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1. Vispārīgs raksturojums 

 

Statistiska informācija 

Privātsākumskola “Varavīksne” ir dibināta 1995. gadā. Skolas dibinātājs ir SIA 

“Privātsākumskola”. Skolas adrese: Republikas iela 23, Liepāja; tālrunis: 63426918 

e- pasts: privatsakumskola@apollo.lv; mājas lapa: www.varaviksne.info  

Skolas direktore Ingvilda Parfjonova. 

Skolas mācību un audzināšanas darba vadītāja Solvita Līduma. 

Pirmsskolas metodiskā darba vadītāja Līga Vītoliņa. 

Pirmajā mācību gadā strādā 4 pedagogi, nodarbības apmeklē 34 dalībnieki.  

2017./2018. mācību gadā Privātsākumskolā “Varavīksne” strādā 16 pedagogi, no tiem – 

3 maģistri, 12 ar augstāko pedagoģisko izglītību, bakalauri, 1 ar profesionālo izglītību. Viens 

pirmsskolas pedagogs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. 

Pamatdarbā strādā – 15 pedagogi, amatu apvienošanā – 1 pedagogs. Pilna slodze – 12 

pedagogiem, nepilna slodze – 4 pedagogiem. 

Skolas Licencētās izglītības programmās kopīgais sākumskolas un pirmsskolas 

izglītojamo skaits 2017./2018. mācību gadā ir 97. 

1. diagramma. Izglītojamo skaits pirmsskolas, sākumskolas un interešu izglītības grupās 

 

Pakalpojumus piedāvā ikvienam Liepājas pilsētas un novada pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērnam. Skolai ir pieredze darbā ar bērniem no Eiropas valstīm, kā arī ar 

bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām. 

Privātsākumskolas “Varavīksne” darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, 

kā arī skolas Nolikums, kuru apstiprina skolas dibinātājs. 

mailto:privatsakumskola@apollo.lv
http://www.varaviksne.info/
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Izglītības programmas: 

 Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111; 

 Pamatizglītības 1. posma (1.-4. klase) izglītības programma, kods 11011111;  

 Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programma, kods 11011111; 

 Interešu izglītības programmas, kuras izstrādā pedagogi, apstiprina direktore. 

Skola dažāda vecuma bērniem piedāvā šādas interešu izglītības programmas: 

 “Vizuālā māksla”; 

 “Angļu valoda”; 

 “Krievu valoda”; 

 “Krievu valoda pirmsskolniekam”; 

 “Vokālais ansamblis”; 

 “Tautas dejas”. 

 

Budžeta plānojums un izlietojums 

Privātsākumskolā “Varavīksne” par izglītības programmu apguvi ir noteikta maksa. 

Papildus skola saņem valsts un pašvaldības mērķdotācijas. Mācību metodiskās bāzes pilnveidei 

un infrastruktūras attīstībai piesaista līdzfinansējumus, piedaloties projektu konkursos. Skolas 

ienākumus veido – mācību maksa 45%, mērķdotācijas 54% un līdzfinansējumi 1%. 

2017. gadā valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai ir 9972,00 eiro, 

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) izglītības programmas apguvei ir 63566,00 eiro. 

Pašvaldības līdzfinansējums 12,98 eiro vienam izglītojamam mācību gada mēnesī. 

2017./2018. mācību gadā astoņi izglītojamie no 5. un 6. klases, astoņi pirmsskolas 

vecuma bērni no daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas atlaides no Liepājas pilsētas 

pašvaldības, visi 1.-4. klases izglītojamie saņem brīvpusdienas, kuras apmaksā valsts. 

 

Vides raksturojums 

Privātsākumskola “Varavīksne” atrodas netālu no pilsētas centra, tuvu Piejūras parkam 

– klusā, sakoptā rajonā, ērti piebraucamā vietā, Republikas ielā 23, Liepājā. Katru gadu telpas 

pakāpeniski rekonstruē un labiekārto atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. No 2013. gada 

septembra visas telpas – 650 m
2
, izmanto skolas darbībai. 

Skola nodrošina labvēlīgu sadarbības un tālākizglītības vidi, organizējot izglītības 

procesus no 2 līdz 13 gadu vecumam. Lielākā daļa pirmsskolas izglītības absolventu turpina 

mācības Privātsākumskolas “Varavīksne” pamatizglītības programmās. 
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Labvēlīgu sadarbības un tālākizglītības vidi pamato kvalitatīva vispārējās 

pamatizglītības ieguve:  

 nelielas klases, izglītojamo skaits klasē 8 līdz 12; 

 diferencēta pieeja; 

 formas tērpi ikdienā un svētkos; 

 interneta mājas lapa, kas nodrošina veiksmīgu informācijas apmaiņu starp skolu, 

vecākiem un sabiedrību; 

 skolas tradīcijas, kvalitatīvi un pārdomāti pasākumi; 

 interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības, kurās izglītojamajiem ir 

iespējas padziļināt savas zināšanas, izkopt talantus un radošo potenciālu; 

 atbalsta komanda: logopēds, speciālais pedagogs, medmāsa. 

 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

 fakultatīvās nodarbības pēc vecāku pieprasījuma; 

 pagarinātās dienas grupas nodarbības; 

 pedagogu un speciālistu konsultācijas, repetitoru pakalpojumi, bērnu pieskatīšana 

vecākiem nepieciešamā laikā; 

 peldēšanas nodarbības; 

 kultūras, izglītojošie un atpūtas pasākumi Privātsākumskolā “Varavīksne”; 

 citu valstu, tautību bērnu integrācija mācību procesā; 

 bērnu ar īpašām un speciālām vajadzībām integrācija visās izglītības programmās;  

 vasaras dienas nometnes jūnijā, jūlijā. 

 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena; 

 Lasīšanas svētki “Lasīsim kopā!”; 

 Pārgājiens; 

 Skolotāju diena; 

 Karjeras dienas; 

 Skolas dzimšanas diena; 

 Mārtiņdiena; 

 Latvijas Republikas proklamēšanas diena; 

 Ziemassvētki; 

 Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”; 
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 Projekta darbu aizstāvēšana; 

 Lieldienas; 

 Vecvecāku pasākums pirmsskolā; 

 Mācību ekskursija; 

 Gada noslēguma koncerts; 

 Gada balva; 

 Izlaidums. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

Mērķis. Sekmēt izglītības kvalitāti Latvijā. 

Uzdevumi: 

1. Nodrošināt sakārtotu darba vidi. 

2. Sekmēt vienlīdzīgas izglītības iegūšanas iespējas ikvienam pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērnam. 

3. Organizēt mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot vecāku līdzatbildību. 

 

3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde skolai nav aktuāla. 

 Privātsākumskolas ”Varavīksne” attīstības prioritāte 2011. – 2014. gadam: Skola, kuras 

īstenoto izglītības programmu kvalitāte pilnveido skolēnu tālākizglītības iespējas. 

Mērķis 2011./2012. mācību gadam – Pilnveidot mācīšanās procesu, lai skolēni celtu personīgo 

atbildību par mācību sasniegumiem. 

1. tabula. 2011./2012. mācību gada rezultāti 

Uzdevumi Sasniegtais 

Licencēt Pamatizglītības 

pirmā posma (1.-6. 

klase) programmu.  

Skolas vadība izpēta un apzina iespēju realizēt Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.kl.) 

izglītības programmu. Pedagogi iepazīstināti ar paraugprogrammu. 

Metodiskās komisijas sēdē pedagogi diskutē un nolemj sanākt interešu grupā, lai detalizēti 

pārrunātu jautājumu par skolas tālākizglītības iespējām. Plānots pedagogus ar programmas 

saturu iepazīstināt 2012./2013. mācību gadā. 

Pilnveidot jauno 

pedagogu kompetenci 

sadarbībā ar vecākiem 

un citiem pedagogiem. 

Ieviest projektu 

”Mākslas jomas diena” 

1. klasē. 

Apzināt vienu mācību 

priekšmetu bilingvālai 

apmācībai angļu valodā. 

Ieviests projekts “Mākslas jomas diena” 1. klasē. Pietiekamā līmenī organizēti stundu un 

nodarbību vērojumi. Jauniem pedagogiem nodrošinātas konsultācijas un individuālas 

pārrunas. Nodrošināta Pirmsskolas izglītības programmas apguves vērtēšanas kvalitāte. Ar 

vērtēšanas kritērijiem iepazīstināti pirmsskolas audzēkņu vecāki, kuri ar savu parakstu 

apstiprinājuši iepazīšanos. 

Pedagogi uztur vienotas prasības, saskaņā ar izstrādātām kārtībām. Metodiskā komisijā ziņo 

par paveikto, aktuālo, nepieciešamo palīdzību.  

Ļoti labā līmenī pirmsskolā nodrošina audzēkņu tālākizglītības kvalitāti, ievērojot pēctecību 

un vienotas prasības mācību un audzināšanas darbā, sadarbībā ar vecākiem, informācijas 

apmaiņā, nodošanā. 

Izstrādāts Labās prakses piemērs ”Mākslas jomas diena” 1. klasē, pirmsskolā nodarbību 
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plānojums 3-4; 4-5; 5-6 g.veciem bērniem, apkopots un prezentēts metodiskais materiāls 

pilsētā - audzināšanas darbs Privātsākumskolā ”Varavīksne”. 

Pedagogi nodrošina pareizu rakstu kultūru atbilstoši kārtībai par vienotu rakstu darbu burtnīcu 

iekārtošanu, veikšanu, labošanu; MK 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr. 709 ”Noteikumi 

par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. Pedagogi vienojas pārskatīt izstrādāto kārtību un 

veikt labojumus attiecīgi par 1., 2. klasi latviešu valodas burtnīcu iekārtojumu.  

Skola apzina iespēju perspektīvē nevis vienu mācību priekšmetu apgūt bilingvāli  angļu 

valodā, bet piedāvāt Mākslas jomas dienas ietvaros apgūt fakultatīvi vienoto tēmu angļu 

valodā. Viens pedagogs apmeklē projektu "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai" organizēto pasākumu ”Bilingvālā diena 2011” Liepājā. 

Izzina skolēnu adaptāciju 1. klasē un tālākizglītības posmā 5. klasē. Vecāku sapulcēs vecākus 

informē par Pamatizglītības programmas 1.- 6. klasei realizācijas plānu, kā arī ar kārtību, kādā 

Privātsākumskola ”Varavīksne” informē skolēnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 

skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. 

Izstrādāts individuālais mācību plāns skolēnam ar dzirdes traucējumiem. 

Atbildīgais pedagogs papildina 3. un 6. klases VPD metodisko mapi.  

Attīstīt skolēnu 

personīgo iniciatīvu un 

atbildību. 

Veikt regulāru 

pašvērtējumu un 

sasniegumu dinamikas 

analīzi. 

Organizēts 3. klases valsts ieskaites pirmspārbaudes darbs, veikta darba analīze, izvērtējums 

un, iesaistot skolēnus, noteikta tālākā rīcība. Skolēns ar dzirdes traucējumiem tika atbrīvots no 

valsts pārbaudes darba. 

Skolēni veic regulāru pašvērtējumu, savukārt pedagogi sasniegumu dinamikas analīzi. 

Nākamā mācību gadā lielāks akcents jāliek uz pirmsskolas audzēkņu iesaisti pašvērtējuma 

procesā.  

Publiski godināti skolēni par labām sekmēm un citiem sasniegumiem pasākumā ”Gada balva”. 

21 skolēns, kas ir 70%, saņēma ”Donalda Daka” pateicību par ikdienas mācību un 

audzināšanas sasniegumiem. Izstrādāta kārtība, kādā Privātsākumskola ”Varavīksne” skolēni 

var saņemt Zelta vai Sudraba liecību. Pieci jeb 1/6 daļa skolēnu saņēma Sudraba liecību. 

Skolēni piedalās matemātikas, latviešu valodas un vizuālās mākslas pilsētas kārtas olimpiādēs, 

glītrakstīšanas konkursā un citās ārpusskolas aktivitātēs, kur saņem godalgotas vietas. 

Organizēt darbu ar 

talantīgiem un spējīgiem 

skolēniem, audzēkņiem. 

Piedāvāt kvalitatīvas 

konsultācijas angļu 

valodā. 

 

 

Mācību gada sākumā klases audzinātāji un grupu pedagogi apzin talantīgos un spējīgos 

skolēnus, audzēkņus un organizē darbu, ievērojot skolas izstrādāto kārtību. Trīs 3. klases 

skolēni piedalās LiepU piedāvātās dabaszinību aktivitātēs.  

Piedāvā konsultācijas angļu valodā. Konsultācijas notiek regulāri, tomēr netiek sasniegts 

plānotais rezultāts, jo pedagogam trūkst profesionālas zināšanas un iemaņas. 

Organizē audzināšanas programmas pārraudzību pirmsskolā. 

Realizē audzināšanas darba plānu, pasākuma ciklogrammu 2011./2012. mācību gadam. 

Organizē interešu izglītības darbu grupu, Metodiskās komisijās ziņo par plānotām aktivitātēm, 

pasākuma norisi, analīzi. 

Apkopo datus par skolēnu, audzēkņu stājas, veselības problēmām; skolēnu darba vietas 

atbilstību skolēnu augumam. 

Nodrošināt dalībnieku 

atbildību par skolas 

vides uzturēšanu. 

Interešu izglītības darbība organizēta skolas reklāmai. 

Labiekārtots pagalms un sakopta skolas pagalma puses siena. 

Izdotas skolas avīzes Nr. 3, Nr. 4. Izveidota Meistaru padome, lai radītu skolēniem iespēju 

līdzdarboties savas skolas, pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā. Organizēti 

interešu izglītības nodarbību vērojumi. 

Apzināt pedagogu 

tālākizglītības 

nepieciešamību. 

Apkopoti dati par pedagogu tālākizglītības nepieciešamību. 

Visi sākumskolas un gandrīz visi pirmsskolas pedagogi pilnveido savu profesionalitāti ES 

tālākizglītības kursos.  

Pilnveidot vadības 

struktūru un 

kompetences. 

Nodrošināt pedagogu 

līdzdalību Attīstības 

plāna īstenošanā. 

Izstrādātas, apstiprinātas Attīstības plāna prioritātes, mērķi, uzdevumi 2011. – 2014. gadam. 

Pedagogi iepazīstināti ar attīstības stratēģiju. 

Savlaicīgi, katram mēnesim izstrādā Operatīvo darba plānu. 

Saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmu organizē Pedagoģiskās padomes, Skolas padomes 

darbu un Metodiskās komisijas darbu. 

Plānoti organizē interešu grupu darbu pirmsskolas, sākumskolas un interešu izglītības grupu 

pedagogiem. 

Organizē vadības apspriedes un konsultācijas. 

Nodrošina Iekšējās kontroles plānotās aktivitātes, apkopo rezultātus. 
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Mērķis 2012./2013. mācību gadam – Pilnveidot inovatīvas darba metodes. 

2. tabula. 2012./2013. mācību gada rezultāti 

Uzdevumi Sasniegtais 

Piedāvāt viena mācību 

priekšmeta apguvi 

bilingvāli angļu valodā. 

 

Izstrādāta un licencēta Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.kl.) izglītības programma. 

Izvērtējot situāciju, mācību gada sākumā tika veiktas korekcijas plānotā uzdevumā, rodot 

iespēju pilnveidot projektu ”Mākslas jomas diena”, piedāvājot vienoto tēmu apgūt fakultatīvi 

angļu valodā 1., 2. klasē. 

Izstrādāts metodiskais materiāls ”Mākslas jomas diena”. Materiāls nav prezentēts pilsētas, 

valsts mērogā, jo projektā iesaistītie pedagogi Pedagoģiskās padomes sēdē vienojās par 

projekta satura pilnveidi un nosaukuma maiņu. 

Pamatojoties uz to, ka nepiešķir līdzfinansējumu, nerealizējam projektu ”Radošo prasmju 

veicināšana pirmsskolas un sākumskolas izglītībā”. Ir sagatavotas idejas 2013./2014. mācību 

gadam. 

Realizēt vienu mācību 

priekšmeta apguvi 

bilingvāli angļu valodā. 

Aprobēt Mākslas jomas 

dienu. 

 

Nodrošināta radošo prasmju veicināšana, apgūstot vienotu tēmu projektā ”Mākslas jomas 

diena” fakultatīvi  angļu valodā 1., 2. klasē.  

Skola nolemj nerealizēt vienu mācību priekšmeta apguvi angļu valodā, bet plāno pastiprināti 

apgūt angļu valodu, sekmējot skolēnu sistemātisku izaugsmi angļu valodā. Organizēti stundu, 

nodarbību vērojumi, visi pedagogi atzinīgi novērtē ieviesto novitāti. Daļēji ir nodrošināta 

iespēja pielietot informācijas tehnoloģijas mācību procesa organizēšanā, gandrīz visi pedagogi 

to izmanto.  

Jauniem pedagogiem sniegts atbalsts mācību un audzināšanas procesā. 

Nodrošināt skolēnu 

sasniegumus bilingvālā 

apmācībā angļu valodā. 

Nodrošinātas konsultāciju iespējas angļu valodas apguvei, izvērtēta skolēnu izaugsme un 

sasniegumi. Skola nerealizē vienu mācību priekšmeta apguvi angļu valodā, bet plāno 

pastiprināti apgūt angļu valodu, sekmējot skolēnu sistemātisku izaugsmi angļu valodā.  

Organizēt konsultācijas, 

fakultatīvās nodarbības 

un interešu izglītību 

angļu valodā. 

Izstrādāt audzināšanas 

darba programmu 1.- 6. 

klasei. 

Organizētas fakultatīvās nodarbības angļu valodā. Mācību procesa laikā ir veiktas korekcijas, 

lai uzlabotu fakultatīvo nodarbību kvalitāti.  

Izstrādāta audzināšanas darba programma 1.- 6. klasei. 

Konsultēti audzināšanas darba organizatori. Skolēni un interešu izglītības grupu dalībnieki 

iesaistīti pilsētas mēroga aktivitātēs. Neizdevās nokomplektēt interešu izglītības grupu ar 

sportiskām aktivitātēm, kas skolēniem būtu ļoti nepieciešams. 

Labiekārtot skolas 

apkārtni.  

Labiekārtot telpas 1.- 6. 

klasei. 

Labiekārtots skolas pagalms, metodiskais kabinets, skolēniem garderobe un atpūtas vieta. 

Noslēgts līgums ar jaunu skolēnu formas tērpu piegādātāju. 

Nodrošināt pedagogu 

tālākizglītību darbam  

1. - 6. klasē.  

Koordinēta pedagogu tālākizglītība darbam 1.- 6. klasē. Piesaistīts jauns pedagogs darbam 

2013./2014. mācību gadam. 

Ir saņemts līdzfinansējums jaunas datortehnikas iegādei 2013./2014. mācību gadā. 

Lai nodrošinātu darbu 1.- 6. klasē, rekonstruētas papildus telpas 1. stāvā. 

Skolas ēkas ielas fasāde šovasar netika sakopta. 

Aktivizēt sadarbību ar 

sabiedrību. 

Organizēt skolas un 

izglītības programmu 

akreditāciju. 

Piedaloties pilsētas mēroga aktivitātēs, aktivizējām sadarbību ar sabiedrību. 

Rezultatīvi norisinājās skolas un izglītības programmu akreditācija. 

Piedalāmies VIAA piedāvātās programmās – Comeniuss, Leonardo da Vinči, e-Twinning, kā 

arī Nato Wieves bazaar labdarības projektā. Tā rezultātā guvām praksi Anglijā un 

labiekārtojām telpas. 

 

Mērķis 2013./2014. mācību gadam – Nodrošināt Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klasē) 

programmas kvalitāti. 

3. tabula. 2013./2014. mācību gada rezultāti 

Uzdevumi Sasniegtais 

Realizēt Pamatizglītības 1. posma 

(1.- 6. klase) programmu. 

Realizēta izglītības programma 1.- 5. klasei, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas 

ikvienam skolēnam. Izstrādāta programma mājturībā un tehnoloģijās 5. klasei. 

Realizēt mācību procesu 1.- 6. 

klasē. 

Realizēts mācību process 1.- 5. klasē. Izstrādāts un daļēji realizēts vienots Radošuma 

dienas plānojums. Regulāri organizēti stundu un nodarbību vērojumi, lai nodrošinātu 

jauno pedagogu kompetenci, savstarpēji dalītos pieredzē, iepazīstinātu ar inovatīvām 

darba metodēm, metodiskiem paņēmieniem, mudinātu pedagogus uz savstarpējo 

sadarbību. 

Pilnveidotas inovatīvas darba metodes – radošās darbības metodes, organizējot 
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kopīgas Radošuma dienas 1.–5. klasei, izmantoti iestudējumi, lomu spēles, projekta 

darbi, eksperimenti, prezentācijas, veicināta skolēnu lasītprasme, ekskursija, IT 

integrācija mācību priekšmetos. Organizēta skolotāju sadarbība savā starpā, 

nodrošinot  savstarpējos pedagogu stundu, nodarbību vērojumus. Izstrādāti vienoti 

skolēnu sasniegumu vērtēšanas kritēriji 5. klasei, angļu valodā 3.–5. klasei. Ieviesta 

skolvadības sistēma “E-klase”. 

Nodrošināt skolēnu sasniegumus 

1.- 6. klasē. 

Nodrošināti skolēnu sasniegumi angļu valodā, gan ikdienas darbā, gan pilsētas 

olimpiādē. Gandrīz visi skolēni ir parādījuši savus sasniegumus atbilstoši savām 

spējām. Kā arī kvalitatīvi nodrošināta 5. klases skolēnu izaugsme un sasniegumi. 

Regulāri mācību procesa laikā organizēts skolēnu pašvērtējums, skolēnu vecāki 

informēti par skolēnu sasniegumiem un nepieciešamiem uzlabojumiem. Skolēni 

parādījuši ļoti labus rezultātus dažādos konkursos, mācību priekšmeta olimpiādēs. 

Realizēt audzināšanas darba 

programmu 1.-6. klasē 

Pilnveidot skolēnu personības 

vispusīgu attīstību, atbildības 

izjūtu, valstiskuma apziņu un 

sadarbības prasmes. 

Realizēta audzināšanas programma 1.-5. klasē un pirmsskolā. Ārpusstundu darbs ir 

balstīts uz latviskām tradīcijām – Mārtiņi, Miķeļi, Ziemassvētki, Meteņi, Jurģi, Ūsiņi, 

Lieldienas, kā arī uz pilsonisko audzināšanu – Latvijas Republikas proklamešānas 

diena, Barikāžu diena. Pilnveidota skolēnu un audzēkņu vispusīga attīstība 

fakultatīvās un interešu grupu nodarbībās, kā arī sadarbības prasmes mācību procesā 

un radošos pasākumos. Mācību procesā organizētas dinamiskās pauzes. 

Visiem dalībniekiem piedalīties 

skolas jubilejas koncerta 

organizēšanā. 

Organizētas Radošuma dienas. Ir meklētas iespējas piedalīties e-twinning projektos. 

Visi skolēni un audzēkņi iesaistās skolas 18. dzimšanas dienas pasākuma 

sagatavošanā. 

Nodrošināt nepieciešamos 

resursus izglītības programmu 

apguvei 1.-6. klasē - telpas, 

pedagogus,  skolēnus. 

Labiekārtotas telpas un nokomplektētas visas klases no 1. līdz 5. Izstrādāti mācību 

metodiskie materiāli 5. klasei. Viens pedagogs pieteicies tālākizglītības kursiem, lai 

pilnveidotu savas zināšanas dabaszinībās. 

Trīs pedagogi ir apmeklējuši Radošās domāšanas kursus. 

Pilnveidot sadarbības kvalitāti 

skolas darba izvērtēšanā. 

Ievērot ārējo normatīvo aktu 

prasības. 

Organizēts regulārs pašvērtēšanas process. Optimizēta kvalitātes vadības sistēma. 

Popularizēts skolas darbs, organizējot pieredzes apmaiņu pirmsskolas un 

sākumskolas pedagogiem, metodiķiem. 

Veikts metodiskā darba detalizēts izvērtējums. 

 

Mērķis 2014./2015. mācību gadam – pilnveidot skolēnu tālākizglītības iespējas, nodrošinot 

Pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programmas kvalitāti. 

4. tabula. 2014./2015. mācību gada rezultāti 

Uzdevumi Sasniegtais 

Realizēt Pamatizglītības 1. posma 

(1.- 6. klase) programmu. 

Licencēta Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma.  

Realizēta Pamatizglītības 1. pirmā posma (1.-6. klase) programma. 

Inovatīvas darba metodes. Lielā mērā pilnveidota jauno pedagogu kompetence sadarbībā ar vecākiem un 

citiem pedagogiem. Atbilstoši mācību plānam, savstarpējiem stundu, nodarbību 

vērojumiem realizēts mācību process 1.-6. klasē. 

Mācību sasniegumi angļu valodā. Attīstīta skolēnu personīgā iniciatīva un atbildība. 

Veikta regulāra pašvērtējuma un sasniegumu dinamikas analīze. 

Atbilstoši skolēnu spējām nodrošināti skolēnu sasniegumi 1.-6. klasē. 

Darbs ar talantīgiem skolēniem angļu 

valodā. 

Organizēts darbs ar talantīgiem skolēniem un audzēkņiem. Piedāvātas kvalitatīvas 

konsultācijas angļu valodā. Organizētas konsultācijas, fakultatīvās nodarbības un 

interešu izglītības nodarbības angļu valodā. Izstrādāta un realizēta audzināšanas 

darba programma 1.-6. klasei. Pilnveidota skolēnu personības vispusīga attīstība, 

atbildības izjūta, valstiskuma apziņa un sadarbības prasmes, realizējot pasākumu 

ciklogrammu, audzināšanas programmu. 

Vides labiekārtošana Pamatizglītības 

1. posma (1.-6. klase) izglītības 

programmas īstenošanai. 

Nodrošināta dalībnieku atbildība par skolas vides uzturēšanu. 

Labiekārtas telpas izglītības programmu apguvei 1.-6. klasei. 

Visiem dalībniekiem ir iespēja piedalīties skolas jubilejas koncerta organizēšanā. 

Tālākizglītība Pamatizglītības 1. 

posma (1.-6.klase) izglītības 

programmas īstenošanai. 

Apzināta pedagogu tālākizglītības nepieciešamība. Daļēji nodrošināta pedagogu 

tālākizglītība darbam 1.-6. klasē. Nodrošināti nepieciešamie resursi izglītības 

programmu apguvei 1.-6. klasē - telpas, pedagogi, skolēni. 

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) 

izglītības programmas īstenošanas 

kvalitāte. 

Pilnveidota vadības struktūra un kompetences. Nodrošināta pedagogu līdzdalība 

Attīstības plāna īstenošanā. Organizēta skolas un izglītības programmas 

akreditācija. Pilnveidota sadarbības kvalitāte skolas darba izvērtēšanā. 

Ievērotas ārējo normatīvo aktu prasības. 
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Mērķis 2015./2016. mācību gadam - Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu 

aktualitātēm 

5. tabula. 2015./2016. mācību gada rezultāti 

Uzdevumi  

Pilnveidot speciālās un 

pirmsskolas izglītības programmu 

Uzsākta pilnveidot pirmsskolas izglītības programma. 

Nav pilnveidota Speciālā izglītības programma. Nodrošināti atbalsta pasākumi 

bērnam ar dzirdes traucējumiem. 

Pilnveidot programmu mājturībā 

un tehnoloģijās 5.-6. klasei, 

atbilstoši skolas iespējām 

Ir pilnveidota mācību priekšmetu programma mājturībā un tehnoloģijās 5. – 6. klasei. 

Darba gaitā veikti papildinājumi. Turpmāk jāņem vērā zēnu intereses un vajadzības, 

lai veiksmīgāk nodrošinātu tālākizglītībai nepieciešamās prasmes. Skolēni mācību 

procesu apgūst gan skolas telpās, gan arī apmeklējot “Citādu lietu darbnīcu” BJC 

struktūrvienībā “Laumiņa”. 

Izstrādāt nodarbību plānojumus, 

tematiskos plānus, saistībā ar 

mūsdienu aktualitātēm 

Visi pedagogi, grupu audzinātāji izstrādā nodarbību, tematiskos plānus, kuri 

nodrošina saistības ar mūsdienu aktualitātēm. Turpmāk būtu šie plāni jāpilnveido 

akcentējot 21. gadsimtam svarīgākās prasmes, iemaņas.  

Aprobēt datorikas 

paraugprogrammu 1. klasē 

Skolēni datoriku apgūst Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas 

centrā. Kopumā programma ir veiksmīgi aprobēta. Pedagogs izvērtē mācību 

priekšmeta aprobācijas pozitīvo un traucējošo aspektu. Pozitīvais šajā programmā ir 

sistemātiska, daudzveidīga starppriekšmetu saikne, citos mācību priekšmetos apgūto 

zināšanu un prasmju nostiprināšana; tēmas un tēli atbilstoši skolēnu vecumposmam 

un interesēm, bērnu ieinteresētība, individuāla pieeja, jo to ļauj skolēnu skaits. 

Grūtības skolēniem sagādāja apgūt tēmas, kuras ir saistītas ar nepietiekamām 

iemaņām lasītprasmē un rakstītprasmē - pareizrakstībā.  

Savstarpēji sadarbojoties uzsākt 

veidot mācību satura apguvi, 

saistībā ar mūsdienu aktualitātēm 

Pedagogi iespēju robežās savstarpēji sadarbojas, sanākot interešu grupā. Apkopojot 

attīstības plāna ziņojumus, pedagogu vēlēšanās ir rast vairāk laiku kopīgai 

plānošanai, veidojot mācību satura apguvi.  

Pilnveidot audzēkņu un skolēnu 

lasītprasmi 

Pedagogi veicina skolēnu ieinteresētību lasītprasmes veicināšanā, piedāvājot 

daudzveidīgas aktivitātes – piedaloties zibakcijā “Grāmatas lasīsim kopā!”, 

piedāvājot bērnu jauniešu žūrijas ieteiktos autoru darbus. Vienu reizi mēnesī rīkojot 

katra skolēna izlasīto grāmatu prezentāciju. 2014./2015.m.g. 3 pedagogi apmeklēja 

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes rīkotos kursus skolēnu lasītprasmes veicināšanai 

(VIMALA). Iegūto pieredzi pedagogi cenšas īstenot arī ikdienas darbā, savstarpēji 

daloties pieredzē. 

Ievērot rakstu darbu burtnīcu 

iekārtošanas, labošanas un 

vērtēšanas 5.-6. klasē prasības 

Visi pedagogi ir iepazīstināti ar skolas kārtību, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” 

nodrošina vienotu rakstu darbu burtnīcu iekārtošanu, veikšanu, labošanu. Daļēji 

prasības tiek nodrošinātas darba kultūras ievērošanā. 

Sniegt atbalstu talantīgiem un 

spējīgiem skolēniem, 

audzēkņiem, organizējot 

fakultatīvās nodarbības, gatavojot 

mācību priekšmetu olimpiādēm, 

konkursiem, iesaistot skolēnus 

talantu skolās un citas aktivitātes 

Liels atbalsts sniegts talantīgajiem un spējīgajiem skolēniem, iesaistot viņus dažādās 

ārpusskolas aktivitātēs. Divi skolēni no 4. klases un viens no 3. klases apmeklē 

Liepājas pilsētas Talantu skolu matemātikā, divi  skolēni no 3. klases apmeklē 

Liepājas Universitātes piedāvātās nodarbības dabaszinībās. Skolēni parāda labus 

sasniegumus gan dažādos konkursos, gan mācību priekšmetu olimpiādēs. 

1. klases skolēni dodas ekskursijā uz pasaku mežu “Imulas”, 2.-5. klases skolēni - 

ekskursijā uz Lielvārdi un Skrīveriem, lai iepazītu Skrīveru pārtikas kombināta 

“Gotiņas” ražotni, Lielvārdes izziņas centru “Lielvārdi”, Džūstes Pasaku mežu, 

Lēdmanē – Trušu karalisti. 6. klases skolnieks piedalās konkursa LTV televīzijas 

erudīcijas spēle 6. klases skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks”. 

Turpināt pilnveidot vienotu 

elektronisko sistēmu darbā ar 

talantīgiem un spējīgiem 

skolēniem 

Visi sākumskolas pedagogi veido un papildina, visa mācību gada garumā, 

elektronisko sistēmu darbā ar talantīgiem un spējīgiem skolēniem. Šajā materiālā 

fiksē mācību prikešmetus, kuros skolēnam ir īpašs talants vai spējas, fiksē skolēnu 

projektu darba tēmas pa mācību gadiem, skolēnu piedalīšanās dažādos konkursos, 

olimpiādēs, aktivitātēs, iegūtos sasniegumus. 

Izvērtēt iespēju pirmsskolā vienu 

mācību priekšmetu mācīt 

padziļināti 

Šajā mācību gadā papildus uzmanību veltīta sociālo zinību apguvei, saistībā ar 

dažādām profesijām. Fonds “Izglītība” līdzfinansē projekta “Liepāja iedvesmo” 

līdzfinansējumu, kā rezultātā pirmsskolas audzēkņi iepazīstas ar Liepājas pilsētas 

uzņēmēju ikdienu. 

Veicināt talantīgo un spējīgo 

skolēnu, audzēkņu izaugsmi 

Skolēniem ir piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes – konkursi, olimpiādes, Talantu 

skolas, LiepU nodarbības. Liels darbs ieguldīts gan mācību stundu, gan pagarināto 

grupu, konsultāciju laikā.  

Nodrošināt asistenta klātbūtni 

skolēnam ar dzirdes un mācību 

traucējumiem 

Skolēnam ar dzirdes un mācību traucējumiem ir nodrošināta asistenta klātbūtne. 

Skolēnam ar dzirdes traucējumiem mācību sasniegumi lielā mērā atkarīgi no asistenta 

klātbūtnes. 
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Izstrādāt individuālo plānu 

skolēnam ar dzirdes 

traucējumiem 

Klases audzinātāja kopā ar skolas logopēdi izstrādā individuālo plānu, kuru regulāri 

izvērtē, papildina, informē skolēna vecākus. Veido nepieciešamās mācību atgādnes. 

Organizēt aktivitātes, kas sekmē 

karjeras izvēli 

Mācību gada laikā klases audzinātāji organizē aktivitātes, kas sekmē karjeras izvēli. 

Apmeklētas daudzveidīgas aktivitātes, pasākumi. Realizētās darbības fiksētas 

audzināšanas darba programmā.  

Kopt skolas tradīcijas, veicinot 

pozitīvu, draudzīgu, cieņpilnu 

vidi 

Realizējot Audzināšanas darba programmu, pasākumu plānu veiksmīgi piekoptas 

skolas tradīcijas, veicinot pozitīvu, draudzīgu, cieņpilnu vidi. 

Organizēt skolas 20. dzimšanas 

dienas pasākumu 

Organizēta skolas 20. dzimšanas diena. Pasākumu tapšanā, norisē iesaistīti visi skolas 

dalībnieki, arī absolventi. 

Organizēt sadarbību ar 

absolventiem, iesaistot skolas 

dzimšanas dienas pasākuma 

norisē 

Veiksmīgi noorganizēta Skolas dzimšanas diena, kuru apmeklē vairāk kā 60% 

absolventu. 

Komplektēt 1. klasi 2016./2017. 

mācību gadam. 

Reģistrēti mācībām 1. klasē 7 skolēni. 

Optimizēt štatu sarakstu, 

pilnveidojot amata aprakstus 

Ir optimizēts štatu saraksts, jāpilnveido amata apraksts. 

Uzlabot skolas mājas lapu Ir izveidota jauna skolas mājas lapa. 

Organizēt pedagogu mācību un 

audzināšanas darba pašvērtējuma 

procesu 

Izveidota jauna pedagogu pašvērtējuma atskaites forma. Pedagogi regulāri tās 

aizpilda un divas reizes mācību gadā elektroniski iesūta mācību un audzināšanas 

darba vadītājai. Šī atskaites forma ir nedaudz jāpapildina. 

Pilnveidot iekšējos normatīvos 

aktus, pamatojoties uz ārējo 

normatīvo aktu prasībām 

Ir pilnveidoti iekšējie normatīvie akti par skolēnu sasniegumu vērtēšanu, projekta 

nedēļas organizēšanu, mājas darbu sistēmu, pagarināto dienas grupu, darbu ar 

talantīgajiem un spējīgajiem skolēniem. 

 

Mērķis 2016./2017. mācību gadam - Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu 

aktualitātēm un reālo dzīvi 

6. tabula. 2016./2017. mācību gada rezultāti 

Uzdevumi  

Pirmsskolas izglītības 

programmas izstrāde 
Uzsākts pirmsskolas izglītības programmas izstrādes process atbilstoši ārējiem 

normatīviem aktiem. 
Turpināt pilnveidot programmu 

mājturībā un tehnoloģijās 5.-6. 

klasei, ievērojot meiteņu un zēnu 

vajadzības, intereses 

Programma ir pilnveidota. Nav realizētas visas plānotās aktivitātes, saistībā ar 

pedagoga ilglaicīgo slimošanu. Dažas no plānotām tēmām skolēni apguva sadarbībā 

ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina visusskolas pedagogu un SIA “Ģimenes 

saliņa”. 

Pilnveidot mācību saturu, 

akcentējot 21. gadsimtam 

būtiskās prasmes un iemaņas 

Darbs ir uzsākts. Daži pedagogi ir dalījušies pieredzē. Stundu vērojumi liecina, ka 

pedagogi skolēniem piedāvā daudzveidīgas darba metodes, lai nodrošinātu saikni ar 

mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi. Viens pedgogs piedalās ESF projektā 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” 

Turpināt aprobēt datorikas 

paraugprogrammu 1., 2. klasē 

Veiksmīgi ir aprobēta datorikas paraugprogramma 2. klasē. Nodarbības apmeklēja 9 

skolēni. 1. klases skolēni neizvēlējās apmeklēt datorikas nodarbības. 

Izstrādāt audzināšanas darba 

programmu 2016.-2020. gadam 

Programma ir izstrādāta, ievērojot Valsts izglītības satura centra izstrādāto materiālu 

”Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtību”, kā arī Valsts izglītības satura 

izstrādāto materiālu “Klases stundu programmas paraugu”. 

Detalizēti izvērtēt izglītības 

programmu realizēšanas kvalitāti 

Vispārīgi izvērtēta izglītības programmu realizēšanas kvalitāte.  

 

Ieviest efektīvu uz skolēnu 

mācīšanos virzītu mācību stundu 

Darbs ir uzsākts. Metodiskās komisijas sēdēs, interešu grupā pedagogi ir iepazīstināti 

ar metodisko materiālu, lai ieviestu efektīvu uz skolēnu mācīšanos virzītu mācību 

stundu. Darbs jāturpina. 

Pilnveidot pedagogu sadarbību, 

organizējot mācību stundu un 

nodarbību savstarpējo vērošanu 

Nav notikusi savstarpējā pedagogu sadarbība, vērojot mācību stundas. Daži pedagogi 

ir uzsākuši veidot pozitīvu savstarpējo sadarbību mācību vielas apguvē. 

Motivēt 5.-6. klases skolēnus, 

pedagogus izstrādāt zinātniskos 

darbus un piedalīties Liepājas 

pilsētas vispārizglītojošo skolu 

Skolēni nepiedalās ZPD lasījumos. Lielāka uzmanība jāvelta gan skolēnu tēmu 

izvēlei, gan pedagogu motivācijai. Jāorganizē seminārs pedagogu tālākai izglītošanai 

ZPD darbu izstrādē. 
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“Mazos lasījumos” 

Izstrādāt detalizētus mācību 

sasniegumu vērtēšanas kritērijus 

sportā 5.,6. klases skolēniem 

Ir uzsākta detalizēta mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde sportā 5.,6. 

klases skolēniem. 

Sniegt atbalstu jauniem 

pedagogiem skolēnu mācību 

sasniegumu sistemātiskā 

vērtēšanā 

Ir uzsākts darbs pie atbalstu sniegšanas jauniem pedagogiem skolēnu mācību 

sasniegumu sistemātiskā vērtēšanā.  

Elektroniski uzsākt apkopot 

metodiskos materiālus 

Divi pedagogi ir uzsākušas elektroniski apkopot metodiskos materiālus.  

Sniegt atbalstu talantīgiem un 

spējīgiem skolēniem, 

audzēkņiem, organizējot 

fakultatīvās nodarbības, 

piedāvājot daudzveidīgas interešu 

izglītības programmas, gatavojot 

mācību priekšmetu olimpiādēm, 

konkursiem, iesaistot skolēnus 

talantu skolās un citās aktivitātēs 

Skolēni aktīvi piedalījušies dažādās skolas un pilsētas aktivitātēs, iegūstot vienu – 1. 

vietu; divas - 2. vietas; divas - 3. vietas; 11 - Atzinības; 7 - Pateicības; 10 - Diplomus, 

divas - Simpātijas balvas. 

Skolēniem, audzēkņiem ir piedāvāta iespēja piedalīties dažādos vizuālās mākslas 

konkursos un citās aktivitātēs. 

Izvērtēt iespēju pirmsskolā vienu 

mācību priekšmetu mācīt 

padziļināti  

Apzināta skolas iespēja pirmsskolas izglītības posmā padziļināti apgūt sociālās 

zinības. 

Attīstīt katra audzēkņa, skolēna 

personisko iniciatīvu un 

atbildību, kas paugstina katra 

skolēna mācību un audzināšanas 

sasniegumus 

Gandrīz visi pedagogi, grupu audzinātāji skolēnus un audzēkņus motivē  mācību un 

audzināšanas darba sasniegumiem, ceļot katra skolēna, audzēkņa personisko 

iniciatīvu, atbildību. Par to liecina stundu vērojumi, audzināšanas darba plāni, 

pasākumu analīzes materiāli. 

 

Turpināt nodrošināt asistenta 

klātbūtni skolēnam, kuram ir 

dzirdes traucējumi, kā arī sniegt 

palīdzību skolēniem, kuriem 

mācības sagādā grūtības 

Šajā mācību gadā iespēju robežās tika nodrošināta asistenta klātbūtne skolēnam, 

kuram ir dzirdes traucējumi, kā arī sniegta palīdzība skolēniem, kuriem mācības 

sagādā grūtības. Darbs jāturpina. Aktīvāk jāiesaista skolēnu ar dzirdes traucējumiem 

vecāki bērna izglītošanas procesā, sadarbībā ar klases audzinātāju, nodrošinot atbalsta 

pasākumu nepieciešamības ievērošanu. 

Skolas medmāsai, apkopojot 

informāciju par skolēnu veselības 

stāvokli, sniegt ziņas mācību un 

audzināšanas darba vadītājai 

Skolas medmāsa ir apkopojusi informāciju par skolēnu veselības stāvokli. 

Informējusi katras grupas, klases pedagogus. 

Sadarbojoties ar skolēnu 

vecākiem, mazināt skolēnu 

kavējumus mācību procesa laikā 

Ir palielinājušies skolēnu kavējumi salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu. Iemesls – 

skolēnu slimošana, kā arī viena skolēna ilglaicīgā slimošana. Ir parādījušies 

neattaisnoti kavējumi. 

Apkopot informāciju par skolēnu 

ārpusskolas interešu izglītības 

apmeklējumu 

Informācija ir apkopota. Ir uzsākta skolēnu statistikas veidošana. 

Kopt skolas tradīcijas, veicinot 

pozitīvu, draudzīgu, cieņpilnu 

vidi 

Realizējot Audzināšanas darba plānu, kā arī Audzināšanas programmu, koptas skolas 

tradīcijas, veicinot pozitīvu, draudzīgu, cieņpilnas vidi. Visi pasākumi, kuri ir saistīti 

ar audzināšanas darbu,  detalizēti ir izanalizēti. 

Veikt dalībnieku anketēšanu  Nav notikusi dalībnieku anketēšana. 

Veicināt skolēnus un viņu 

vecākus izmantot skolvadības 

sistēmas “E- klase” piedāvātās 

iespējas 

Joprojām ir daži skolēnu vecāki, kuri neizmanto skolvadības sistēmu “E- klase”. To 

pašu var teikt arī par dažiem skolēniem. Jāveicina, lai skolēns regulāri apmeklētu  

skolvadības sistēmas “E- klase” piedāvātās iespējas. 

Popularizēt skolu pilsētas un 

valsts mērogā 

Trīs pedagogi saņēmuši Pateicības par ieguldīto darbu pilsētas mērogā - par radošām 

idejām un ieguldīto darbu ar talantīgiem skolēniem un par skolēnu sagatavošanu 

Kuldīgas novada un Liepājas pilsētas 3. klases reģionālajai matemātikas olimpiādei.  

Viens pedagogs saņēmis 1. pakāpes Diplomu par Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu 

tautas deju kolektīvu obligātā repertuāra pārbaudes skati. Viens pedagogs saņēmis 

pateicību  par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Liepājas pilsētas pētniecisko 

darbu lasījumos 4. klasēm. 

Viens pedagogs saņēmis Apliecinājumu, par darba grupas vadīšanu Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvaldes organizētajā konferencē “Lasītprasme – zināšanu un motivācijas 

stūrakmens”. 

Privātsākumskolas “Varavīksne” Pateicību par skolas reklāmu pilsētas mērogā 

saņēma 7 sākumskolas pedagogi un 2 pirmsskolas pedagogi. 
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Godināt skolēnus par 

sasniegumiem skolas kārtas 

mācību priekšmetu olimpiādēs, 

par izcilām un teicamām sekmēm 

Klases audzinātāji skolēnus godinājuši par sasniegumiem skolas kārtas mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Skolēni par izcilām, labām un teicamām sekmēm saņēma 

Privātsākumskolas “Varavīksne” Zelta un Sudraba liecību. Zelta liecību saņēma – 2 

skolēni, Sudraba liecību – 4 skolēni. 

Papildināt mācību, mācību 

tehniskos materiālus, inventāru 

Iespēju robežās ir papildināti mācību, mācību tehniskie materiāli, inventārs. 

Pilnveidojot amata aprakstus Ir izstrādāti jauni amata apraksti. 

Uzlabot skolas mājas lapas 

funkcionalitāti 

Ir uzlabota skolas mājas lapas funkcionalitāte. 

Sakopt skolas ēkas ielas fasādi un 

jumtu 

Skola piedalās projektā 2. kārtā par skolas ēkas remontu saskaņā ar valsts noteikto 

programmu par vēsturiskās pilsētvides saglabāšanu. 

Uzlabot pedagogu iesniegto 

pašvērtējuma kvalitāti 

Visiem pedagogiem ir uzlabojusies iesniegto pašvērtējumu kvalitāte. Visi pedagogi 

laicīgi iesūta sava darba pašvērtējumu. 

Noformēt mācību un 

audzināšanas darba dokumentus 

pēc vienota šrifta 

Mācību un audzināšanas darba dokumenti ir uzsākti noformēt  pēc vienota šrifta. 

Iesaistīties starptautiskos 

projektos 

Skola nav iesaistījusies starptautiskos projektos. 

 

Mērķis 2017./2018. mācību gadam - Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu 

aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot skolēnus un audzēkņus daudzveidīgā praktiskā darbībā. 

7. tabula. 2017./2018. mācību gada rezultāti 

Uzdevumi  

Licencēt pirmsskolas un 

Pamatizglītības 1. posma (1.-

6.klase) izglītības programmas 

atbilstoši normatīviem aktiem. 

Licencēta pirmsskolas izglītības autorprogramma. Veiktas izmaiņas skolas Nolikumā 

un Pamatizglītības 1.  posma (1 .- 4. klase), (1. - 6. klase) izglītības programmu 

Licencēs, reģistrējot programmu  īstenošanas adreses. 

Pedagogi uzsākuši veidot 

savstarpējās sadarbības prasmes 

mācību kursu, programmu 

pilnveidē. 

Vizuālās mākslas, latviešu valodas, mājturības un tehnoloģijas pedagogi ir uzsākuši 

veidot metodisko materiālu, lai nodrošinātu starpdisciplināro mācību pieeju “Latvju 

rakstu zīmes”. Materiāls tiek apkopots un nākamajā mācību gadā tiks prezentēts 

citiem pedagogiem.  

Detalizēti izvērtēt izglītības 

programmu realizēšanas kvalitāti. 

Izmantojot SVID metodi, izvērtēta Pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klase) izglītības 

programmas īstenošanas kvalitāte – pedagogi, telpas, mācību līdzekļi. 

Pilnveidot mācību saturu, 

akcentējot 21. gadsimtam 

būtiskākās prasmes un iemaņas. 

Gandrīz visi izglītojamie patstāvīgi izvēlas projekta darba tēmas. Dabaszinību 

pedagogs izveidojis metodisko materiālu “Dzīvnieku pēdas”. Mācību satura 

īstenošanā un praktiskā darbā iesaistīti visi izglītojamie. Pedagogi tematiskos plānos 

ietver 21. gadsimtam nepieciešamās būtiskākās prasmes un iemaņas. 

Ieviest efektīvu uz skolēnu 

mācīšanos virzītu mācību stundu. 

Pedagogi iespēju robežās sevi profesionāli pilnveido, dalās pieredzē ar semināros, 

kursos gūtām  atziņām. Veido dažādus darba materiālus - atbalsta materiālus  -  darba 

lapas,  prezentācijas. Regulāri iesaista skolēnus patstāvīgā, radošā darbībā. Katrā 

mācību stundā lielākā daļa pedagogu definē stundas mērķi, tēmu, sasniedzamo 

rezultātu un organizē atgriezenisko saiti. 

Pilnveidot pedagogu sadarbību, 

organizējot mācību stundu un  

nodarbību savstarpējo vērošanu. 

Pedagogi ir uzsākuši savstarpēji sadarboties. Pedagogu slimošanas dēļ nav notikuši 

savstarpējie stundu vērojumi. Daži pedagogi ir apmeklējuši kolēģu vadītās mācību 

stundas.  

Mācību procesā nodrošināt 

kvalitatīvu atgriezenisko saiti. 

Ir notikuši stundu vērojumi. Noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārs par 

atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā. Ir uzsākts veidot metodiskais 

materiāls par daudzveidīgiem atgriezeniskās saites metodiskiem paņēmieniem. 

Apkopot izglītojamo radošo 

darbu krājumu. 

Ir apkopoti pirmsskolas bērnu radošie darbi, uzsākti apkopot sākumskolas 

izglītojamo darbi. Izveidots krājums – Valodu krāsainā varavīksne. 

Izstrādāt detalizētus mācību 

sasniegumu vērtēšanas kritērijus 

sportā 1.-3. klases izglītojamiem. 

Ir izstrādāti vienoti mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji. 

Sniegt atbalstu jauniem 

pedagogiem pārbaudes darbu 

veidošanā. 

Pedagogiem ir sniegtas individuālas konsultācijas pārbaudes darbu veidošanā un 

labošanā. 

Elektroniski uzsākts apkopot 

metodiskos materiālus. 

Ir uzsākts apkopot metodiskos materiālus. 
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Attīstīt katra izglītojamā 

personisko iniciatīvu un 

atbildību,  piedaloties mācību 

priekšmeta olimpiādēs, 

konkursos, zinātniski  pētnieciskā 

darba lasījumos. 

Izglītojamie ir rezultatīvi piedalījušies pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs un 

zinātni pētnieciskā darba lasījumos. Vienai izglītojamajai bija jāpārstāv pilsēta 

Kurzemes reģiona angļu valodas olimpiādē, bet tā tika atcelta.  

Izstrādāts pielikums projekta 

darba kārtībai par zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādi. 

Skolā nav izstrādāts pielikums projekta darba kārtībai par zinātniski pētniecisko 

darbu izstrādi. Lai visiem izglītojamiem būtu vienotas prasības darba izstrādē, 

pedagogi strādāja pēc Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes izstrādātās kārtības.  

Turpināt apkopot informāciju par 

izglītojamo veselības stāvokli, ko 

pamato speciālistu konsultācijas, 

atzinumi. 

Informācija ir apkopota, atrodas pie Personas lietas. 

Izstrādāt Atbalsta pasākumu 

plānu izglītojamiem ar īpašām un 

speciālām vajadzībām. 

Izstrādāts Atbalsta pasākumu plāns izglītojamiem ar īpašām un speciālām 

vajadzībām. 

Viens pirmsskolas vecuma bērns apmeklējis Pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Apkopot informāciju par 

izglītojamo ārpusskolas interešu 

izglītības apmeklējumu. 

Apkopota informācija par izglītojamo ārpusskolas interešu izglītības apmeklējumu. 

Var secināt, ka ir ļoti daudzveidīga izvēle. 

Veicināt pieredzes apmaiņu, lai 

nodrošinātu veiksmīgāku mācību 

darba diferenciāciju darbā ar 

izglītojamiem. 

Pedagogi regulāri dalās pieredzē par semināros, kursos gūtām atziņām. Kopīgi tiek 

organizēts metodiskais darbs, metodiskās komisijas sēdes. Pedagogi mācību procesā, 

atbilstoši izglītojamā spējām, ir uzsākuši diferencēt uzdevumus. 

Kopt skolas tradīcijas, veicinot 

pozitīvu, draudzīgu, cieņpilnu 

vidi. 

Ir organizēti pasākumi bērniem, vecākiem, vecvecākiem, pedagogiem.  

Popularizēt skolu pilsētas un 

valsts mērogā. 

Izglītojamie ir piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, radošos projektos pilsētā. 

Godināt izglītojamos par 

sasniegumiem skolas kārtas 

mācību priekšmetu olimpiādēs, 

par izcilām un teicamām sekmēm 

“Gada balvu 2018” saņem 8 izglītojamie, Zelta vai Sudraba liecību saņem 6 

izglītojamie. 

Veikt dalībnieku anketēšanu. Veikta dalībnieku anketēšana “Skolas mikroklimats”. 

Aktivizēt skolvadības sistēmas 

“E-klase” piedāvātās iespējas 

izglītojamiem, viņu vecākiem. 

Visi pedagogi ikdienā veic regulārus ierakstus skolvadības sistēmā “E-klase”.   

Joprojām jāmotivē izglītojamie un viņu vecāki regulāri izmantot skolvadības sistēmu 

“E-klasi”. 

Papildināt mācību, mācību 

tehniskos materiālus, inventāru. 

Ir sagatavots darba projekts līdzfinansējumam mācību līdzekļu un inventāra iegādei. 

Labiekārtot vidi.  Vasarā tiks labiekārtota pirmsskolas grupu vide. 

Nodrošināt materiāli tehnisku 

bāzi. 

Ir sagatavots darba projekts līdzfinansējumam materiāli tehniskās bāzes  iegādei. 

Sakārtot pasākumu scenāriju 

metodiskos materiālus. 

Ir sakārtoti pasākumu scenāriju metodiskie materiāli. 

Veicināt pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi. 

Gandrīz visi pedagogi t.i. 81,25 % triju gadu laikā ir pilnveidojuši profesionālo 

kompetenci. 

Izvērtēt izglītības programmu 

realizēšanas kvalitāti. 

Pedagogi ir izvērtējuši izglītības programmu realizēšanas kvalitāti. 

Veikt dalībnieku anketēšanu 

“Skolas mikroklimats” 

Veikta dalībnieku anketēšana “Skolas mikroklimats”. 

Iesaistīties starptautiskos 

projektos 

Ir sagatavots darba projekts “Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, 

cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai izaugsmei”. 
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4. Pašnovērtējuma pamatojumu iegūšanas metodes 

 

1. Anketēšana un to rezultātu analīze – izmantoti 2017./2018. mācību gada pedagogu 

pašvērtējumi, vecāku aptaujas materiāli. 

2. Skolas dokumentu un materiālu analīze - mācību programmas, tematiskie plāni, 

skolvadības sistēma “E-klase”, darba plāni, pašvērtējumi, iekšējās kontroles materiāli, 

pārbaudes darbu analīzes materiāli, izglītojamo vērtējumu uzskaites materiāli, 

sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti, tāmes, 

statistikas dati. 

3. Mācību stundu formāla un neformāla vērošana. 

4. Pasākumu vērošana un detalizēta izvērtēšana.  

5. Grupu un klašu audzinātāju darba materiāli, direktora, mācību un audzināšanas darba 

vadītāju darba materiāli. 

6. Logopēda un citu speciālistu konsultāciju materiāli. 

 

5. Pamatjomas novērtējums 

8. tabula. Pašvērtējuma organizēšanas plāns 

Gads 

Pamatjomas 

2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Mācību saturs  
 

    

Mācīšana un mācīšanās  

 

    

Izglītojamo sasniegumi  
 

    

Atbalsts izglītojamiem  

 

    

Skolas vide  
 

    

Resursi  

 

    

Skolas darba 

organizācija 

     

 

5.1. Mācību saturs 

5.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 

Privātsākumskolā “Varavīksne” mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām. Grozījumus izglītības programmās veic atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.  

9. tabula. Īstenotās izglītības programmas 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Skolēnu, audzēkņu 

skaits 2017./2018. m.g. 

Nr. Datums Sākumā Beigās 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 V-9448 26.10.2017.  40 44 

Pamatizglītības 1. posma (1. - 4. 

klase) izglītības programma 

11011111 V-5836 15.11.2012. 07.12.2018. 36 36 

Pamatizglītības 1. posma (1. - 6. 

klase) izglītības programma 

11011111 V-5939 30.11.2012. 07.12.2018. 17 17 
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Pedagogi sava mācību priekšmeta mācību satura apguves plānojumu sastāda saskaņā ar 

2014. gada 12. augusta apstiprināto standartu, kurā veikti labojumi, ar IZM apstiprinātām un 

papildinātām autoru kolektīvu paraugprogrammām, kā arī veido savas programmas. Skolas 

vadība un pedagogi cenšas sadarboties, meklē veiksmīgus risinājumus mācību priekšmetu 

programmu pilnveidē. Pedagogi programmas papildina pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā 

izglītojamo spējas, vajadzības, skolas iespējas. Mājturības un tehnoloģijas pedagogs regulāri 

pilnveido programmu mājturībā un tehnoloģijās 5. - 6. klasei, nepieciešamības gadījumā veic 

korekcijas, ņemot vērā skolas iespējas. 2017./2018. mācību gadā dažas no mājturības un 

tehnoloģijas tēmām izglītojamie apgūst sadarbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskolas vai Bērnu un jaunatnes centra pedagogu. 

2017./2018. mācību gadā netika organizētas datorikas mācības nodarbības, jo pieteicās 

daži izglītojamie.  

Nepieciešamo palīdzību un atbalstu pedagogiem mācību priekšmetu satura un 

audzināšanas darba plānojumā kvalitatīvi nodrošina metodiskā komisija, skolas vadības, kā arī 

Liepājas pilsētas metodiskās apvienības. 

Veicot stundu vērojumus, var secināt, ka gandrīz visi pedagogi zina un izprot mācību 

priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību, saprot un zina, kā standarta prasības ietekmē mācību metožu un 

mācību līdzekļu izvēli. 

Mācību satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku pedagogi paredz mācību 

priekšmeta tematiskajos plānos. Šos plānus pedagogi veido pēc paša vēlēšanās, kā mācību 

priekšmetu programmu sastāvdaļu. Tematiskos plānus pedagogi veido radoši - brīvā formā, 

iekļaujot noteiktas sadaļas – mērķis, uzdevumi, metodes, tēmas, sasniedzamais rezultāts, 

vērtēšanas forma, pārbaudes darbi. Darba procesā pedagogs veic papildinājumus un labojumus, 

pēc nepieciešamības atbilstošās korekcijas.  

Mācību priekšmetu tematiskie plāni ir pieejami ikvienam pedagogam elektroniskā 

formā pie vienotā skolas datora, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu stundu aizvietošanas 

kvalitāti. 

Mācību priekšmetu stundu sarakstu apstiprina augusta beigās, fakultatīvo nodarbību, 

interešu izglītības nodarbību sarakstu apstiprina septembrī un tas atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas sarakstos, par to informējot 

izglītojamos un viņu vecākus. Mācību priekšmetu stundu saraksti pieejami visiem skolas 

dalībniekiem un tie ir pārskatāmi. Skolas vadība cenšas mācību priekšmetu stundu sarakstu 

veidot tā, lai izglītojamiem būtu sabalansēta mācību stundu slodze. Par izmaiņām mācību 

priekšmetu stundu sarakstos izglītojamos un vecākus savlaicīgi informē ar ierakstu 
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dienasgrāmatā, skolvadības sistēmā “E-klase”, kā arī informācija ir pieejama vestibilos pie 

informācijas dēļa. Mācību priekšmetu stundu saraksti ir apskatāmi gan skolas vestibila 1. un 2. 

stāvā, gan skolas mājas lapā. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst ārējo normatīvo aktu 

prasībām.  

Mācību saturu lielākā daļa pedagogi cenšas organizēt saistībā ar reālo dzīvi un atbilstoši 

katra izglītojamā spējām. 

Pedagogi izstrādā pārbaudes darba grafiku, kas pieejams ikvienam izglītojamam un 

atrodas klasē pie informatīvā dēļa. Izmaiņu gadījumā mācību priekšmeta pedagogs vai klases 

audzinātājs grafikā veic izmaiņas un informē izglītojamos, veicot ierakstus dienasgrāmatā, 

skolvadības sistēmā “E-klase”.  

Skolas vadība un pieredzējušie pedagogi sniedz atbalstu jaunajiem pedagogiem 

sistēmiskā mācību satura plānošanā, lai pedagogi varētu iespējami ātrāk iekļauties kopējā 

skolas darbā. Skolas vadība koordinē un nodrošina iespējas izmantot skolā pieejamos resursus, 

veicina mācību priekšmetu pedagogu sadarbību mācību procesa plānošanā.  

Darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir dzirdes traucējumi un, kuriem ir citas īpašas un  

speciālas vajadzības, veido atgādnes, kā arī sistemātiski tās pilnveido, kas palīdz apgūt mācāmo 

vielu. Izglītojamam, kuram ir dzirdes traucējumi ir nodrošinātas logopēda konsultācijas, 

izstrādāts Atbalsta pasākuma plāns. Plāns tiek izstrādāts laika posmam no septembra līdz 

decembrim un no janvāra līdz maijam. 

Skola mācību gada noslēgumā informē vecākus par nepieciešamajiem individuālājiem 

mācību līdzekļiem nākamajam mācību gadam. Ar 2017. gada septembri skola uzņemas 

koordinēt individuālo mācību līdzekļu iegādi. 

Skola nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošām mācību 

grāmatām, izņemot angļu valodas mācību grāmatas. Tās vecāki vēlas iegādāties personīgi un 

Skolas padomē ir apstiprināta vecāku izvēle. 

Skolā ir izstrādāts vienots paraugs Audzināšanas darba programmai, kurā fiksētas klases 

stundu tēmas, paredzamais rezultāts, sadarbība ar izglītojamo ģimeni, ekskursijas, pārgājieni, 

koncertu, teātra izrāžu, muzeju apmeklējumi un citas ārpusstundu aktivitātes – klases vakari, 

tikšanās, u.c. Klases audzinātāji regulāri to aizpilda. 

Skolā ir izstrādāts arī vienots Audzināšanas darba plāns katram konkrētajam mācību 

gadam. Plānā ir ietverts mērķis, uzdevumi, kritēriji, darba metodes un formas. Šajā plānā ir 

iekļautas tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, 

sabiedrību, valsti. Mācību gada beigās izvērtē plāna realizāciju.   
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Audzināšanas darba galvenās metodes un darba formas ir šādas: pārrunas, diskusijas, 

radošais darbs, lomu spēles, interaktīvās darba metodes, netradicionālās mācību organizācijas 

formas, ārpus stundu aktivitātes, ārpusskolas pasākumi, patstāvīgi izstrādātie radošie projekti. 

Mācību stundu vērošanas un analīzes materiāli, mācību darba un dokumentu analīze 

liecina, ka pedagogi veiksmīgi plāno un realizē mācību satura apguves secību, dažādu tēmu 

apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos 

paņēmienus, paredz mācību darba diferenciāciju. Privātsākumskolā “Varavīksne” ir apstiprināts 

“Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts”.  

Skolā ir pieejams grāmatu plaukts ar daudzveidīgu literatūru, ko papildina un pilnveido 

arī skolēni. Izglītojamie nepieciešamības gadījumā apmeklē pilsētas bibliotēkas. 

Mācības skolā noteik latviešu valodā. 

2017./2018. mācību gadā interešu izglītības pedagogi realizē skolas direktores 

apstiprinātās interešu izglītības programmas. 

Stiprās puses:  

 Visos mācību priekšmetos nodrošināta mācību satura apguve paredzētā laikā. 

 Mācību priekšmeta “Mājturība un tehnoloģijas” prasmes izglītojamie apgūst sadarbībā 

ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un Bērnu un jaunatnes centru. 

Nepieciešamie uzlabojumi:  

 Rosināt visus pedagogus savstarpēji sadarbīboties mācību kursu, programmu pilnveidē.  

 Pilnveidot mācību saturu, akcentējot 21. gadsimtam būtiskās prasmes un iemaņas. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

5.2. Mācīšana un mācīšanās 

5.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolas dibinātājs Darba kārtības noteikumos ir noteicis kritērijus pedagogu darba 

kvalitātes novērtēšanai. 

2017./2018. mācību gadā katra semestra beigās pedagogi elektroniski iesūta mācību un 

audzināšanas darba vadītājai aizpildītu detalizētu pašvērtējuma ziņojumu. 

Gandrīz visi pedagogi regulāri veic ierakstus skolvadības sistēmā “E-klase”. Katru 

mācību gadu pedagogi papildus apgūst skolvadības sistēmas “E-klase” piedāvātās iespējas. 

Mācību un audzināšanas darba vadītāja elektronisko žurnālu, fakultatīvo, interešu u.c. 

žurnālu aizpildīšanu uzrauga saskaņā ar iekšējās kontroles plānu. Šajā mācību gadā iekšējās 

kontroles plānā bija izmaiņas, saistībā ar pedagogu slimošanu. 

Mācību stundu vērošana rāda, ka gandrīz visi pedagogi skaidri formulē mācību stundu 

mērķi, sasniedzamos rezultātus, organizē atgriezenisko saiti. Darbs jāturpina. 
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Darbs mācību stundās pārsvarā ir organizēts labi, un stundas norit raiti, saistoši, pozitīvā 

atmosfērā.  

Pedagogi mācību un audzināšanas procesu cenšas sasaistīt ar reālo dzīvi, mūsdienu 

aktualitātēm, plāno un realizē izglītojamo praktisko darbību, mācību stundas organizējot parkā, 

muzejā, bērnu bibliotēkās “Vecliepājas Rūķis”, apmeklējot dažādas izstādes, izrādes. Mācību 

ekskursiju organizēšana 1.-6. klasē ir pārdomāta, rūpīgi plānota. Mācību ekskursijas ir 

izglītojošas un daudzpusīgas. 2017./2018. mācību gadā 2.-6. klases izglītojamie dodas eksursijā 

uz Latgales pusi, lai iepazītu pasaku muzeju “Butaforija”, brīvdabas muzeju Sēļu sēta, Latgales 

mākslas un amatu centru, Preiļos Leļļu muzeju. 

Pedagogi detalizēti izstrādā audzināšanas programmu, kurā ietver klases stundu aktuālās 

tēmas. Šajā mācību gadā netika veikti klases stundu vērojumi, jo audzināšanas darbs ļoti lielā 

mērā ir plānots un organizēts visai sākumskolai kopumā. Līdz ar to visi pasākumi ir detalizēti 

izanalizēti, nosakot pozitīvo, nepieciešamos uzlabojumus un ierosmes, kā arī lielā mērā ir 

redzama katras klases audzinātājas aktivitāte, informācijas apmaiņa, sadarbība ar citiem 

pedagogiem. Katra pedagoga aktivitāti un profesionalitāti var vērtēt arī pēc audzināšanas 

programmas realizācijas apkopotiem materiāliem. 

Divas reizes mācību gadā mācību un audzināšanas darba vadītāja apkopo klases stundu 

anketu rezultātus. Izglītojamo ieteikumus izmanto plānojot turpmāko darbu. 

Pēc veiktajiem stundu vērojumiem, var secināt, ka skolā gandrīz visi pedagogi mācību 

procesā izmanto daudzveidīgas metodes, darba metodiskos paņēmienus, kas atbilst izglītojamo 

spējām, vecumposmam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura  prasībām. Mācību 

metožu izvēli nosaka mācību stundas mērķis, izglītojamo spējas un vajadzības.  

Liela uzmanība tiek veltīta izglītojamo motivācijai, lai mācību procesā varētu sasniegt 

paredzētos mērķus un veikt izvirzītos uzdevumus. Mācību stundās tiek izmantotas dažādas 

darba organizācijas formas – individuālais, pāru un grupu darbs. 

Lai veicinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju un radītu interesi par apgūto zināšanu 

saistību ar reālo dzīvi, tiek organizētas dažādas aktivitātes. Tiek atbalstīta visas skolas dalība 

lasīšanas zibakcijās, ar mācību un audzināšanas procesu saistītos citos pasākumos. 

Mācību procesa nepilnības savlaicīgi tiek novērstas, ieguldot lielu darbu jauno 

pedagogu sagatavošanā un atbalstam - piedāvājot apmeklēt citu pedagogu vadītās mācību 

stundas, gan skolas vadības veiktie stundu vērojumi. Nepieciešamības gadījumā mācību metožu 

izvēle tiek koriģēta, piedāvājot citas metodes, kas balstītas uz skolas tradīcijām, darba pieredzi. 

Mācību darba kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un sniedzot 

atgriezenisko saiti par redzēto. Skolā tiek veicināta un atbalstīta mācību stundu pedagogu 

savstarpējā mācību stundu vērošana un analīze. 2017./2018. mācību gadā daži pedagogi veica 
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savstarpējos stundu vērojumus. Nākamā mācību gadā ir nepieciešams atjaunot šos vērojumus, 

lai izmantotu to savai profesionālai pilnveidei, jo veicot plānotus savstarpējos stundu 

vērojumus, pedagogi savstarpēji mācās, dalās pieredzē, lai uzlabotu mācīšanas procesa 

kvalitāti, lai mācību stundās izmantotās metodes būtu efektīvas. 

Mācību stundu plānojumi pārsvarā ir loģiski strukturēti, veicina mācību stundas mērķu 

un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu, par to liecina stundu vērojumi. 

Pedagogi izskaidro darba mērķus un to saistību ar iepriekš mācīto. Bieži stāstījums tiek 

papildināts ar mērķtiecīgu vizuālo materiālu: demonstrējumi, gatavie e-materiāli, pedagogu 

veidotās Powerpoint prezentācijas u.tml. Pedagogi mācību stundās, nodarbībās iespēju robežās 

mērķtiecīgi izmanto dažādus mācību līdzekļus, mācību telpu tehnisko aprīkojumu, pieejamās 

jaunās tehnoloģijas, internetu, apmeklē Liepājas muzeja piedāvātās aktivitātes, izstādes, teātra 

izrādes: “Ezītis miglā”, “Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi”, Liepājas Simfoniskā orķestra koncertu 

“Radīšanas noslēpumi no senatnes līdz mūsdienām” un citas daudzveidīgas aktivitātes. 5.- 6. 

klases izglītojamie Rīgā apmeklē “Latvijas valsts ceļu laboratorija”. 

2017./2018. mācību gadā pedagogi organizē “Citāda mācību diena” aktivitātes, lai 

dažādotu mācību procesu, kā arī lai tuvinātu reālai dzīvei. Šajā mācību gadā lielu atsaucību un 

atzinību  ieguva Citāda mācību diena ar nosaukumu “Lielie māca mazajiem”. Tika atjaunota 

eksperimentu diena 1.- 4. klases izglītojamiem. 

Gandrīz visi izglītojamie saprot pedagogu izvirzītos mērķus, uzdevumus un prasības. 

Nepieciešamības gadījumā individuālās pārrunās pārrunā šos jautājumus. 

Izglītojamam ar dzirdes traucējumiem mācīšanas kvalitātei ir izstrādāts Atbalsta 

pasākuma plāns un atgādnes. Ar viņu strādā asistents un tiek nodrošinātas individuālas 

konsultācijas gan skolā, gan ārpus tās. 

Izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, ir iespēja saņemt speciālā pedagoga, 

logopēda atbalstu, pedagogu atbalstu pagarinātās dienas grupā, kā arī individuālā darba stundās. 

Pedagogi sniedz atbalstu un konsultē izglītojamos, risinot dažādas mācību problēmas, 

papildinot talantīgo, spējīgo izglītojamo zināšanas un prasmes. Nepieciešamības gadījumā tiek 

dotas norādes par citiem atbalsta pasākumiem. 

Skola regulāri organizē mācību priekšmeta olimpiādes, sporta pasākumus un radošus, ar 

mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus un projektus. 5.-6. klases izglītojamie 

septembrī piedalās sporta pasākumā “Sporto visa Latvija”. 

Veiksmīga ir sadarbība ar iestādēm un uzņēmumiem – Liepājas Universitāti, Liepājas 

muzeju, Liepājas bērnu bibliotēku “Vecliepājas Rūķis”, Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina 

vidusskolu un Liepājas Centra sākumskolu. Šie pasākumi ir mērķtiecīgi, lietderīgi, kvalitatīvi 

un labi organizēti. 
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Mācību stundu vērojumi liecina, ka pārsvarā pedagogu skaidrojums ir mērķtiecīgs, 

piemērots mācāmai tēmai, izglītojamo vecumposmam un klases vajadzībām, kā arī tiek ievēroti 

efektīvas mācību stundas vadīšanas principi. Gandrīz visi pedagogi veiksmīgi mācību darbā 

iesaista visus izglītojamos, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt, diskutēt, 

veidot dialogu, uzklausa un ņem vērā viņu viedokļus un vēlmes. Izglītojamo, vecāku un 

pedagogu starpā pārsvarā valda cieņa un korektums. 

Pedagogi katru mācību gadu lielu uzmanību velta projektu darba izstrādāšanai. 

2017./2018. mācību gadā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē projekta darbu izstrādi 

saskaņā ar izstrādāto kārtību. Projekta darba tēmu izglītojamie izvēlas patstāvīgi. 

Nepieciešamības gadījumā pedagogs palīdz tēmu izvēlē. 

Gandrīz visi pedagogi savstarpēji ļoti veiksmīgi sadarbojas un cenšas nodrošināt 

starppriekšmetu saikni. Vēlams būtu, ka mācību gada sākumā visi pedagogi rastu iespēju uzsākt 

veidot mācību satura apguvi, saistībā ar mūsdienu aktualitātēm, akcentējot 21. gadsimta 

būtiskākās prasmes un iemaņas, kā arī plānotu strapdisciplināro pieeju mācību procesa 

organizēšanā. 

Pedagogi mācību darbā izmanto arī pašu izstrādātos mācību metodiskos līdzekļus: darba 

lapas, uzskates līdzekļus, digitālos mācību līdzekļus un resursus, izdales materiālus, spēles, 

interaktīvus uzdevumus, informācijas avotus e-vidē, paškontroles uzdevumus, pārbaudes 

darbus. Pedagogi pamazām ir uzsākuši uzkrāt un veidot elektroniski metodisko materiālu bāzi, 

ko varēs izmantot gan izglītojamie, gan pedagogi. 

 Mācību stundu vērojumi liecina, ka mācību procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi 

veido dialogu ar izglītojamiem, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, 

secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. 

Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē mājas darbu 

sistēmu. 

Mājas darbi ir organizēti mērķtiecīgi, pārsvarā tie ir optimāli un sabalansēti starp 

dažādiem mācību priekšmetiem un atbilst skolas izstrādātai kārtībai. Mājas darbu formas ir 

daudzveidīgas un uzdotie darbi ir diferencēti atbilstoši izglītojamo spējām. Dažkārt tie saistīti 

ar informācijas meklēšanu dažādos informācijas avotos, kā arī mācību vielas nostiprināšanu. 

Izglītojamie gan patstāvīgi, gan kopā ar vecākiem sociālās zinībās veido dažāda veida 

miniprojektus. Lielākā daļa pedagogu cenšas izglītojamos nepārslogot ar uzdotajiem mājas 

darbiem. 2017./2018. mācību gadā būtiski ir samazinājies uzdoto mājas darbu apjoms. 

Par mājās veicamajiem darbiem tiek veikti ieraksti “Skolēna dienasgrāmata”, tos 

papildina arī pedagogu ieraksti skolvadības sistēmā “E-klase”. 
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Metodiskajās komisijas sēdēs, interešu darba grupās pedagogi apspriež dažādus 

metodiskos jautājumus, piemēram, par mājas darbu uzdošanas mērķiem un uzdevumiem, 

veidiem, biežumu un vērtēšanu, par dažādām metodēm, iepazīstina ar daudzveidīgām darba 

metodēm, dalās pieredzē. 2017./2018. mācību gadā liels akcents tiek likts uz mācību satura 

apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot izglītojamo daudzveidīgā 

praktiskā darbībā. 

Katru mācību gadu tiek izstrādāts metodiskās komisijas darbības plāns. Plānā regulāri 

tiek fiksēts paveiktais. Mācību gada beigās izvērtētas visas aktivitātes, sasniegtais rezultāts un 

norādīti ieteikumi turpmākam darbam. Katru mācību gadu pedagogi izvērtē metodiskās 

komisijas darbību. Mācību un audzināšanas darba vadītāja apkopo vērtējumu, nosaka turpmāko 

darbību, ņemot vērā pedagogu ieteikumus, kā arī plāno nākamā gada metodiskam darbam 

nepieciešamās tēmas. 2017./2018. mācību gadā pedagogi augstā līmenī ir novērtējuši 

metodiskās komisijas darbību. 

Gandrīz visi pedagogi iespēju robežās darbojas vispārizglītojošo skolu sākumskolu 

skolotāju un mācību priekšmetu metodiskās apvienībās. Trīs pedagogi saņem Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes izdoto Pateicību par pedagogu darbu Liepājas pilsētas metodiskajās 

apvienībās - viens pedagogs saņem Pateicību par radošām idejām un aktīvu līdzdalību 5., 6. 

klašu dabaszinību metodiskajā apvienībā, otrs par līdzdalību Sporta MA darbībā, trešais – par 

ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā krievu valodas konkursam. 

Izglītojamie parāda labus rezultātus gan mācību priekšmeta olimpiādēs, gan dažādos 

konkursos. 

Stiprās puses: 

 Metodiskā darba plānošana, organizēšana skolā. 

 Metožu atbilstība un daudzpusība mācību procesā. 

 Audzināšanas darba plānošana, organizēšana atbilstoši reālai dzīvei, mūsdienu 

aktualitātēm. 

 Skolvadības sistēmas “E-klase” izmantošana - savlaicīga, regulāra ierakstu veikšana. 

 Izglītojamo iesaiste dažādos ar mācību un audzināšanas procesu saistītos pasākumos, 

projektos, konkursos, olimpiādēs, kas dažādo mācību procesu. 

 Daudzveidīgi ārpusklases pasākumi. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Pilnveidot pedagogu sadarbību, orgnizējot savstarpējas stundu vērošanas. 

 Katrā mācību stundā organizēt atgriezenisko saiti un veicināt izglītojamo pašvērtējuma 

procesu. 

Vērtējums: ļoti labi.  
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5.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Privātsākumskolā “Varavīksne” izglītojamiem ir iespējams saņemt savām vajadzībām 

un spējām atbilstošu izglītību. Katra mācību gada sākumā vecāku sapulcēs un individuālās 

pārrunās informē izglītojamos un vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Gandrīz 

visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Nepieciešamības gadījumā 

izglītojamais, viņa vecāki griežas pie pedagoga pēc papildus skaidrojuma, precizējuma. 

Gandrīz visi pedagogi mērķtiecīgi cenšas motivēt izglītojamos mācību darbam, par to 

liecina stundu vērojumi. 2017./2018. mācību gadā lielākai daļai 5.-6. klašu izglītojamiem ir 

vērojams motivāciju trūkums, nevēlēšanās iesaistīties un uzņemties atbildību par saviem 

mācību sasniegumiem, īpaši, kad kavējuši mācību stundas. 

 Pedagogi veicina mācīšanās prasmju attīstību atbilstoši spējām, sekmē viņos motivāciju 

mācīties, rosina mācību procesā izmantot skolas vai pašu skolēnu rīcībā esošos resursus – 

grāmatas, enciklopēdijas, informāciju tehnoloģijas, metodisko telpu, zāli, spēles u.c. 

Pārsvarā izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās 

kopīgos mācību un audzināšanas pasākumos. 

Lielākā daļa izglītojamo, atbilstoši savām spējām, aktīvi piedalās mācību procesā, plāno 

un izvērtē savu darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, izmanto skolas 

piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai. 

Gandrīz visiem izglītojamiem mācību stundu kavējumi ir attaisnojoši. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem mācību gadiem kavējumi kopumā stipri palielinājušies. Pārsvarā tie ir slimību un 

citu apstākļu dēļ. Līdz ar to ir vērojams zināšanu līmeņa regress. Dodoties ceļojumā, vecāki 

raksta savstarpējo vienošanos, ka prombūtnes laikā uzņemas atbildību par sava bērna mācību 

procesu. Atgriežoties izglītojamam jāveic visi pārbaudes darbi, to paredz skolas izstrādātā 

kārtība. Nepieciešamības gadījuma jāapmeklē konsultācijas. 

Skola uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus un mērķtiecīgi strādā, lai 

novērstu tos, kuri ir saistīti ar ceļošanu. Kavējumu uzskaiti nosaka kārtība, kādā 

Privātsākumskolā ”Varavīksne” uzskaita izglītojamo kavējumus. 

Mācību priekšmetu pedagogi veic precīzu kavējumu uzskaiti skolvadības sistēmā      

“E-klase”. 

Skolas pedagogi sagatavo izglītojamos un rosina to dalību Liepājas pilsētas un novada 

mācību priekšmetu olimpiādēs, pētniecisko darbu lasījumos, konkursos u. c. pasākumos. 

Izglītojamie parāda labus rezultātus, kā arī lielu atsaucību piedaloties dažādos ārpusklases 

pasākumos. Katrs pedagogs savā pašvērtējumā un savos darba plānos – audzinašanas darba 

programmā fiksē informāciju par dažādām aktivitātēm, apmeklētajiem pasākumiem, iegūtiem 

sasniegumiem. 
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2017./2018. mācību gadā liela uzmanība tiek veltīta 4.-6. klašu izglītojamo un mācību 

priekšmetu pedagogu izglītošanai un motivācijas celšanai veidot zinātniski pētnieciskos darbus. 

 Visi klases audzinātāji sadarbojoties ar mācību priekšmeta pedagogiem veido mācību 

sasniegumu izaugsmes dinamiku. Skolā ir izveidota vienota elektroniskā sistēma darbā ar 

talantīgajiem un spējīgajiem izglītojamiem, kā arī apkopota informācija par sasniegumu 

izaugsmi. 

Izglītojamā izaugsmi izvērtē visi pedagogi, klases audzinātāja apkopo tos darba lapā. 

Izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Secinājumus 

un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. 

Izglītojamos un vecākus regulāri iepazīstina ar mācību sasniegumiem un to dinamiku, 

organizējot  individuālas pārrunas, vecāku sapulces, veicot ierakstus “Skolēna dienasgrāmata”, 

skolvadības sistēmā “E-klase”, izsniedzot sekmju izrakstus. Divas reizes mācību gadā decembrī 

un maijā 1.-3. klases izglītojamo vecākus iepazīstina ar Privātsākumskolas “Varavīksne” 

izstrādāto “Zināšanu līmeņa tabula” un pirmsskolas grupu izglītojamo vecākus ar 

“Novērtēšanas tabula”. 

Mācību stundās izglītojamiem tiek mācīts mācīties, apgūstot dažādas mācīšanās 

stratēģijas. Pedagogi cenšas plānot mācību stundas tā, lai viņi būtu konsultanti. Pedagogi daudz 

laika iegulda, lai tiktu kvalitatīvi sagatavotas šādas mācību stundas. Visiem izglītojamiem tiek 

piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas un attieksmi. 

Izglītojamie prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes, prot sadarboties 

grupu, projektu darbā. Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā. Gandrīz puse 

1.-4. klases izglītojamo apmeklē pagarinātās darba dienas grupu. 

Pedagogi aktīvi iesaista izglītojamos mācību procesā, rosinot uzņemties līdzatbildību 

par mācību procesa norisi. 

Mācību priekšmetu pedagogi kopā ar izglītojamiem veido darbu mapes - portfolio, 

kurās uzkrāj gan pārbaudes darbus, gan radošos un citus darbus. Šīs darbu mapes izmanto, 

analizējot mācību sasniegumus un novērtējot izaugsmi, kā arī individuālajās sarunās ar 

vecākiem. 

Lielākā daļa izglītojamo prot izvērtēt savu mācību darbu, uzņemas līdzatbildību par 

mācību procesa norisi. Izglītojamie cenšas sevi vērtēt objektīvi. 

2017./2018. mācību gadā lielu akcentu turpina likt uz izglītojamo iesaisti lasītprasmes 

pilnveidē. Apkopojot rezultātus, var secināt, ka izglītojamo individuālais lasītprasmes līmenis 

gadu no gada ir paaugstinājies, tomēr joprojām lielākai daļai tas neatbilst ieteicamajam 

apjomam. 
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Lielākai daļai izglītojamo ir pazeminājusies darba kultūra veicot rakstu darbus. Daži 

pedagogi ir uzsākuši darbu, lai uzlabotu izglītojamo rakstītprasmi. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo iesaiste daudzveidīgā lasītprasmes veicināšanas aktivitātēs. 

 Izglītojamo sasniegumu dinamikas analīze. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Izglītojamo rakstu kultūras pilnveide mācību sasniegumu uzlabošanā. 

Vērtējums: labi. 

 

5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 Gandrīz visi pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, 

ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību, kā arī skolas izstrādāto kārtību. Kārtība ir pieejama 

katram pedagogam, kā arī skolas mājas lapā. Katru mācību gadu pedagogi atkārtoti tiek 

iepazīstināti ar izstrādāto kārtību. 

Gandrīz visi pedagogi, atbilstoši skolvadības sistēmas “E-klases” žurnāla aizpildīšanas 

kārtībai, regulāri veic ierakstus, reģistrējot kavējumus un iegūtos vērtējumus. 

Skolā regulāri tiek veikta vērtējumu uzskaites pārraudzība un kontrole. Kārtības 

ievērošanu pārrauga un kontrolē skolas vadība. Gandrīz visi pedagogi regulāri un profesionāli 

veic vērtēšanu savā mācību priekšmetā. 

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumposmam un 

mācību priekšmeta specifikai. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un 

mācību sasniegumu vērtēšanai, gandrīz visi pedagogi tās ievēro. Izglītojamiem un vecākiem ir 

zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Neskaidrību gadījumā 

izglītojamiem un viņu vecākiem ir iespēja sazināties ar konkrēto pedagogu. 

Pedagogi bieži kopā ar izglītojamiem izstrādā kāda konkrēta darba vērtēšanas kritērijus. 

Gandrīz visi pedagogi detalizēti izskaidro katra darba vērtēšanas kritērijus. 

Vērtējumu uzskaites pārraudzība un kontrole ir sistemātiska. Klases audzinātājas četras 

reizes mācību gadā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, 

sagatavojot sekmju izrakstus vecākiem. 

Jau no 2011./2012. mācību gada skolā ir ieviests jauninājums – Privātsākumskolas 

“Varavīksne” Zelta un Sudraba liecības, kuras izglītojamie var saņemt mācību gada 

nobeigumā. Liecības saņemšanu nosaka skolas izstrādātā kārtība. 2017./2018. mācību gadā 

skolā Privātsākumskolas “Varavīksne” Zelta liecību saņem 1 izglītojamais, Sudraba liecību – 5. 
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Skolas vadība regulāri seko līdzi, lai tiktu ievērota izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību izglītojamiem, viņu vecākiem, 

pedagogiem. 

Privātsākumskolā “Varavīksne” ir izstrādāta “Pārbaudes darbu veidošanas, noformēšana 

un organizēšanas paraugs”. Pārbaudes darbi tiek veidoti atbilstoši mācību priekšmetu 

standartiem. Pārbaudes darbu kritēriji ir skaidri un saprotami. Pārbaudes darbi tiek veidoti kā 

tēmu nobeiguma vai semestra, vai gada nobeiguma darbi. Pedagogi veido pārbaudes darbus, 

kuros ietver gan zināšanu, gan prasmju, gan radošus uzdevumus un tos vērtē 10 ballu skalā. 

Liels atbalsts tiek sniegts jauno pedagogu sagatavošanā, veidojot pārbaudes darbus. 

Pēc vērtējuma paziņošanas pedagogi pamato izglītojamā darba vērtējumu, analizē 

kļūdas. 

Pēc vērtējumu reģistrācijas skolvadības sistēmā “E-klase”, pedagogi veic ierakstus 

“Skolēna dienagrāmata”. Atbilstoši pārbaudes darbu rezultātiem pedagogi veic korekcijas savos 

tematiskajos plānos un mācību metožu izvēlē. Vērtējuma noteikšanai pedagogi ievēro 

pārbaudes veidu dažādības principu. Mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto rakstiskas, 

mutiskas un kombinētas pārbaudes, kā arī individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu. Skolā 

gan izglītojamie, gan viņu vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem un to 

dinamiku. Privātsākumskola “Varavīksne” četrus gadus sadarbojas ar skolvadības sistēmu “E-

klase”. Katram vecākam ir nodrošināta piekļuve šai sistēmai, kuru ne visi vecāki izmanto. 

Skolas vadība sistematizē pedagogu iesniegtos nobeiguma pārbaudes darbu rezultātus. 

Divas reizes mācību gadā tiek apkopota informācija par klašu mācību sasniegumiem galvenajos 

mācību priekšmetos, tiek veikta izpēte, analīze, izdarīti secinājumi un izvirzīti uzdevumi 

mācību procesa uzlabošanai. Katra izglītojamā mācību sasniegumu dinamikas izpētes rezultāti 

tiek izmantoti klašu audzinātāju individuālajās sarunās ar ģimeni. 

Lai palīdzētu jaunajiem pedagogiem un arī savstarpēji nodotu pieredzi, nobeiguma 

pārbaudes darbi katru gadu tiek sistematizēti vienotā elektroniskā datu bāzē. 

Stiprās puses: 

 Izstrādāta vienota vērtēšanas kārtība. 

 Pedagogu veidotie pārbaudes darbi. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Turpināt sniegt atbalstu jauniem pedagogiem pārbaudes darbu veidošanā. 

Vērtējums: ļoti labi. 
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5.3. Izglītojamo sasniegumi 

5.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 Izglītojamo sasniegumi ir sekmēti, atbalstot talantīgos un spējīgos izglītojamos, 

organizējot fakultatīvās nodarbības, gatavojot mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, 

iesaistot talantu skolās un citās aktivitātēs. 2017./2018. mācību gadā nav samazinājies 

godalgoto vietu skaits mācību priekšmetu olimpiādēs salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.. 

Izglītojamo sasniegumus veicina klases audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu 

izstrādātais un skolas direktores apstiprinātais pārbaudes darba grafiks, tā realizācija, kā arī 

pedagogu komandas darbs. Visi pedagogi regulāri un savlaicīgi informē izglītojamos, viņu 

vecākus par plānotiem pārbaudes darbiem, veicot ierakstus skolvadības sistēmā “E-klase”. 

Lielākai daļai izglītojamo ir augsts un optimāls zināšanu, prasmju un attieksmes līmenis 

ikdienas darbā. Pedagogi regulāri analizē izglītojamo sasniegumus, seko līdzi to attīstības 

dinamikai, elektroniski veidojot izaugsmes dinamikas bāzi. 

Gandrīz visi pedagogi regulāri veic ierakstus skolvadības sistēmā “E-klase”, līdz ar to 

visiem izglītojamiem un viņu vecākiem ir iespēja sekot līdzi mācību sasniegumiem. 

Lielu darbu pedagogi iegulda ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Viņiem 

veido atgādnes, nodrošina papildus darbu stundu laikā, kā arī individuālās konsultācijās. 

Divas reizes mācību gadā – decembrī un maijā 1.-3. klases izglītojamo vecākus 

iepazīstina ar Privātsākumskolas “Varavīksne” izstrādāto “Zināšanu līmeņa tabula”. 

Gandrīz visi sākumskolas pedagogi attīsta izglītojamo atbildību, veicot atgriezenisko 

saiti pēc katras mācību priekšmeta stundas. 

10. tabula. Izglītojamo sasniegumi galvenajos mācību priekšmetos 

Mācību gads 

 

Izglītojamo vid. apg. rādītājs 

galvenajos mācību priekšmetos 

2012./2013.m.g. 84% 

2013./2014.m.g. 86% 

2014./2015.m.g. 80% 

2015./2016.m.g. 78% 

2016./2017.m.g. 77% 

2017./2018.m.g. 69% 

Pēdējos gados vērojams vidējo apguves rādītāju regress, ko pamato dažu izglītojamo 

mācību kavējumi un attieksme. 

11. tabula. Izglītojamo sasniegumi nobeiguma pārbaudes darbos 

Mācību gads Klase Mācību priekšmeti 
 

Kopējais 
skolēnu 

skaits 

Pedagogu 
skaits 

1 – 3  
balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

4 – 5  
balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6 – 8  
balles, 

optimāls 

līmenis % 

9 – 10 
balles, 

augsts 

līmenis % 

2013./2014. 1. Latviešu valoda 8 1 0 % 12,5 % 25 % 62,5 % 

  Matemātika 8 1 0 % 0 % 25 % 75 % 

  Dabaszinības 8 1 0 % 0 % 25 % 75 % 

 2. Latviešu valoda 10 1 0 % 10 % 50 % 40 % 
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  Matemātika 10 1 0 % 0 % 30 %  70 % 

  Dabaszinības 10 1 0 % 0 % 30 %  70 % 

 3. Latviešu valoda 9 1 0 % 0 % 33 % 67 % 

  Matemātika 9 1 0 % 0 % 44 % 56 % 

  Dabaszinības 9 1 0 % 0 % 11 % 89 % 

 4. Latviešu valoda 8 1 0 % 0 % 57 % 43 % 

  Matemātika 8 1 0 % 0 % 0 % 100 % 

  Dabaszinības 8 1 0 % 0 % 29 % 71 % 

 5. Latviešu valoda 7 1 0 % 14,2 % 57 % 28,6 % 

  Matemātika 7 1 0 % 34 % 16 % 50 % 

  Dabaszinības 7 1 0 % 14 % 43 % 43 % 

2014./2015. 1. Latviešu valoda 12 1 0 % 0 % 75 % 25 % 

  Matemātika 12 1 0 % 0 % 75 % 25 % 

  Dabaszinības 12 1 0 % 0 % 0 % 100 % 

 2. Latviešu valoda 9 1 0 % 0 % 67 % 33 % 

  Matemātika 9 1 0 % 22 % 56 % 22 % 

  Dabaszinības 9 1 0 % 0 % 44 % 56 % 

 3. Latviešu valoda 10 1 0 % 0 % 20 % 80 % 

  Matemātika 10 1 0 % 0 % 70 % 30 % 

  Dabaszinības 10 1 0 % 0 % 60 % 40 % 

 4. Latviešu valoda 8 1 0 % 0 % 67 % 33 % 

  Matemātika 8 1 0 % 22 % 67 % 11 % 

  Dabaszinības 8 1 0 % 0 % 67 % 33 % 

 5. Latviešu valoda 2 1 0 % 50 % 0 % 50 % 

  Matemātika 2 1 0 % 50 % 0 % 50 % 

  Dabaszinības 2 1 0 % 50% 50 % 0 % 

 6. * Latviešu valoda 7 1 

Skat. 6. kl. valsts ieskaite   Matemātika 7 1 

  Dabaszinības 7 1 

2015./2016. 1. Latviešu valoda 11 1* 0% 18% 64% 18% 

  Matemātika 11 1* 0% 0% 36% 64% 

  Dabaszinības 11 1* 0% 0% 45% 55% 

 2. Latviešu valoda 11 1 0% 0% 64% 36% 

  Matemātika 11 1 0% 0% 45% 55% 

  Dabaszinības 11 1 0% 0% 36% 64% 

 3. Latviešu valoda 8 1 0% 0% 87,5% 12,5% 

  Matemātika 8 1 0% 0% 75 % 25 % 

  Dabaszinības 8 1 0% 12,5% 87,5% 0% 

 4. Latviešu valoda 10 1 0% 10% 60% 30% 

  Matemātika 10 1 0% 0% 70% 30% 

  Dabaszinības 10 1 0% 0% 30% 60% 

 5. Latviešu valoda 8 1 0 % 12,5% 87,5% 0% 

  Dabaszinības 8 1 0% 12,5% 87,5% 0% 

2016./2017. 1. Latviešu valoda 9 1* 0% 22% 56% 22% 
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 1. Matemātika 9 1* 0% 11% 33% 56% 

 1. Dabaszinības 9 1* 0% 0% 33% 67% 

 2. Latviešu valoda 15 1* 0% 20% 33% 47% 

 2. Matemātika 15 1* 7% 7% 40% 46% 

 2. Dabaszinības 15 1* 0% 13% 60% 20% 

 3. Latviešu valoda 11 1 0% 0% 90.9% 9.1% 

 3. Matemātika 11 1 0% 9.1% 63.6% 27.3% 

 3. Dabaszinības 11 1 0% 0% 81.8% 18.2% 

 4. Latviešu valoda 8 1 0% 25 % 37,5 % 37,5 % 

 4. Matemātika 8 1 0% 50% 25% 25% 

 4. Dabaszinības 8 1 0% 0% 50 % 50 % 

 5. Latviešu valoda 10 1 0% 0% 80% 20% 

 5. Matemātika 9 1 0% 22,3% 44,4% 33,3% 

 5. Dabaszinības 10 1 0% 10% 70% 20% 

 6. Matemātika 8 1 0% 25% 50% 25% 

2017./2018. 1. Latviešu valoda 8 1 16,7% 16,7% 50% 16,7% 

 1. Matemātika 8 1 0% 16,7% 16,7% 67% 

 1. Dabaszinības 8 1 0% 16,7% 16,7% 67% 

 2. Latviešu valoda 8 1 0% 11,1% 44,4% 33,3% 

 2. Matemātika 8 1 0% 33% 45% 22% 

 2. Dabaszinības 8 1 0% 33% 22% 45% 

 3. Dabaszinības 8 1 0% 33% 58% 8% 

 4. Latviešu valoda 8 1 0% 0% 100% 0% 

 4. Matemātika  9 1 0% 11.1% 88.9% 0% 

 4. Dabaszinības 8 1 0% 0% 100% 0% 

 5. Latviešu valoda 7 1 0% 57,1% 42,9% 0% 

 5. Matemātika 7 1 14,3% 42,9% 42,9% 0% 

 5. Dabaszinības 7 1 0% 0% 71,4% 28,6% 

 6. Matemātika 10 1 10% 30% 50% 10% 

* Izglītojamie ar dzirdes traucējumiem 

 

5.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

12. tabula. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Mācību gads Klase Mācību 
priekšmets 

 

Kopējais 
skolēnu 

skaits, 

kuri apguva 
mācību 

priekšmetu 

Skolēnu skaits 
procentos, kuri 

kārto pārbaudes 

darbu 
mācību 

priekšmetā 

1 – 3  
balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

4 – 5  
balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6 – 8  
balles, 

optimāls 

līmenis % 

9 – 10 
balles, 

augsts 

līmenis % 

2012./2013. 3. Latviešu valoda 8 100 % 0 % 0 % 37,5 % 62,5 % 

  Matemātika 8 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

2013./2014. 3. Latviešu valoda 9 100 %  0 % 0 % 33,3 % 66,7 % 

  Matemātika 9 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

2014./2015. 3. Latviešu valoda 10 100 % 0 % 0 % 70 % 30 % 

  Matemātika 10 100 % 0 % 0 % 20 % 80 % 

 6. Latviešu valoda 7 71 % 0 % 0 % 20 % 80 % 

  Matemātika 7 71 % 0 % 0 % 20 % 80 % 

  Dabaszinības 7 71 % 0 % 0 % 40 % 60 % 

2015./2016. 3. Latviešu valoda 8 100 % 0 % 12,5 % 75 % 12,5 % 

  Matemātika 8 100 % 0 % 12,5 % 75 % 12,5 % 

2016./2017. 3. Latviešu valoda 11 100 % 0 % 0 % 54,60 % 45,50 % 

  Matemātika 11 100 % 0 % 0 % 90,90 % 9,10 % 

 6. Latviešu valoda 7 100 % 0 % 0 % 57,10 % 42,90 % 
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  Matemātika 7 100 % 0 % 14,30 % 71,40 % 14,30 % 

  Dabaszinības 7 100 % 0 % 14,30 % 57,20 % 28,50 % 

2017./2018. 3. Latviešu valoda 12 100 % 0 % 8 % 67 % 25 % 

  Matemātika 12 100 % 0 % 17 % 58 % 25 % 

 6. Latviešu valoda 10 100 % 0 % 0 % 70 % 30 % 

  Matemātika 10 100 % 0 % 0 % 50 % 50 % 

  Dabaszinības 10 100 % 0 % 0 % 70 % 30 % 

* Divi izglītojamie bija atbrīvoti no valsts ieskaites darba 

 

13. tabula. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3. klasei 

      Mācību gads 

2013./2014. 

 

2014./2015. 

 

2015./2016. 

 

2016./2017. 

 

2017./2018. 

  lat.val. mat. lat.val. mat. lat.val. mat. lat.val. mat. lat.val. mat. 

Skolā 87% 93% 82% 88% 74% 74% 83% 77% 73% 75% 

Daļu salīdzināšana valstī  87% 77% 78% 76% 74% 72% 78% 69% 75% 77% 

Salīdzinājums pēc 

urbanizācijas 8% 82% 79% 78% 77% 74% 78% 69% 74% 77% 

Uzdevumu izpilde valstī  78% 77% 78% 78% 74% 72% 78% 69% 75% 77% 

 

1.  diagramma Vidējie apguves rādītāji valsts pārbaudes darbos 3. klasē 

 

 
 

14. tabula. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasei 

 
Mācību gads 2014./2015. 2016./2017. 2017./2018. 

 lat.val. mat. dabas 

zin. 

lat.val. mat. dabas 

zin. 

lat.val. mat. dabas 

zin. 

Skolā 87% 91% 85% 8% 69% 77% 77% 82% 77% 

Daļu salīdzināšana valstī  62% 58% 68% 66% 61% - 
70% 60%  - 

Salīdzinājums pēc urbanizācijas 63% 59% 68% 65% 6% 64% 69% 55% 63% 

Uzdevumu izpilde valstī  62% 58% 68% 66% 61% 65% 69% 60% 63% 

 

3. diagramma Vidējie apguves rādītāji valsts pārbaudes darbos 6. klasē 
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Valsts pārbaudes darbus Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē precīzi ievērojot 

ārējo normatīvo aktu prasības, par tiem tiek informēti gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Valsts 

pārbaudes darbi tiek uztverti kā loģiska mācību procesa sastāvdaļa, tādēļ gatavošanās 

pārbaudījumiem notiek plānoti un sistēmātiski. 

Privātsākumskolas “Varavīksne” izglītojamie valsts pārbaudes darbos pārsvarā parāda 

stabilas zināšanas un prasmes atbilstoši savām spējām. Lielāko daļu izglītojamo mācību 

sasniegumi ir augstā un optimālā līmenī. 

Pēc valsts pārbaudījumiem mācību priekšmeta pedagogs vai klases audzinātājs veic 

mācību sasniegumu uzskaiti un rezultātu analīzi, nosakot stiprās, vājās puses, turpmākās rīcības 

uzdevumus. 

Laika posmā no 2013. gada līdz 2017. gadam izglītojamo vidējie mācību sasniegumi 

Privātsākumskolā “Varavīksne” ir augstāki par vidējiem sasniegumiem valstī kopumā. 

2017./2018. mācību gadā 3. klases valsts pārbaudes darbā šie rezultāti mazliet ir kritušies. 

Valsts pārbaudes darbā iegūtie sasniegumi pārsvarā ir atbilstoši izglītojamo sasniegumiem 

ikdienas darbā. 

Skolā visi izglītojamie piedalās valsts pārbaudes darbos. 

4. diagramma Izglītojamo sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo rezultatīva piedalīšanās mācību priekšmeta olimpiādēs, konkursos. 

 Pedagogu prasme analizēt izglītojamo sasniegumus, plānot turpmāko darbību. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Attīstīt katra izglītojamā personisko iniciatīvu un atbildību. 

 Motivēt 5.-6. klases izglītojamos piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs. 
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5.4. Atbalsts izglītojamiem 

5.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skola regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. 

Iegūto informāciju izmanto izglītojamo atbalstam ikdienā. Skola ievēro personas datu 

aizsardzību. 

Skolā ir medmāsa, kura reizi nedēļā koordinē ārstniecības jautājumus, seko līdzi 

medkartēm, apkopo informatīvo materiālu par izglītojamo veselības stāvokli, seko līdzi 

izglītojamo stājai, galdu atbilstībai izglītojamo augumiem, kā arī informē izglītojamo vecākus 

par nepieciešamo ikgadējo profilaktisko apskati. Ar apkopotajiem rezultātiem tiek iepazīstināti 

klases, grupu audzinātāji. 

Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo 

veselību un individuālajām vajadzībām. Skola vienmēr cenšas ievērot saņemtos norādījumus. 

Izglītojamie un skolas personāls ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. Izglītojamie iepazīstināti, kā rīkoties nelaimes gadījumā. Gandrīz visi darbinieki 

personīgi apguvuši mācības pirmās palīdzības sniegšanā. Gandrīz visi pedagogi apmeklējuši 

bērnu tiesības aizsardzības kursus. 

Skola sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, popularizējot veselīgu dzīvesveidu. 

2017./2018. mācību gadā 1.-6. klases izglītojamie piedalās pārgājienā,  5.-6. klases izglītojamie 

piedalās aktivitātē “Sporto visa Latvija”, kā arī Rudens krosā. Arī ikdienas situācijās un mācību 

procesā – klases stundās, mājturības un tehnoloģijas, sociālās zinību stundās, liela uzmanība ir 

veltīta veselīgam dzīvesveidam. Izglītojamiem ir nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, kas 

veicina veselīga uztura lietošanu. 

Skolā 1.-4. klases izglītojamiem piedāvā pagarinātās dienas grupas nodarbības, kuru 

ietvaros organizē darbu gan ar talantīgiem izglītojamiem, gan ar tiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības. Tās apmeklē gandrīz  puse no izglītojamiem.  Nepieciešamības gadījumā vecāki 

savam bērnam izvēlas repetitora pakalpojumus. 

Stiprās puses: 

 Psiholoģiskais atbalsts. 

 Pagarinātās dienas grupas pieejamība. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Sistematizēt logopēda darba materiālus. 

Vērtējums: ļoti labi. 
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5.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolai ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti un instrukcijas, skolas 

vestibilā ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija – norādes, evakuācijas plāns. 

Ārpusklases pasākumu organizēšanu nosaka kārtība, kādā Privātsākumskolā 

”Varavīksne” organizē pasākumus. Izglītojamie regulāri tiek instruēti par ārpusklases 

pasākumiem, ko  apliecina viņu paraksti instruktāžu lapās. 

Skolai ir izstrādāts rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, 

glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Klases un sociālās zinību stundās aplūko 

dažādas tēmas, kas saistītas ar atkarību un to profilaksi. 

Skolas personālu par evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības 

noteikumiem un drošības noteikumiem instruē pieņemot darbā un turpmāk katru gadu augustā. 

Skolas telpās un apkārtnē izglītojamie jūtas droši. Gandrīz visi izglītojamie zina, kā rīkoties 

ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. 2017./2018. mācību gadā notiek evakuācijas 

mācības. 

Nepiederošu personu iekļūšanu skolā reglamentē noteikumi, kas izvietoti redzamā vietā 

un skolas mājas lapā. Skolā drošību garantē dežūradministrators. 

Darba aizsardzības pasākumus veic direktore, nepieciešamības gadījumā konsultējoties 

ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes darba aizsardzības speciālistu. 

Stiprās puses: 

 Drošības pasākumi ikdienā sadarbībā ar vecākiem. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Aktivizēt evakuācijas mācības. 

 Pilnveidot drošības instrukcijas. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

 

5.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā ir izstrādāts vienots Audzināšanas darba plāns katram konkrētajam mācību 

gadam. Tajā ietverts mērķis, uzdevumi, kritēriji, darba metodes un formas. Mācību gada beigās 

izvērtēta plāna norise. Šajā plānā ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, 

citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti. 

2016./2017. mācību gadā izstrādāta Audzināšanas programma 2016. - 2020. gadam. 

Programma ir izstrādāta, ievērojot Valsts izglītības satura centra izstrādāto materiālu 

”Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, kā arī Valsts izglītības satura izstrādāto materiālu 

“Klases stundu programmas paraugs”. 
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  Mācību un audzināšanas darba vadītāja, pasākumu koordinatore, pedagogi skolā plāno 

un organizē daudzveidīgus ārpusklases pasākumus. Pasākumu plāns ir atrodams skolas 

vestibilā pie ziņojuma dēļa, kā arī skolas mājas lapā. Pasākumu sagatavošanā un norisē 

veiksmīgi iesaistās gandrīz visi izglītojamie, vecāki. 

Klases audzinātājas veicina izglītojamo iesaistīšanos ārpusklases aktivitātēs, aktīvi 

līdzdarbojoties. 2017./2018. mācību gadā izglītojamie aktīvi iesaistās dažādās ārpusklases 

aktivitātēs un saņem godalgas. 

Klases stundas veicina vispusīgu personības attīstību un karjeras izvēli. Stundu saturs 

atbilst skolas audzināšanas darba programmai. Papildus šai programmai klases audzinātāji fiksē 

klases stundu tēmas, paredzamo rezultātu, sadarbību ar izglītojamā ģimeni, ekskursijas, 

pārgājienus, koncertus, teātra izrādes, muzeju apmeklējumus un citas ārpusklases aktivitātes – 

klases vakari, tikšanās, u.c. 

Izglītojamos ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem iepazīstina katra mācību gada 

sākumā un turpmāk pēc nepieciešamības. Klases audzinātāji, mācību priekšmeta pedagogi 

vērīgi seko līdzi, lai tiktu nodrošināta izglītojamo drošība. Izglītojamais instruktāžas darba lapā 

ar savu parakstu to apliecina. Mācību gada beigās mācību un audzinašānas darba vadītāja visas 

drošību instrukciju darba lapas apkopo un sistematizē. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības 

attīstību. Interešu izglītības programmu izstrādi un izvēli pamato skolas vajadzības, izglītojamo 

intereses un vecāku vēlmes. Izglītojamie un vecāki par programmām un nodarbību norises 

laikiem var uzzināt skolā vai skolas mājas lapā. 

Mācību un audzināšanas darba vadītāja detalizēti izvērtē pasākumu norisi, sadarbību ar 

vecākiem. Skolas direktore apkopo statistisku informāciju par interešu izglītības apmeklējumu, 

kas var liecināt par piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. 

5.- 6. klases izglītojamie piedalās Labdarības akcijā “Eņģeļa pasts”. 

Atbalsts personības veidošanā izglītojamiem tiek nodrošināts arī saturiski kvalitatīvi 

organizētajās vasaras nometnēs. Skola saņem Pateicību par ilggadīgu un saturīgu bērnu 

nometņu organizēšanu. 

2017./2018. mācību gadā ir apkopota informācija par izglītojamo skaitu, kas piedalās 

interešu izglītībā ārpusskolas. 
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5. diagramma Izglītojamo interešu izglītības apmeklējums ārpusskolas  

 

Stiprās puses: 

 Daudzveidīgi ārpusklases pasākumi. 

 Kvalitatīvi veikta pasākumu, izglītojamo klases stundu anketu apkopojums. 

 Izglītojamo iesaiste pasākumu organizēšanā, norisē. 

 Saturiski kvalitatīvu vasaras nometņu organizēšana. 

 Apkopota informācija par izglītojamo interešu izglītības apmeklējumu ārpusskolas. 

 Audzināšanas darba programmu realizēšana. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Veikt klases stundu vērojumus. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

5.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Privātsākumskolā ”Varavīksne” vadība nodrošina kvalitatīvu informāciju izglītojamiem 

un viņu vecākiem par tālākizglītības iespējām. Vadības parstāvis sadarbojas ar nākamās skolas 

pārstāvjiem, seko līdzi izglītojamo tālākizglītības gaitām. 

Plānojot ekskursijas un pārgājienus, klases audzinātājas kopā ar mācību un 

audzināšanas darba vadītāju izvēlas daudzveidīgus izglītojošus maršrutus, kur izglītojamiem ir 

iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, kas sniedz vispusīgu informāciju. Skola regulāri 

organizē kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus visām vecumgrupām. Karjeras izglītības 

saturu integrē īstenotās izglītības programmas saturā. 

Skolā klases stundās plānoti sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē, lai 

regulāri un mērķtiecīgi palīdzētu izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses,. Mācību un 

audzināšanas darba vadītāja apkopo izglītojamo klases stundu izvērtējuma anketas, lai apzinātu, 

kādas ir viņu vēlmes, intereses. Iespēju robežās, vadoties pēc šīm anketām, pedagogi kopīgi 

plāno daudzveidīgus pasākumus. 
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Skolā notiek sadarbība ar vecākiem karjeras izglītībā – klases, grupu audzinātāji 

sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, lai apzinātu iespējas apmeklēt dažādus uzņēmumus, lai 

iepazītos ar dažādām profesijām. Līdz šim vecāku atbalsts ir bijis liels. Plānotos pasākumus 

apmeklē visi pirmsskolas un sākumskolas izglītojamie. 

5.-6. klases izglītojamie apmeklē “Latvijas valsts ceļu laboratorija” Rīgā. Jau vairākus 

gadus 4.-6. klases izglītojamie aktīvi iesaistās Mārtiņdienas gadatirgū, piedāvājot savas 

saražotās preces. 2017./2018. mācību gadā visi izglītojamie piedalās Mārtiņdienas gadatirgū ar 

savām pašgatavotām precēm, kā arī Karjeras nedēļas pasākumā, apzinot dažādas profesijas. 

Pirmsskolas izglītojamie apmeklē LSEZ “Jensen Metal” un SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”. 

Visi izglītojamie, kuri absolvē Privātsākumskolu “Varavīksne”, sekmīgi turpina 

mācības galvenokārt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā. 

Skola organizē informatīvus pasākumus un vecāku kopsapulces gan pirmsskolas, gan 

sākumskolas izglītības posmā, lai informētu par īstenotajām izglītības programmām. Skola 

organizē kopīgus pasākumus, piemēram, Ziemassvētkus, Ģimenes dienu un citas. Regulāri 

informē par aktualitātēm skolas mājas lapā un facebook profilā. 

Stiprās puses: 

 Daudzveidīgi izglītojoši pasākumi. 

 Pirmsskolā organizēts projekts “Lācītis Ķepainītis”. 

 Pirmsskolas izglītojamo dalība pilsētas pasākumos. 

 Karjeras izglītības tēmas iekļautas mācību priekšmetu satura apguvē. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Organizēt izglītojošas vecāku sapulces.  

Vērtējums: ļoti labi. 

 

5.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Privātsākumskola ”Varavīksne” veicina un atbalsta talantīgo un spējīgo izglītojamo 

dalību konkursos, olimpiādēs, projektos. 2016./2017. mācību gadā izvirzītā prioritāte mācību 

sasniegumiem – sniegt atbalstu talantīgiem un spējīgiem izglītojamiem, organizējot fakultatīvās 

nodarbības, gatavojot mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, iesaistot izglītojamos 

Talantu skolās un citās aktivitātēs. 

2017./2018. mācību gadā divi izglītojamie no 3. klases apmeklē Liepājas pilsētas 

Talantu skolu matemātikā, kā arī Liepājas Universitātes piedāvātās nodarbības dabaszinībās. 

Gandrīs visi pedagogi atbilstoši katra izglītojamā spējām uzdod mājās darbus. 

2017./2018. mācību gadā uzdoto mājas darbu apjoms izglītojamiem ir samazinājies. 
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Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem, spējīgiem izglītojamiem, nodrošinot 

konsultāciju laikus, kā arī meklē ārpusskolas piedāvātās iespējas. 

Logopēds, speciālais pedagogs nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, 

sadarbojas ar visiem pedagogiem, klašu audzinātājiem, vecākiem. Klases audzinātājas 

nepieciešamības gadījumā izmanto Liepājas pilsētas Atbalsta centra psihologa un citu 

speciālistu konsultācijas. 

Stiprās puses: 

 Darbs ar talantīgiem un spējīgiem izglītojamiem. 

 Darbs ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

 Elektronisko sistēmu pilnveide darbā ar talantīgajiem un spējīgajiem izglītojamiem. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Motivēt 5.-6. klašu izglītojamos piedalīties mācību priekšmeta olimpiādēs. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skola neīsteno programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Visi izglītojamie, 

kuriem ir speciālas vajadzības, tiek integrēti mācību un audzināšanas procesā. 

Par katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām skolā ir atbilstošs medicīnisks atzinums, 

kuru savlaicīgi aktualizē. Uz šī atzinuma pamata tiek izstrādāts Atbalsts pasākuma plāns, kurš 

tiek analizēts, papildināts. Darbu ar šiem izglītojamiem koordinē un pārrauga skolas vadība. 

Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir piedāvātas papildus korekcijas nodarbības pie 

skolas logopēdes. Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt peldēšanas nodarbības, ir nodrošināts 

atbilstošs pedagoģiskais personāls, kā arī nepieciešamie resursi. Mācību vielas kvalitatīvākai 

apguvei klases audzinātāja sadarbībā ar logopēdi izstrādā atgādnes un tās regulāri papildina.  

Pavasarī pirmsskolas izglītībā ir ieviests jauns pakalpojums – Montessori pedagoģijas 

nodarbības.  

Lielākā daļa pedagogu ir izglītoti darbam ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes 

traucējumi. Uzsākot 2017./2018. mācību gadu 4 pedagogi Valmieras vājdzirdīgo 

internātpamatskolā apguva tālākizglītības kursus. Vairākus gadus skola veiksmīgi sadarbojas ar 

Valmieras vājdzirdīgās internātpamatskolas – attīstības centra koordinatori. 

Stiprās puses: 

 Atbalsta plāna izstrāde un īstenošana. 

 Konsultācijas pēc nepieciešamības ikvienam izglītojamam. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Turpināt iesaistīt vecākus Atbalsta plāna īstenošanā. 
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5.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Privātsākumskola “Varavīksne” regulāri informē vecākus gan par skolas darbību, gan 

par plānotām aktivitātēm, izmaiņām ar ikmēneša informatīvajām lapiņām vai ierakstiem 

“Skolēna dienasgrāmata”, skolvadības sistēmā “E-klase”. Vecākus informē arī  individuāli, 

telefoniski, ar mājas lapas starpniecību, kā arī vecāku sapulcēs, kopsapulcēs, ikdienas pārrunās. 

Gandrīz visi pedagogi sniedz vecākiem kvalitatīvu un savlaicīgu informāciju. Par to 

liecina dienasgrāmatu paškontroles materiāli. Skolā ir noteikta kārtība, kā vecāki var izteikt 

savus iebildumus un ierosinājumus. Vecāki par šo kārtību ir informēti. Vecāku izteiktos 

priekšlikumus analizē, secinājumus izmanto turpmākā darbībā. 

Skolas sniegtā informācija vecākiem par izglītojamo sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu ir sistemātika un lietderīga. 

Par skolas darbu vecāki gūst informāciju arī skolas mājas lapā. Skolā plāno un regulāri 

organizē daudzveidīgus pasākumus vecākiem pieejamā laikā. Pasākumu kvalitāti un lietderību 

analizē mācību un audzināšanas darba vadītāja, pasākumu koordinatore, secinājumus izmanto 

turpmākā darbībā. 

Skolas padomes sēdēs vecāku pārstāvji izsaka priekšlikumus par skolas ikdienas 

darbību. Visi skolas vecāki var iesaistīties ar ieteikumiem skolas attīstības plānošanā. Lielākā 

daļa ieteikumu ir ņemti vērā, kas ir nodrošinājis skolas darbu un attīstību. 

Skola ļoti cieši sadarbojas ar izglītojamo vecākiem dažādu pasākumu organizēšanā. 

Gandrīz visi vecāki labprātīgi iesaistās piedāvātās aktivitātēs. Vispopulārākās aktivitātes ir 

mācību ekskursija, Mārtiņdienas gadatirgus, Ziemassvētki, Skolas dzimšanas diena. 

Pirmsskolas grupa turpina tradīciju “Vecvecāku diena”, kuru apmeklē vecvecāki no 

Latvijas un ārpus tās robežām. 

Stiprās puses: 

 Pedagogu un vecāku savstarpējā komunikācija, sadarbība. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Aktivizēt skolvadības sistēmas “E- klase” piedāvāto iespēju izmantošanu vecākiem.  

Vērtējums: ļoti labi. 

 

5.5. Izglītības iestādes vide 

5.5.1. Mikroklimats 

Privātsākumskola ”Varavīksne” regulāri plāno un pilnveido skolas tēla veidošanu, kopj 

ieviestās tradīcijas - Zinību diena, Projekta darbu aizstāvēšana, Skolas dzimšanas diena, 

Ziemassvētki, Gada noslēguma pasākumi, Ģimenes diena un citi pasākumi. Skolas tradīcijas 

popularizē sociālos tīklos. Skolai ir savs logo, karogs, himna un formas tērps. Skolas iekšējās 
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kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – IeKN) nosaka to lietošanas kārtību. Skolai ir 

dienasgrāmata ar skolas logo. 

Skolas dalībnieki aktīvi iesaistās mācību un audzināšanas darba pasākumos pilsētas un 

valsts mērogā – mācību olimpiādes un konkursi, svētku lielkoncerti. Mājas lapā ir visa 

informācija par skolas dalībnieku aktivitātēm. Izglītojamie ikdienā un svētkos nēsā formas 

tērpus. 

Privātsākumskolas “Varavīksne” darbs ir prezentēts pieredzes apmaiņas semināros, kā, 

piemēram, “Lasītprasme – zināšanu un motivācijas stūrakmens”, “Jauno kompetenču ieviešana 

mācību procesā”. 

Skolas IeKN izstrādāti, lai nodrošinātu savstarpēju cieņu un labvēlīgu attieksmi starp 

dalībniekiem. Ikdienā klases audzinātāji, vadība seko līdzi, lai šie noteikumi tiktu ievēroti. Ar 

IeKN izglītojamie tiek iepazīstināti divas reizes mācību gadā un ar savu parakstu instruktāžas 

darba lapā to apliecina. Arī vecāki tiek iepazīstināti ar skolas IeKN – slēdzot līgumu, vecāku 

klases sapulcēs. Noteikumi ir pieejami - skolas vestibilos un skolas mājas lapā. Izglītojamie, 

vecāki un personāls gandrīz vienmēr tos ievēro. 

Izglītojamie un personāls ir vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. Skolas vadības, personāla, izglītojamo un vecāku attiecības veido pozitīvu 

sadarbības vidi. Konfliktsituācijas risina taisnīgi, ievērojot darba kārtības noteikumus un bērnu 

tiesību aizsardzības principus. Katram dalībniekam ir noteikti pienākumi, uzdevumi un 

atbildības un tos deliģē individuālas vai kolektīvas instruktāžas. Instruktāžas organizē pirmā un 

otrā semestra sākumā vai pēc nepieciešamības. Iekšējai drošībai ir noteikta kārtība, kādā skolā 

var uzturēties nepiederošas personas. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

Skolas vadība ikdienā sniedz personālam atbalstu individualās konsultācijās, pēc stundu 

nodarbību vērojumiem, sapulcēs, interešu grupās, radošos un atpūtas pasākumos. 

Skolas vadībai ir svarīgi, lai personāls, izglītojamie un vecāki justos komfortabli, tādēļ 

noteikumus pieņem demokrātiski, apspriežot un pārrunājot Metodiskās komisijas sēdēs. 

Izglītojamos un personālu ar noteikumiem iepazīstina katra mācību gada sākumā. 

Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas arī individuālas konsultācijas. 

Audzināšanas darbs mācību stundās, starpbrīžos un pasākumos sekmē dalībnieku 

cieņpilnu attieksmi pret valsts karogu un himnu. 

Viena no jaunākajām skolas aktivitātēm ir “Citāda mācību diena” organizēšana, īpaši 

aktivitāte “Lielie māca mazajiem”. 

Skolā savstarpējā cieņa un savstarpēji labvēlīga attieksme tiek nodrošināta organizējot 

pasākumus pedagogiem, pedagogiem kopā ar izglītojamiem un vecākiem, iesaistoties skolas 

organizētajās dažādās aktivitātēs, kopīgi ievērojot skolas IeKN. 
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Skolas vadība un pedagogi savstarpēji sniedz konsultācijas, atbalsta, ir pieejama atbalsta 

komandas konsultācijas, nodrošinātas individuālās konsultācijas. 

Skolas vadība iegūst datus par izglītojamo uzvedības pārkāpumiem no klases 

audzinātājiem, mācību priekšmeta skolotājiem un tiek informēti vecāki, ierakstus veicot 

“Skolēnu dienasgrāmata”, skolvadības sistēmā “E- klase”, individuālās pārrunās. Aktuālie 

jautājumi tiek analizēti Metodiskās komisijas, Pedagoģiskās padomes sēdēs. Lēmumus par 

nepieciešamajiem risinājumiem pieņem saskaņā ar IeKN un bērnu tiesību aizsardzības 

principiem. 

Skolas personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, ir lojāls 

Latvijas Republikai, tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un 

humānisma principus. Gandrīz visiem pedagogiem ir augsta līmeņa valsts valodas zināšanas. 

Stiprās puses:  

 Skolas tradīcijas. 

 Visos pasākumos iesaistās gandrīz visi dalībnieki. 

 Sadarbības vide. 

 Konfliktsituāciju risināšana. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Sākt veidot izglītojamo radošo darba krājumu. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

5.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

  Privātsākumskola “Varavīksne” adrese Republikas iela 23, Liepāja. Ēka ir tās dibinātāja 

īpašums un atrodas pilsētas vēsturiskajā teritorijā. Pie ēkas ir pagalms un tajā atrodas 

saimniecības ēkas. 

Skolas teritorija katru gadu tiek labiekārtota. Pagalmā vasarās pilnveido aktivitāšu 

iespējas, apzaļumo, sakopj un uztur labā kārtībā. Skolas apkārtnē izglītojamie var justies droši. 

Drošības uzlabošanai uzstādīta aizsargbarjera un ierobežota apstāšanās vieta transporta 

līdzekļiem. 

  Sanitārhigiēniskie apstākļi - apgaismojums, temperatūra un uzkopšana skolas telpās ir 

atbilstoši mācību procesa prasībām. Skolas darbu regulāri uzrauga ārējās kontroles institūcijas. 

Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrs un pārbaužu dokumenti ir pieejami, 

vienojoties ar direktori. 
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16. tabula Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmu 

īstenošanas adrese 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Republikas iela 23, 

Liepāja 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

28.02.2018. 

Republikas iela 23, 

Liepāja 

Atzinums no Veselības inspekcijas 12.04.2018. 

Republikas iela 23, 

Liepāja 

Atzinums no Valsts būvinspekcijas 23.11.2015. 

Republikas iela 23, 

Liepāja 

Atzinums no Valsts darba inspekcijas 10.05.2016. 

Republikas iela 23, 

Liepāja 

Atzinums no Valsts pārtikas un veterinārā 

dienesta 

06.04.2018. 

 

Skolas direktore regulāri uzlabo telpu funkcionalitāti. Darbinieki rūpējas, lai telpas būtu 

estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Izglītojamie piedalās skolas vides uzkopšanā un 

sakārtošanā un veicot dežuranta pienākumus, pamatojoties uz klases dežurantu pienākumu 

aprakstu.  

Skolas direktore izstrādājusi projektu ēkas restaurācijai un piedalās Liepājas pilsētas 

Domes organizētajā līdzfinansējumu projektā. Ir izturētas divas kārtas un saņemts 

līdzfinansējums ēkas vēsturiskai izpētei un restaurācijas projekta izstrādei. 

Ir izstrādāts arī darba projekts jauna pakalpojuma ieviešanai pirmsskolas izglītības 

posmā – Montessori pedagoģijas nodarbības un pakalpojumu sniegšnas procesa 

modernizēšanai sākumskolas posmā. Projekts iesniegts AS “Attīstības finanšu institūcija 

Altum” un Liepājas pilsētas domes “Mazo un vidējo komersantu” projektu konkursos. 

Izglītības pieejamību nodrošina daudzveidīgas pirmsskolas, sākumskolas un interešu 

izglītības programmas un atbalsta pasākumi. 

Stiprās puses: 

 Regulāra vides labiekārtošana. 

 Telpu efektīva izmantošana. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Sakopt skolas ēkas ielas fasādi un jumtu. 

 Labiekārtot pirmsskolas izglītības vidi. 

 Labiekārtot skolēnu garderobi. 

 Plānot lielākas telpas 5.–6. klases izglītojamiem mācību priekšmetu apguvei. 

Vērtējums: labi. 
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5.6. Resursi 

5.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 Skolā ir 1.-4. klases izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas un 

materiāltehniskie resursi. Mācību telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un 

augumam. Sanitārie mezgli atbilst normām. Materiāltehniskie līdzekļi vienmēr ir darba kārtībā 

un droši lietošanā. Skolā ir telpas izglītojamo atpūtai un ārpusklases nodarbībām. Telpu 

izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Materiāltehnisko resursu 

izmantojums ir efektīvs. 

Skolā ir daļēji 5.-6. klases mācību priekšmetu programmu apguvei nepieciešamās telpas 

un materiāli tehniskie resursi. Telpu iekārtojums daļēji atbilst 5.-6. klases izglītojamo vecumam 

un augumam. Sanitārie mezgli atbilst normām. Materiāltehniskie līdzekļi vienmēr ir darba 

kārtībā un droši lietošanā. 

Skolā nav atbilstošas telpas 5.-6. klases izglītojamo atpūtai starpbrīžos. Telpu 

izmantojums ir racionāls. Materiāltehnisko resursu izmantojums ir efektīvs. Mācību priekšmetu 

- mājturība un tehnoloģijas, informātika un sports apguvei, ir nodrošināta telpu īre citās 

Liepājas izglītības iestādēs saskaņā ar līgumiem. 

Mācību procesa nodrošināšanai ir nepieciešmie mācību tehniskie līdzekļi, mācību 

materiāli, iekārtas un aprīkojums. Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas mācību 

līdzekļu iegādei nodrošina to sistemātisku pilnveidi, kas nepieciešami, gan izglītojamiem, gan 

pedagogu darbam. 

Skolas vadība iesaistās projektos, kas nodrošina mācību līdzekļu un inventāra pilnveidi 

ilgtermiņā. 

Stiprās puses: 

 Mācību līdzekļu nodrošinājums 1.-4. klasē. 

 Iesaistīšanās projektos resursu pilnveidei. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Modernizēt sākumskolas izglītības programmas apguvi. 

 Papildināt mācību tehnisko bāzi dabaszinībās, mājturībā un tehnoloģijās 5.-6. klasē. 

Vērtējums: labi. 

 

5.6.2. Personālresursi 

2017./2018. mācību gadā skolā strādā 16 pedagogi. Skolā ir nokomplektēts gandrīz viss 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolas pedagoģiskā personāla 

izglītība un kvalifikācija gandrīz atbilst normatīvo aktu prasībām. 
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Personāla tālākizglītību plāno saskaņā ar skolas attīstības plānā noteiktām prioritātēm. 

Pedagogi regulāri Metodiskās komisijas sēdēs apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju. 

Trīs pedagogi studē augstskolā un viens pedagogs papildspeciālitātē apgūst nepieciešamās 

zināšanas pedagoģiskā procesa organizēšanai. 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbilstības jomas ir noteiktas darbinieku 

amata aprakstos. Slodzes starp pedagogiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto 

izglītības programmu prasības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Klašu sadalījums un 

piepildījums gandrīz atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Skolā darbojas atbalsta personāls – logopēds, speciālais pedagogs un reizi nedēļā, 

medmāsa. Skola koordinē pedagogu, vecāku un atbalsta personāla sadarbību. Skola nodrošina 

metodisko atbalstu un labākās pieredzes popularizēšanu. 

Pedagogi iesaistās un piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītajās un 

profesionālajās aktivitātēs, gan skolā, gan ārpus tās - pieredzes apmaiņas, interešu grupu darbs, 

metodiskās apvienības, Metodiskās komisijas sēdes. 

Skolas vadība piedāvā dažādas tālākizglītības iespējas. Pedagogi savu profesionālo 

kvalifikāciju pilnveido regulāri piedaloties tālākizglītības kursos, darbojoties dažādos projektos, 

piedaloties semināros, Metodiskajās sapulcēs, konferencēs. Visa informācija par pedagogu 

tālākizglītību tiek ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē (VIIS). Dati par 

iegūto izglītību regulāri tiek pārskatīti un apkopoti. 

2017./2018. mācību gadā (pēdējo trīs gadu laikā) lielākā daļa pedagogu t.i. 81,25 % triju 

gadu laikā ir pilnveidojuši profesionālo kompetenci (ne mazāk par 36 stundām). Savukārt 

18,75% summa ir mazāka par noteiktajām 36 stundām. Savukārt 12,5 % trūskt 1 - 2 stundas un 

6,25 % summa ir mazāka par noteiktajām 36 stundām. 

Personāla atlases process, galvenokārt, nodrošināts organizējot Liepājas Universitātes 

studentu pedagoģiskās prakses. Šajā mācību gadā  organizētas divu studentu mācību prakses. 

Lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši prasībām, skola organizē 

mācību stundu aizvietošanu. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus 

un to izmaiņas. Ja personāla sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. Mācību 

procesa norise ir nodrošināta visos mācību priekšmetos. Pedagogiem tiek dota iespēja pieredzes 

un tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas izglītības iestādes organizētās aktivitātes. 

Personāls tiek motivēts darbam, organizējot dažādas aktivitātes, piemēram, godināti 

pasākumā “Gada balva”, organizējot dažādus izglītojošus un atpūtas pasākumus, nodrošinot 

kvalitātei atbilstošu slodzi, piedāvājot dažādas priekšrocības, piemaksas par kvalitatīvi un labi 

veiktu darbu, par papildus darbu. 
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Skolā strādā 4 pedagogi, kuriem darba stāžs ir līdz 5 gadiem, 1 pedagogi, kuriem darba 

stāžs ir no 5 - 10 gadiem un 11 pedagogi, kuriem darba stāžs ir lielāks par 10 gadiem. 

Pieci pedagogi ir piedalījušies IZM īstenotā ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Viens pedagogs ir ieguvis 2. kvalitātes 

pakāpi, četri pedagogi ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi. 2017./2018. mācību gadā pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai nav pieteicies neviens pedagogs. 

Stiprās puses: 

 Kvalificēts pedagogu kolektīvs. 

 Pozitīva un savstarpēji atbalstoša sadarbība skolas kolektīvā. 

 Pienākumu sadale. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Optimizēt pedagogu darba slodzi atbilstoši izglītojamo skaitam, organizējot atsevišķu 

mācību priekšmetu apguvi apvienotās klasēs. 

 Izstrādāt pedagogu tālākizglītības plānu. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

5.7. Izglītības iestādes darba kvalitāte 

5.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Misija - Galvenais, lai bērns būtu laimīgs. 

Vīzija – Kļūt par skolu, kuras īstenoto izglītības kvalitāti nodrošina tālākizglītības iespējas. 

Mērķis – Nodrošināt izglītības kvalitāti Latvijā. 

Privātsākumskola “Varavīksne” regulāri pilnveido pašvērtēšanas sistēmu, lai tā būtu 

skaidri strukturēta, pārskatāma, saprotama, veiksmīgi plānota un sistemātiska. 

Ar 2015./2016. mācību gadu ir izstrādāta jauna pedagogu pašvērtējuma atskaites forma. 

Pedagogi regulāri to aizpilda un divas reizes mācību gadā elektroniski iesūta mācību un 

audzināšanas darba vadītājai. Skolas direktore un mācību darba vadītāja no šīm atskaitēm 

iegūst kvalitatīvu informāciju. Tā rezultātā sistemātiski tiek pārraudzīta un analizēta darba 

kvalitāte, nekavējoties veicot nepieciešamos uzlabojumus darbības nodrošināšanā un attīstībā. 

2017./2018. mācību gada laikā skolas vadība decembrī un maijā plāno un veic skolas 

darba pārraudzību un izvērtēšanu visos plānotajos galvenajos darbības virzienos. Pašvērtējuma 

ziņojuma sagatavošanā tiek iesaistīti visi skolas pedagoģiskie darbinieki. Pedagogi 

pedagoģiskās padomes sēdē tika iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas pamatprincipiem, 

rezultatīvajiem rādītājiem un prioritārajām jomām. Pedagogi individuāli izvērtēja katras jomas 

sasniegumus un tālākās attīstības vajadzības. Mācību gada noslēgumā detalizēti izvērtē 
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prioritārās jomas. Katru mācību gadu izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus. Skolas 

pašvērtējuma ziņojumi ir objektīvi un pārsvarā pamatoti. 

Ar pašvērtēšanā konstatētām skolas darba stiprām pusēm un nepieciešamiem 

uzlabojumiem pedagogus iepazīstina Pedagoģiskās padomes sēdēs. Vecākus ar rezultātiem 

iepazīstina Skolas padomes sēdēs un vecāku sapulcēs. Pedagogi zina pašvērtēšanas rezultātus 

un izmanto tos, plānojot turpmāko darbību. 

Skolas Attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms un saprotams. Attīstības prioritātes ir 

noteiktas 2015. - 2020. gadam. Katras prioritātes īstenošanai noteikts sasniedzams mērķis, 

izvirzīti konkrēti uzdevumi un novērtēšanas kritēriji. Prioritātes izvirzītas, pamatojoties uz 

skolas darbības pamatmērķiem un pašvērtējuma iegūtajiem rezultātiem un 21. gs. sabiedrības 

vajadzībām. Darbības stratēģiju nosaka dibinātājs, saskaņā ar skolas darba pašvērtēšanas 

rezultātiem un ārējās vides izvērtējumu. Privātsākumskolas ”Varavīksne” kompetencē ir 

darbības taktika jeb attīstības plānošana trīs līdz pieciem gadiem. Pamatojoties uz šo 

dokumentu, tiek sagatavots Attīstības plāns mācību gadam. Attīstības plānošanas dokumenti ir 

pieejami visiem interesentiem, ar to var iepazīties skolas mājas lapā. 

Stiprās puses: 

 Visu skolas pedagoģisko darbinieku iesaiste pašvērtēšanas procesā. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Uzlabot pedagogu ziņojumu satura kvalitāti. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

5.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Privātsākumskolā “Varavīksne” ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai 

nepieciešamā obligātā dokumentācija - Personas lietas, mācību priekšmetu stundu saraksts, 

Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, Skolas padomes sēžu protokoli, Metodisko komisiju 

sēdes dokumenti, skolvadības sistēmas  “E-klase” žurnāls, mācību sasniegumu kopsavilkuma 

žurnāls, pagarinātās dienas grupas žurnāls, fakultatīvo nodarbību žurnāls, interešu izglītības 

nodarbību žurnāls, Skolēna apliecība, dienasgrāmata, izglītības programmas īstenošanai 

izmantojamās mācību literatūras saraksts, izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmata. 

 Skolas Nolikums atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolas darba plānu gadam izstrādā 

saskaņā ar Attīstības plāna aktivitātēm. Mācību un audzināšanas darba vadītāja sagatavo 

pārskatu par iepriekšējā darba plāna izpildi. 

Skolā ir personāla amatu apraksti. Skolas iekšējos normatīvos aktus izstrādā skolas 

vadība un apspriež Pedagoģiskās padomes vai Metodiskās komisijas sēdēs. Visi pedagogi 
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novērtē Metodiskās komisijas darbību, augstu vērtē saņemto nepieciešamo palīdzību, iegūto 

informāciju. 

Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir 

sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Skolas direktore ir apmeklējusi Valsts izglītības satura centra piedāvātos kursus 

“Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošanu”. 

Mācību un audzināšanas darba vadītājai ir atbilstošas prasmes un pieredze. Viņu darba 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Skolai ir noteikta vadības 

organizatoriskā struktūra. Katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta. Vadītāji savas 

kompetences ietvaros pārsvarā veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. 

Direktore piedalās pieredzes braucienos uz Somijas, Igaunijas un Latvijas skolām. 

Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga 

to izpildi. Vadības sanāksmes ir plānotas, dokumentētas un notiek regulāri. 

Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Pirms lēmumu pieņemšanas skolas direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem 

darbiniekiem. Vadītāji profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi 

sadarbojas gan savstarpēji, gan ar skolas personālu, gan izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Skolā darbojas Skolas padome. Tās darbības prioritāte ir sekmēt vecāku savstarpējo 

sadarbību un līdzdalību darbības attīstībā. Pedagoģiskās padomes darbības prioritāte ir 

nodrošināt skolas īstenoto izglītības programmu kvalitāti un pilnveidot izglītojamo 

tālākizglītības iespējas. Ir izveidotas sākumskolas un pirmsskolas izglītības pedagogu interešu 

grupas. Mācību un audzināšanas darba vadītāja un pirmsskolas metodiķe regulāri koordinē to 

darbību. Katru nedēļu pirmdien notiek sanāksme pie vadības, kur tiek pārrunāti aktuālie 

jautājumi. Pēc tam pedagogi sanāk interešu grupā un šī informācija tiek nodota tālāk. 

Pedagogu darba slodzes noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot 

kvalifikācijas rādītājus un pieredzi. Skolas vadībai ir  noteikts pieņemšanas laiks. 

Skola ir atvērta jaunām inovācijām, ievērojot sabiedrības attīstības tendences un skolas 

iespējas. 

Stiprās puses: 

 Skolas iespējas pieņemt inovatīvus risinājumus ikdienā. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 Uzlabot pedagogu ziņojumu satura kvalitāti. 

Vērtējums: ļoti labi. 
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5.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Privātsākumskolas “Varavīksne” dibinātājs ir SIA ”Privātsākumskola”, kuras valdes 

priekšsēdētāja ir arī skolas direktore. Tādēļ sadarbība skolas budžeta veidošanā un skolas 

darbības nodrošināšanā ir abpusēji ieinteresēta. 

Skola sadarbojas ar pašvaldības un valsts institūcijām un to pārstāvjiem - Liepājas 

pilsētas izglītības pārvaldi, Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes Atbalsta centru, Liepājas 

pilsētas vispārizglītojošo skolu vadību, pedagogiem, Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu 

sākumskolas metodisko apvienību vadītājiem, kā arī mācību priekšmetu metodiskām 

apvienībām. 

Nepieciešama un pozitīva sadarbība līdz šim ir izveidojusies ar Valmieras vājdzirdīgās 

internātpamatskolas – attīstības centra koordinatori, kā arī ar dažādām kontrolējošām 

institūcijām: IKVD, VUGD, Sanitāro inspekciju, Darba inspekciju un citām. 

Skola 2017./2018. mācību gadā organizē pedagoģisko praksi divām Liepājas 

universitātes studentēm. Privātsākumsola “Varavīksne” sadarbojas ar citām privātskolām, 

piemēram, Liepājas Katoļu pamatskolu, Privāto vidusskolu  “Patnis” (Rīga), Liepājas 

universitāti, Liepājas Centra sākumskolu. 

2017./2018. mācību gadā mācību un audzināšanas darba vadītāja vairākkārtīgi ir 

piedalījusies Liepājas universitātē valsts pārbaudījumu komisijās. 

Stiprās puses: 

 Skolas vadības pieejamība. 

 Darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

 Sadarbības prasmes. 

Nepieciešamie uzlabojumi:  

 Iesaistīties projektos, veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi. 

Vērtējums: labi. 

6. Citi sasniegumi 

 

Privātsākumskolas “Varavīksne” izglītojamie un pedagogi regulāri un rezultatīvi 

piedalās skolas, Liepājas pilsētas un valsts mēroga pasākumos un projektos: 

 Septembrī sporta dienas pasākums – ”Iepazīšanās”. 

 6. klases izglītojamā saņem Diplomu par 1. vietu Uzdevumi.lv Tops 2017./2018.m.g.  

 6. klases izglītojamā saņem Diplomu par 3. vietu Uzdevumi.lv Tops 2017./2018.m.g.  

 6. klases izglītojamie saņem Diplomu par 2. vietu Uzdevumi.lv Tops 2017./2018.m.g.  

 4. klases izglītojamā saņem Diplomu par 3. vietu Uzdevumi.lv Tops 2017./2018.m.g.  
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 4. klases izglītojamā saņem Diplomu par 1. vietu Uzdevumi.lv Tops 2017./2018.m.g.  

 Divi izglītojamie – viens no 2. klases un viens no 3. klases saņem Pateicību par 

piedalīšanos zīmējumu konkursā “Mana varavīksne pāri manai Latvijai”. 

 Trīs izglītojamie saņem Atzinību par piedalīšanos Olimpiskās dienas zīmējumu 

konkursā “Mana sporta zāle dabā”. 

 6. klases izglītojamā saņem Diplomu par 3. vietu Liepājas pilsētas angļu valodas 

olimpiādē. 

 6. klases izglītojamā saņem Diplomu par 1. vietu Liepājas pilsētas glītrakstīšanas 

konkursā krievu valodā (svešvaloda) 6. klasei. 

 5. klases trīs izglītojamie saņem Atzinību par piedalīšanos konkursā “Eiropas 

eksāmens”. 

 3. klases izglītojamā saņem Diplomu par 2. vietu Liepājas pilsētas latviešu valodas 

olimpiādē. 

 6. klases divas izglītojamās saņem Diplomu par 2. vietu Skolēnu zinātniski pētnieciskā 

darbā 4.-6. klasēm "Jaunais pētnieks dabaszinībās", 5. klases izglītojamā iegūst 3. vietu. 

 5. klases izglītojamā saņem Diplomu par 3. vietu Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbā 

4. - 6. klasēm "Jaunais pētnieks dabaszinībās". 

 6. klases izglītojamais saņem Diplomu par 1. vietu Starptautiskā matemātikas konkursā 

“Ķengurs” skolā 6. klašu grupā. 

 44 izglītojamie saņem Atzinību par piedalīšanos Starptautiskā matemātikas konkursā 

“Ķengurs”. 

 6. klases izglītojamā saņem Atzinību par piedalīšanos Liepājas pilsētas matemātikas 

olimpiādē. 

 3. klases izglītojamā saņem Diplomu par 2. vietu Liepājas pilsētas vizuālās mākslas 

olimpiādē. 

 2. klases izglītojamā saņem Diplomu par 2. vietu Liepājas pilsētas vizuālās mākslas 

olimpiādē. 

 4. klases izglītojamā saņem Diplomu par piedalīšanos Skatuves runas konkursā 

“Zvirbulis”. 

 4. klases izglītojamā saņem Diplomu par 3. vietu Liepājas pilsētas vizuālās mākslas 

olimpiādē. 

 5. klases izglītojamā saņem Diplomu par iegūto 2. vietu Liepājas pilsētas 

vispārizglītojošo skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5. klasei. 

 3. klases divi izglītojamie apmeklē Liepājas universitātes rīkotās nodarbības 

dabaszinībās. 
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 3. klases divi izglītojamie apmeklē Talantu skolu matemātikā. 

 Divi izglītojamie un viens pirmsskolas grupas izglītojamais saņem Pateicību par 

piedalīšanos zīmējumu konkursā “Mani ziedi manai Latvijai”. 

 4. klases izglītojamā saņem Diplomu par piedalīšanos bērnu un jauniešu radošo mākslas 

un dizaina darbu konkursā “Mana sapņu profesija”, viena 3. klases izglītojamā un viena 

4. klases izglītojamā saņem Simpātiju balvu. 

 Trīs 5. klases izglītojamie saņem Diplomu par piedalīšanos Liepājas pilsētas 

vispārizglītojošos skolu āra nodarbībā “Dabas pētnieka izaicinājums”. 

 Izglītojamie aktīvi iesaistās un izrāda interesi par Liepājas izglītības iestāžu organizēto 

lasīšanas zibakciju “ Grāmatas lasīsim kopā!”. 

 6. klases divi izglītojamie piedalās tehnoloģijas un zinātņu jomas konkursā “Skolēni 

eksperimentē”. 

 6. klases izglītojamo komanda saņem 3. vietu skolēnu Latvijas vēstures konkursā 

“Manai Latvijai”. 

 Pirmsskolas grupas pedagogi veiksmīgi noorganizē Vecvecāku dienu, iestudējot 

mūziklu “Mūzikas skaņas”. 

 Pozitīvas skolas vides veidošanai, organizē tematiskus un radošus pasākumus 

pedagogiem – augustā mācību gadu uzsākot – izglītojošs un atpūtas  pasākums 

“Brauciens ar bartinieri”, oktobrī - Skolotāju dienā “Gardēžu brokastis”, Skolas 

dzimšanas dienā, decembrī - Liepājas teātrī Ziemassvētku koncerts, maijā – teātra 

izrādes apmeklējums. 

 Direktore izstrādā darba projektus jaunu pakalpojumu ieviešanai,  modernizēšanai, 

pieredzes apmaiņai un vides labiekārtošanai. 

 Pedagogi dalās pieredzē, popularizējot gan savu, gan semināros gūto pieredzi. 

 Četri pedagogi saņem Sertifikātu par palīdzību Starptautiskā matemātikas konkursa 

“Ķengurs” organizēšanā. 

 Izglītojamie pastāvīgi raksta projekta darbus par sev izvēlēto tēmu. 

 Pirmsskolas grupas izglītojamie apmeklē daudzveidīgas mācību ekskursijas, iepazīstot 

dažādas profesijas. 

 2. - 4. klašu tautas deju kopa piedalās Liepājas Ģimenes dienas svētku pasākumā. 

 2. - 4. klašu tautas deju kopa piedalās deju festivālā Jelgavā “Latvju bērni danci veda”. 

 Vasarā norisinās nometnes ”Piedzīvojumu meklētāju skola 2018” – integrētas 

nodarbības angļu valodā un “Latvija caur atslēgas caurumu”- Montessori pedagoģijas 

nodarbības. 
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 Viens pedagogs saņem Atzinību par sasniegumiem piedaloties zīmējumu konkursā – 

izstādē “Mana varavīksne pāri manai Latvijai”. 

 Viens pedagogs saņem Pateicību par piedalīšanos tautas deju koncertā “Punktiņš, 

punktiņš, komatiņš… Es!” 

 Deju kolektīvs saņem Pateicību par 2. pakāpi piedaloties Liepājas pilsētas bērnu un 

jauniešu tautas deju kolektīvu obligātā repertuāra pārbaudes skate skatē. 

 Deju kolektīva vadītāja saņem Pateicību par latviešu tautas dejas tradīcijas stiprināšanu 

un popularizēšanu Liepājā. 

 Deju kolektīva vadītāja saņem Pateicību par radošu līdzdalību un dejotprieku tautas 

deju festivālā "Latvju bērni danci veda" . 

 Deju kolektīva vadītāja saņem Pateicību par dalību ģimenes svētkos "Mēs Esam 

Liepāja!". 

 Mācību un audzināšanas darba vadītāja dalās pieredzē pilsētas mērogā “Jauno 

kompetenču ieviešana mācību procesā”. 

 Skola saņem Pateicību par piedalīšanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai 

Latvijai”. 

 “Gada balvu” saņem 8 izglītojamie, 8 izglītojamo vecāki, 5 sākumskolas un 2 

pirmsskolas pedagogi, par sasniegumiem un skolas reklāmu pilsētas, valsts mērogā. 

 Pirmsskolas grupas izglītojamie  saņem Pateicību par piedalīšanos “Karjeras dienas 

2018”. 

 Skola saņem Junior Achievment Latvija dalībskolas Apliecinājumu.  

 Pirmsskolas grupas izglītojamā saņem Diplomu par piedalīšanos mazo vokālistu 

konkursā “Cālis”. 

 Mācību un audzināšanas darba vadītāja piedalās pilsētas kārtas 2. klašu matemātikas 

olimpiādes darba veidošanā. 

7. Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Rosināt visus pedagogus savstarpēji sadarbīboties mācību kursu, programmu pilnveidē.  

 Pilnveidot mācību saturu, akcentējot 21. gadsimtam būtiskās prasmes un iemaņas. 

 Pilnveidot pedagogu sadarbību, orgnizējot savstarpējas stundu vērošanas. 

 Katrā mācību stundā organizēt atgriezenisko saiti un veicināt izglītojamo pašvērtējuma 

procesu. 

 Izglītojamo rakstu kultūras pilnveide mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 Turpināt sniegt atbalstu jauniem pedagogiem pārbaudes darbu veidošanā. 
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 Attīstīt katra izglītojamā personisko iniciatīvu un atbildību. 

 Motivēt 5.-6. klases izglītojamos piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 Aktivizēt evakuācijas mācības. 

 Pilnveidot drošības instrukcijas. 

 Sistematizēt logopēda darba materiālus. 

 Veikt klases stundu vērojumus. 

 Organizēt izglītojošas vecāku sapulces. 

 Turpināt iesaistīt vecākus Atbalsta plāna īstenošanā. 

 Aktivizēt skolvadības sistēmas “E- klase” piedāvāto iespēju izmantošanu vecākiem.  

 Sākt veidot izglītojamo radošo darba krājumu. 

 Sakopt skolas ēkas ielas fasādi un jumtu. 

 Labiekārtot pirmsskolas izglītības vidi. 

 Labiekārtot skolēnu garderobi. 

 Plānot lielākas telpas 5.–6. klases izglītojamiem mācību priekšmetu apguvei. 

 Modernizēt sākumskolas izglītības programmas apguvi. 

 Papildināt mācību tehnisko bāzi dabaszinībās, mājturībā un tehnoloģijās 5.-6. klasē. 

 Optimizēt pedagogu darba slodzi atbilstoši izglītojamo skaitam, organizējot atsevišķu 

mācību priekšmetu apguvi apvienotās klasēs. 

 Izstrādāt pedagogu tālākizglītības plānu. 

 Uzlabot pedagogu ziņojumu satura kvalitāti. 

 Iesaistīties projektos, veicinot pedagogu pieredzes apmaiņu. 
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