
AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS 

(vajadzīgo atzīmēt ar X) 

par X izglītības iestādes ,,Privātsākumskola ,,Varavīksne”” (turpmāk – iestāde) 

par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018.gada 21.septembra rīkojums Nr.1-06/387  

„Par akreditācijas ekspertu komisijas izveidi” 

Vērtēšanas norises laiks iestādē: 05.11.2018. – 09.11.2018. 

Ekspertu komisijas sastāvs: 

Ekspertu komisijas 

vadītāja 

Elita Rītere Rīgas Valda Zālīša 

sākumskola 

direktore 

Eksperte Inga Lukašēviča Privātā vidusskolas ,,Laisma” direktore 

Eksperte Sarmīte Marcinkeviča Dobeles sākumskola direktore 

I. Vispārīgā informācija 

Iestādes nosaukums: Privātsākumskola ,,Varavīksne” 

Iestādes juridiskā adrese: Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401 

Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 3011800081 

Iestādes vadītājs: Ingvilda Parfjonova 

Iestādes dibinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Privātsākumskola” 

Izglītojamo skaits iestādē: 47 

Izglītības programmas: 2 

Izglītības programmas nosaukums Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence Izglīto-

jamo 

skaits 

Valoda 

Nr. Izdošanas 

datums/derīgu

ma termiņš (no 

– līdz) 

Pamatizglītības 1.posma  

(1.-6.klase) programma  

11011111 Kungu iela 9, 

Liepāja,  

LV-3401; 

Republikas iela 23, 

Liepāja,  

LV-3401 

Toma iela 19, 

Liepāja,  

LV-3401 

V-9795 21.05.2018.– 

uz nenoteiktu 

laiku 

12 latviešu 

Pamatizglītības pirmā  

posma  

(1.-4.klase) programma 

11011111 Republikas iela 23, 

Liepāja, 

 LV-3401 

Toma iela 19, 

Liepāja,  

LV-3401 

V-9794 21.05.2018..- 

uz nenoteiktu 

laiku 

 

35 latviešu 
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II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus) 

Jomas un kritēriji:  Vērtējuma līmenis 
Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

  X  

2. Mācīšana un mācīšanās     

2.1. Mācīšanas kvalitāte   X  

2.2. Mācīšanās kvalitāte   X  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa   X  

3. Izglītojamo sasniegumi     

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā vērtē aprakstoši 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

vērtē aprakstoši 

4. Atbalsts izglītojamiem     

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts  

  X  

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

  X  

4.3. Atbalsts personības veidošanā   X  

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā   X  

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai   X  

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

vērtē aprakstoši 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni   X  

5. Iestādes vide     

5.1. Mikroklimats    X 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība   X  

6. Iestādes resursi     

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi   X  

6.2. Personālresursi   X  

7. Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

    

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

  X  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

  X  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām   X  

Kopsavilkumā:   16 1 

 

III. Iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējums (norāda 

vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus) 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Izglītības iestāde īsteno 2 izglītības programmas - pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) 

programmu un pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmu. Izglītojamo skaits skolā ir 

47, strādā 16 pedagogi. Skolā tiek realizēta arī pirmsskolas izglītības programma. 

Mācību process skolā tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Atbilstoši 

tām tiek veidots mācību priekšmetu stundu plāns mācību gadam. Grozījumi izglītības 

programmās tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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Skolotāji strādā pēc Valsts izglītības satura centra piedāvātajām paraugprogrammām. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām programmām, tas ir 

pieejams skolēniem un par izmaiņām tajā skolēni un skolotāji tiek savlaicīgi informēti. Skolēnu 

mācību slodze ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Skolas vadība mācību priekšmetu stundu 

sarakstu optimizē tā, lai mācību stundu slodze izglītojamiem būtu sabalansēta.  

Nepieciešamības gadījumā skolotāji veic korekcijas mācību vielas tematiskajā plānojumā, 

ņemot vērā katras klases skolēnu mācību vielas apguves tempu, priekšzināšanas. Mācību 

literatūras sarakstu sastāda priekšmetu skolotāji, tas tiek saskaņots metodiskajā komisijā un to 

apstiprina direktore. Skola nodrošina izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību 

literatūru un citus mācību līdzekļus. 2017./2018. mācību gadā atsevišķas mājturības un 

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

vidusskolas vai Bērnu un jaunatnes centra pedagogu. 

Plānojot mācību saturu un metodes, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību 

darba diferenciāciju ar skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības, kā arī talantīgajiem. Skolēniem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības tiek izstrādāti atbalsta plāni. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu realizāciju. Skolotājiem 

vienmēr pieejams skolas vadības atbalsts un nepieciešamā informācija. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

2.Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte  

Izglītības iestādē strādā izmantojot paraugprogrammas, mācību līdzekļi pārsvarā visos mācību 

priekšmetos atbilst mūsdienu prasībām, ir vienota vērtēšanas kārtība.  

Izglītojamo sekmes, kavējumi, mājas darbi tiek atspoguļoti skolvadības sistēmā e-klase. 

Ieraksti  tajā tiek veikti regulāri, atbilstoši prasībām. Izglītības iestādes vadība apgalvo,  ka 

pārrauga ierakstu aizpildīšanas kvalitāti.  

Ekspertu vērotajās mācību stundās varēja pārliecināties, ka pedagogi informē izglītojamos par 

plānotā mācību materiāla apguvi, saistību ar reālo dzīvi, mācību uzdevumiem. Pedagogi 

mācību procesā izmanto daudzveidīgas tradicionālas mācību metodes un formas, kas atbilst 

izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam, izglītojamo spējām un 

sagatavotības līmenim. Pedagogi pārzina attiecīgās jomas un mācību priekšmeta saturu, 

savstarpējo saistību un pēctecību. Mācīšanas procesa organizēšana dod iespēju izglītojamiem 

iesaistīties sava darba novērtēšanā. Pedagogi izmanto dažādus izglītojamo pašvērtējuma 

paņēmienus gan sasniedzamo rezultātu plānošanā, gan mācību stundu, gan ikdienas un 

pārbaudes darbu beigās, kas veicina viņu izaugsmi un motivē apgūt zināšanas un prasmes. 
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Papildus mācību darbam stundās izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt individuālās 

konsultācijas.  Ņemot vērā nelielo izglītojamo skaitu, pedagogiem ir viegli mainīt un pielāgot 

darba formas un metodes atbilstīgi katra izglītojamā individuālajām vajadzībām. Skolā noteikta 

kārtība, kā tiek nodrošināts darbs ar izglītojamiem, kuriem piemērojami atbalsta pasākumi 

mācību procesā.  

Vērotajās mācību stundās varēja pārliecināties, ka pedagogi iekļauj aktuālus audzināšanas 

jautājumus. 

Mājasdarbu formas ir daudzveidīgas, un tās ir virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju 

nostiprināšanu un lietošanu, saskatīšanu reālās dzīves situācijās. Skola veic mājasdarbu slodzes 

monitoringu, veicot izglītojamo vecāku aptauju. 

Pedagogi papildus strādā gan ar talantīgajiem, gan izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Izglītības iestādē vērtē pedagogu darba kvalitāti, vērtēšanas procesā ievēro normatīvo aktu 

prasības. Ir izstrādāti un pilnveidoti pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kritēriji. Katra 

semestra noslēgumā pedagogi iesniedz izglītības iestādes vadībai pašvērtējumu. 

Vērotajās mācību priekšmetu stundās mācību līdzekļu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju 

izmantojums bija jēgpilns un atbilstošs mācību priekšmeta stundas mērķa un uzdevumu 

sasniegšanai. 

Izglītības iestādē ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu pārbaudes darbu grafiks, 

kas regulē izglītojamo mācību slodzi. Pārbaudes darbu grafiks ir pieejams klasēs pie ziņojuma 

stenda un e-klasē.  

Ikdienas mācību darbā tiek organizētas apvienotās stundas. Ekspertu vērojumi liecina, ka to 

norise un organizācija ir jēgpilna. 

Regulāri tiek organizēti ar mācību saturu saistīti pasākumi, konkursi un projekti, piemēram, 

“Citāda mācību diena”, kā arī dažādi ārpusstundu un ārpusskolas pasākumi, kuros piedalās 

lielākā daļa izglītojamo. Tiek organizētas mācību stundas dabā, mācību ekskursijas, teātra 

apmeklējumi, vēstures un kultūras objektu iepazīšana.  

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, jo līdzdarbojas un sadarbojas 

mācību procesā, gan plānojot sasniedzamos rezultātus, gan izvirzot un realizējot mērķus, gan 

izvērtējot sava darba rezultātus mācību priekšmetos un mācību stundās. Izglītojamajiem ir dota 

iespēja plānot savu laiku, jo ir zināms pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina, lai vienā dienā 

vienai klasei netiek ieplānots vairāk par diviem tēmas nobeiguma pārbaudes darbiem. 

Pārbaudes darbu grafiki ir pieejami arī katra mācību priekšmeta kabinetā. 
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Vērotajās stundās varēja pārliecināties, ka pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos 

mācību darbam un attīsta motivāciju mācīties, rosina mācību procesā izmantot izglītības iestādē 

pieejamos resursus, mācīties atbilstīgi spējām, izrādīt iniciatīvu. Ekspertu vērotajās stundās 

konstatēts, ka izglītojamie izprot mācību darbam izvirzītās prasības, prot izmantot iepriekš 

iegūtās zināšanas, ir motivēti un attīsta savas mācīšanās prasmes. Izglītojamo darba mapēs tiek 

uzkrāti visi izglītojamo pārbaudes darbi. 

Izglītojamie prot vērtēt savu mācību darbu un uzņemties līdzatbildību par mācību procesa 

norisi. Ekspertu vērotajās mācību priekšmetu stundās tika novērota absolūta sadarbība un 

uzticība starp pedagogu un izglītojamajiem.  

Par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem regulāri tiek informēti izglītojamo 

vecāki – ikdienā ar dienasgrāmatas un e-klases starpniecību, individuālās tikšanās un 

telefonsarunās. Pedagogi izglītojamo sasniegumus mācību darbā analizē 2 reizes gadā, rakstot 

pašvērtējumu. 

Nelielā izglītojamo skaita un ciešās izglītības iestādes un vecāku sadarbības dēļ pēdējos gados 

nav neattaisnoti kavētu mācību stundu.   

Izglītojamie ir apguvuši prasmi strādāt grupās, sadarboties ar citiem izglītojamajiem, kas tiek 

īstenots iesaistoties kopīgos projektos, konkursos, ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos. 

Izglītojamie regulāri piedalās izglītības iestādes, arī novada mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos, gūstot godalgotas vietas. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir 

izstrādāta skolas vērtēšanas kārtība, kas nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, tā 

pieejama arī skolas mājas lapā. Pārskatot skolas dokumentāciju, var pārliecināties, ka pedagogi 

to ievēro, kā arī mācību priekšmetu programmās noteiktās sasniegumu vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus. Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināma izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība, to apliecina izglītojamo paraksti instruktāžā un izglītojamo un 

vecāku aptaujas dati. 

Sasniegumus ikdienas darbā pedagogi fiksē e-klases žurnālā. E-klases izmantošana ļauj 

salīdzināt izglītojamo sasniegumus dažādos laika intervālos gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. 

Ikdienas darbā pedagogi izmanto visus vērtējumu veidus: diagnosticējošo, formatīvo un 

summatīvo. Aptaujātie vecāki un izglītojamie apgalvo, ka pārsvarā par pārbaudes darbu 

prasībām, termiņiem un kritērijiem ir informēti, tie ir saprotami, un pedagogu tos ievēro. 
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Pedagogi par kārtējiem pārbaudes darbiem informē izglītojamos katra mēneša sākumā, 

veicot ierakstus pārbaudes darbu grafikā, kas ir izvietots mācību telpās un pie informatīvā 

stenda.  

Pirms pārbaudes darbiem izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem. Pēc pārbaudes 

darbiem tiek analizētas kļūdas. Pēc izglītojamo vai vecāku lūguma pedagogi veic papildu 

pārbaudes darbu analīzi, izskaidro un pamato vērtējumu. Izglītojamajiem ir iespēja uzlabot 

vērtējumu, un par to, pēc izglītojamo aptaujas, izglītojamie un viņu vecāki ir informēti un zina 

kārtību, kādā to ir iespējam izdarīt. Visi pārbaudes darbi tiek uzglabāti izglītojamo darba 

mapēs.  

Vērotajās mācību stundās varēja pārliecināties, ka izglītojamie regulāri tiek aicināti veikt 

pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu. 

Sarunās vecāki apstiprina, ka regulāri tiek sniegta informācija par izglītojamo mācību 

sasniegumiem, izmantojot e-klasi, skolēnu dienasgrāmatu, ikmēneša sekmju izrakstus, liecības, 

vecāku sapulces un individuālās sarunas. Pedagogi pēc izglītojamo un vecāku lūguma pamato 

un izskaidro izglītojamo darba vērtējumu. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

3. Izglītojamo sasniegumi 

 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Ikdienas sasniegumi mācību darbā tiek atspoguļoti e-klases žurnālā. Iestādes vadība un 

pedagogi izmanto E-klases sistēmas dotās iespējas iegūt informāciju diagrammu veidā gan par 

katru izglītojamo, gan klasi kopumā, mācību priekšmetiem un mācību gadiem. Šī elektroniski 

uzkrātā statistika dod iespēju katram pedagogam pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un 

izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī dod iespēju 

salīdzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos priekšmetos. 

Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai.  

Ikdienas sasniegumi tiek apkopoti un analizēti 1.semestra un 2.semestra noslēgumā. Tiek 

apzināti  un izvērtēti izglītojamo sasniegumi, nepieciešamības gadījumā izstrādās mācību darba 

uzlabojuma plāns. 

Iestādes vadība kopā ar mācību priekšmetu pedagogiem regulāri vērtē katras klases izglītojamo 

iesaistīšanos mācību procesā, attieksmi pret darbu, uzvedību un analizē izglītojamo izaugsmi 

attiecīgajā posmā. Klašu audzinātāji analizē izglītojamo sasniegumu attīstības dinamiku, 

izglītojamie līdzdarbojas sava mācību darba izvērtēšanā. Vecāki sarunās norādīja, ka ir 

apmierināti ar bērna sasniegumiem un  izaugsmi. 
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Izvērtējot datus var secināt, ka izglītojamo mācību sasniegumos ikdienā pēdējos trīs 

mācību gados vērojams regress. Izglītības iestāde to skaidro ar 5. un 6. klases atvēršanu un 

izglītojamo attaisnotajiem mācību stundu kavējumiem un attieksmes maiņu.  

Salīdzinot izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā un sasniegumus valsts pārbaudes 

darbos, lielākajā daļā vērtējumu atšķirību nav vai tie nav būtiski, kas liecina par pedagogu 

objektīvu mācību sasniegumu vērtēšanu. 

Izglītības iestādes izglītojamo mācību sasniegumu uzskaiti un analīzi pārrauga izglītības 

iestādes vadība. 

  

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības. Par to liecina 

izglītojamo paraksti un sarunas ar vecākiem.  

Valsts pārbaudes rezultāti liecina, ka izglītojamie valsts pārbaudes darbos iegūst stabilas 

zināšanas un prasmes atbilstoši savām spējām. Lielākai daļai izglītojamo mācību sasniegumi ir 

augstā un optimālā līmenī, tie ir augstāki par vidējiem sasniegumiem valstī kopumā. 

  

4. Atbalsts izglītojamiem 

      4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Skolā strādā atbalsta personāls, kurā ietilpst logopēds un medicīnas māsa. Minētais atbalsta 

personāls un skolas vadība sniedz regulāru atbalstu skolēniem un viņu vecākiem dažādu 

jautājumu risināšanā, sadarbojoties ar pašvaldības un citām atbildīgām valsts pārvaldes 

institūcijām. 

Skola regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Iegūto 

informāciju izmanto izglītojamo atbalstam ikdienā.  

Skolā ir medmāsa, kura reizi nedēļā koordinē ārstniecības jautājumus, apkopo informatīvo 

materiālu par izglītojamo veselības stāvokli, seko un novērtē higiēnas prasību ievērošanu, kā arī 

informē izglītojamo vecākus par nepieciešamo ikgadējo medicīnisko profilaktisko apskati. Ar 

apkopotajiem rezultātiem tiek iepazīstināti klašu audzinātāji. 

Logopēds veic izglītojamo runas darbības un valodas attīstības diagnostiku, pēc kā tiek 

organizēts logopēdiskais korekcijas darbs izglītojamiem. Korekcijas darbā logopēds sadarbojas 

ar bērnu vecākiem, skolotājiem. 

Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un 

individuālajām vajadzībām. Skola ievēro saņemtos norādījumus. Skola sadarbojas ar 

izglītojamo vecākiem, popularizējot veselīgu dzīvesveidu. Izglītojamiem ir nodrošināti 

ēdināšanas pakalpojumi, kas sekmē veselīga uztura lietošanu. 
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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.  

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

Skolā ir izstrādāti obligātie normatīvie akti, kas nosaka skolēnu drošības nodrošināšanu skolā 

un tās organizētajos pasākumos. Katrs skolēns ar parakstu apliecinājis, ka ir iepazinies gan ar 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem, gan ar drošības noteikumiem. Skolā ir izstrādātas un 

noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas. Skolotāji un skolas darbinieki ir 

iepazīstināti ar darba drošības instrukcijām valstī noteiktajā kārtībā. Skolā darbu palīdz 

koordinēt skolas dežūrējošais darbinieks, kurš nepieļauj skolā uzturēties nepiederošām 

personām. 

Telpās ir izvietotas drošības prasībām atbilstoša informācija – evakuācijas zīmes, evakuācijas 

plāns, drošības instrukcijas. Izglītojamie un skolas personāls ir informēts, kā rīkoties traumu un 

pēkšņas saslimšanas gadījumos. Izglītojamie iepazīstināti, kā rīkoties nelaimes gadījumā. 

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un nepieciešamības 

gadījumā zina, kā sniegt psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem. 

Skola ievēro personas datu aizsardzību. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

4.3. Atbalsts personības veidošanā  

Skolā ir 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”. 

Skolā ir izstrādāts Audzināšanas darba plāns mācību gadam. Tajā ietverts mērķis, uzdevumi, 

kritēriji, darba metodes un formas. Mācību gada beigās izvērtēta plāna norise. Plānā ir iekļautas 

tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti. 

Skolas vadība sadarbībā ar pedagogiem plāno un organizē daudzveidīgus ārpusklases 

pasākumus. Pasākumu plāns ir izvietots pie ziņojuma dēļa, kā arī skolas mājas lapā. Pasākumu 

sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistās gandrīz visi izglītojamie, vecāki. 
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Klases audzinātājas veicina izglītojamo iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs. Skolas 

datu bāzē ir pieejama informācija par izglītojamo aktīvi dalību dažādās ārpusklases un 

ārpusskolas aktivitātēs un saņemtajām godalgām. 

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

skolas audzināšanas darba programmai. Klases audzinātāji plāno klases stundu tēmas, 

paredzamo rezultātu, sadarbību ar izglītojamā ģimeni, ekskursijas, pārgājienus, koncertus, 

teātra izrādes, muzeju apmeklējumus un citas ārpusklases aktivitātes – klases vakarus, tikšanās, 

u.c. 

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. Ir apkopota informācija par izglītojamo skaitu, kuri 

piedalās ārpusskolas interešu izglītības pulciņos. 

Skolas vadība vērtē pasākumu norisi, sadarbību ar vecākiem, apkopo statistisku informāciju par 

interešu izglītības pulciņu apmeklējumu, tā kvalitāti. 

Atbalsts personības veidošanā izglītojamiem tiek nodrošināts arī organizētajās vasaras 

nometnēs. Skola saņem Pateicību par ilggadīgu un saturīgu bērnu nometņu organizēšanu. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  

Skolas vadība nodrošina kvalitatīvu informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem par 

tālākizglītības iespējām. Skolas vadība sadarbojas ar citām Liepājas pilsētas skolām, seko līdzi 

izglītojamo tālākizglītības gaitām. 

Izglītojamiem veido priekšstatu par dažādām profesijām, organizē karjeras aktivitātes, mācību 

ekskursijas visām izglītojamo vecuma grupām. Karjeras izglītības saturu integrē īstenotās 

izglītības programmas saturā. Skola palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses. 

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

galvenokārt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā. 

Skola organizē izglītojošus pasākumus un vecāku sapulces, lai informētu par īstenotajām 

izglītības programmām. Skola organizē kopīgus pasākumus, piemēram, Ziemassvētkus, 

Ģimenes dienu un citus. Regulāri informē par aktualitātēm skolas mājas lapā un sociālo tīklu 

profilā Facebook. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi  Ļoti labi□ 
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 4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Mācību procesā pedagogi ievēro izglītojamo intereses un spējas, iespēju robežās sniedz 

nepieciešamo atbalstu un palīdzību izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Atbalsta 

sniegšanā iesaistās klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi un vecāki. Izglītojamo 

vecāki šosadarbību vērtē kā ļoti labu un kvalitatīvi organizētu.  

Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs un 

sacensībās. Izglītības iestādē tiek apkopoti dati par izglītojamo dalību un sasniegumiem 

konkursos, skatēs, olimpiādēs un sacensībās. 

Pedagogi sniedz konsultācijas, un izglītojamie tās aktīvi apmeklē. Izveidots konsultāciju 

grafiks, tas ir pieejams katram izglītojamam un vecākiem.  

Konsultācijās izglītojamie saņem atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, nostiprina mācību 

stundās iegūtās zināšanas un prasmes, uzlabo pārbaudes darbu rezultātus. Pedagogi ārpus 

konsultāciju grafika palīdz apgūt mācību vielu izglītojamajiem, kuri  ilgstoši neapmeklē 

izglītības  iestādi. 

Individuālajās pārrunās ar vecākiem  skolas vadība un pedagogi iesaka, kā palīdzēt 

izglītojamajiem mācīšanās procesā. 

Vērotajās mācību stundās daļēji tika piedāvāti diferencēti veicamie uzdevumi izglītojamajiem. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

Skola neīsteno programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Izglītojamais, kuram ir 

dzirdes traucējumi, tiek integrēts īstenotajā izglītības programmā. 

  

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

Skola regulāri informē vecākus par izglītības iestādes darbību. Vecākiem sniegtā informācija ir 

kvalitatīva un savlaicīga. Skolas sniegtā informācija vecākiem par izglītojamo sasniegumiem, 

stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu ir lietderīga. Galvenā 

sadarbības forma ir individuālās sarunas ar vecākiem par katra izglītojamā mācību 

sasniegumiem. Ja skolēnam ir grūtības mācību darbā vai kādas citas problēmas, kas skar 

mācību procesu, notiek sarunas ar skolēnu un viņa vecākiem. 

Par skolas darbu vecāki gūst informāciju izglītojamo dienasgrāmatās, informatīvajos stendos un 

skolas mājas lapā, mazāk izmanto DEAC sistēmu “e-klase.” Skolā plāno un regulāri organizē 

pasākumus vecākiem pieejamā laikā. Pasākumu kvalitāti un lietderību analizē skolas vadība, 

pasākumu koordinatore, secinājumus izmanto turpmākā darbībā. Gandrīz visi vecāki labprāt 
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iesaistās piedāvātajās aktivitātēs. Vispopulārākās aktivitātes ir mācību 

ekskursijas, Mārtiņdienas gadatirgus, Ziemassvētki, Skolas dzimšanas diena. 

Skolas padomes darbs tiek organizēts pēc pašu noteiktas darba formas. Izteiktie priekšlikumi 

par skolas ikdienas darbību tiek noformēti protokola veidā. Lielākā daļa ieteikumu ir ņemti 

vērā, kas ir nodrošinājis skolas darbu un attīstību.  

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

5. Iestādes vide 

      5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestāde plāno un veido izglītības iestādes tēlu, kopj esošās tradīcijas. Izglītības iestāde 

nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem. Regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti 

ar valsts svētkiem un atzīmējamām dienām. Pasākumos aktīvi iesaistās ne tikai izglītojamie, bet 

arī viņu ģimenes. Izglītības iestādes tradīcijas palīdz veidot pozitīvu attieksmi pret savu 

izglītības iestādi un nodrošina tās prestižu. Ir jūtama darbinieku, izglītojamo un vecāku 

piederības apziņa un lepnums par savu izglītības iestādi. Arī vecāku vidū ir izglītības iestādes 

absolventi, iestādē ir labvēlīga, radoša vide. 

Pedagogi ir objektīvi, mācību un audzināšanas procesā ievēro politisko neitralitāti, pedagoģijas, 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, ar savu rīcību nediskreditē 

izglītības iestādi un valsti. 

Personāls un izglītojamie savā darbībā ievēro un veicina vispārcilvēcisko un demokrātijas 

vērtību apguvi, sekmē to ievērošanu izglītības iestādē. 

Konfliktsituācijas tiek risinātas savlaicīgi un taisnīgi. 

Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecības ir cieņpilnas, tajās valda 

labvēlība. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi□ Ļoti labi 

 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Privātsākumskolas “Varavīksne” adrese: Republikas iela 23, Liepājā. Ēka ir tās dibinātāja 

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

saimniecības ēkas. 

Izglītības iestādes teritorija katru gadu tiek labiekārtota. Pagalmā vasarās pilnveido aktivitāšu 

iespējas, apzaļumo, sakopj un uztur labā kārtībā. Izglītības iestādes apkārtnē izglītojamie var 

justies droši. Drošības uzlabošanai uzstādīta aizsargbarjera un ierobežota apstāšanās vieta 

transporta līdzekļiem. 
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Sanitārhigiēniskie apstākļi - apgaismojums, temperatūra un uzkopšana skolas telpās ir 

atbilstoši mācību procesa prasībām. Izglītības iestādes darbu regulāri uzrauga ārējās kontroles 

institūcijas. Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrs un pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. 

Izglītības iestādes direktore un personāls regulāri uzlabo telpu funkcionalitāti. Darbinieki 

rūpējas, lai telpas būtu estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Izglītojamie piedalās skolas vides 

uzkopšanā un sakārtošanā, veicot dežuranta pienākumus. 

Mācību procesa nodrošināšanai izmanto telpas: Kungu iela 9, Liepājā un Toma iela 19, Liepājā. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

6. Iestādes resursi 

      6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Izglītības iestādē 1.-4. klašu izglītības programmas īstenošanai ir nepieciešamās telpas un 

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

augumam. Sanitārie mezgli atbilst normām. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši 

lietošanā. Izglītības iestādē ir telpas izglītojamo atpūtai un ārpusklases nodarbībām. Telpu 

izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Materiāltehnisko resursu 

izmantojums ir efektīvs. 

Daļēji nodrošinātas ir nepieciešamās telpas 5.-6. klases mācību priekšmetu programmu apguvei 

un nodrošināti materiāli tehniskie resursi. Izglītības iestāde īrē telpas no citām Liepājas 

izglītības iestādēm sporta, mājturības un tehnoloģiju, informātikas mācību priekšmetu satura 

apguvei saskaņā ar līgumiem. 

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

izmantojums ir racionāls.  

Mācību procesa nodrošināšanai ir nepieciešamie mācību tehniskie līdzekļi, mācību materiāli, 

iekārtas un aprīkojums. Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas mācību līdzekļu iegādei 

nodrošina to sistemātisku pilnveidi. 

Izglītības iestādes vadība iesaistās projektos, kas nodrošina mācību līdzekļu un inventāra 

pilnveidi. Telpas ir funkcionālas, tīras un kārtīgas, iekārtojums atbilstošs mācību procesa 

organizēšanai.  

Mācību kabinetu aprīkojums ir atbilstošs mācību procesa mūsdienīgai norisei. Ir iespējas 

informācijas tehnoloģiju izmantošanai. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi  Ļoti labi□ 
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6.2. Personālresursi  

Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls un sekmīgi 

darbojas atbalsta personāls logopēds un reizi nedēļā medicīnas māsa. 

Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Attīstot izglītības programmas realizāciju 5.-6.klašu posmā, skola plāno darbu pie 

pedagogu metodiskā darba pilnveides un tālākizglītības. 

Pedagogi metodiskās komisijas sēdēs dalās pieredzē par tālākizglītības kursos un semināros 

iegūto informāciju. Trīs pedagogi studē augstskolā, un viens pedagogs papildus specialitātē 

apgūst nepieciešamās zināšanas pedagoģiskā procesa organizēšanai. 

Izglītības iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku 

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

izglītības programmas, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Klašu sadalījums un piepildījums 

gandrīz atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Personāla atlases process, galvenokārt, nodrošināts organizējot Liepājas Universitātes studentu 

pedagoģiskās prakses. Lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanas nepārtrauktību, 

nepieciešamības gadījumā skola organizē mācību stundu aizvietošanu. 

Izglītības iestāde savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja 

personāla sastāvā notiek izmaiņas, tās ir pamatotas. 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami □ Labi Ļoti labi□ 

 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

      7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pašvērtējums ir būtisks izglītības iestādes darba kvalitātes rādītājs, tā procesu veicina un 

organizē izglītības iestādes vadība. Pašvērtēšanā ir iesaistīti visi pedagoģiskie darbinieki, 

rakstot pašvērtējumus un analizējot iegūtos rezultātus grupās. Vecāki zina pašvērtējuma 

ziņojuma saturu. Pašvērtēšanas procesā izglītības iestāde apzina tās darba stiprās puses un 

nepieciešamo turpmāko attīstību.  Veicot pašvērtējumu, tik izmantota pieejamā datu bāze: 

dokumentu izpēte un analīze, statistisko datu apkopošana, anketēšana, mācību stundu vērošana, 

intervijas ar izglītojamo vecākiem un skolas ar darbiniekiem. Attīstības prioritātes noteiktas no 

2015.- 2020. gadam,   izvirzīti sasniedzamie mērķi un uzdevumi. 

Veidojot katra gada darba plānu, mācību un audzināšanas darba vadītājas plāns ir sadrumstalots 

un grūti saistāms ar iestādes vadības izvirzītajām prioritātēm. 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 
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7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija. Ir izglītības iestādes nolikums apstiprināts 2018. gada 20. februārī atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Ir izglītības iestādes gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā 

perioda darba plāna izpildi. 

Ir personāla amatu apraksti. Izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti izstrādāti un pieņemti 

demokrātiski. 

Izglītības iestādes vadība savā darbībā ievēro politisko un reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un 

pausto viedokli nediskriminē izglītības iestādi un valsti, un rosina gan izglītojamos, gan 

personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas Republikai 

un tās Satversmei. 

Izglītības iestādes vadība pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicina 

personāla izpratni par izglītības iestādes vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu. 

Izglītības iestādes direktore ir pieprasījusi nepieciešamās ziņas par personālu Soda reģistram. 

Izglītības iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra un katra vadītāja kompetences 

joma, bet pienākumu izpildes kontrole sadrumstalota, nav iespējams saprast pēctecību. 

Izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba vadītāja darba kvalitāte neatspoguļo iestādes 

darbinieku virzību attīstības plāna prioritāšu sasniegšanai. 

Izglītības iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, kā arī 

pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, un nodrošina šo 

principu ievērošanu kolektīvā. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

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

priekšsēdētāja ir arī izglītības iestādes direktore. Izglītības iestāde 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 metodiskajām apvienībām.  

Nepieciešama un pozitīva sadarbība līdz šim ir izveidojusies ar Valmieras vājdzirdīgo 

internātpamatskolas- attīstības centra koordinatoru.  

Skola 2017./ 2018. Mācību gadā organizē pedagoģisko praksi divām Liepājas Universitātes 

studentēm. Privātsākumskola “Varavīksne” sadarbojas ar citām izglītības iestādēm, piemēram, 
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Liepājas Katoļu pamatskolu, Privāto vidusskolu “Patnis” (Rīgā), Liepājas 

Universitāti, Liepājas centra sākumskolu. 

 

Vērtējuma līmenis: Nepietiekami□ Pietiekami□ Labi Ļoti labi□ 

 

IV. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses 

Joma/Kritērijs Iestādes stiprās puses 

2.1. Pozitīva, atbalstoša pedagogu un izglītojamo sadarbība. 

4.3. Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi izglītojamajiem.  

4.3. Izglītojamo iesaiste pasākumu organizēšanā, norisē. 

4.7. Pedagogu un vecāku savstarpējā komunikācija, sadarbība. 

5.1. Izveidota iekļaujoša uz mācībām orientēta izglītības vide. 

5.1. Savstarpēji atbalstoša sadarbība skolas kolektīvā. 

 

V. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai 

Joma/Kritērijs Ieteikumi 

2.2. Pilnveidot pedagogu sadarbību, orgnizējot savstarpējas stundu vērošanas. 

6.1. Pilnveidot mācību tehnisko bāzi dabaszinībās, mājturībā un tehnoloģijās 

5.-6. klašu izglītības programmu īstenošanai. 

6.2. Sekmēt pedagogu metodisko tālākizglītību, attīstot izglītības programmu 

5.-6.klašu posmā. 

7.1. Formulēt viennozīmīgi saprotamus attīstības plāna uzdevumus izvirzīto 

mērķu sasniegšanai. 

 

Labās prakses piemērs: 

 

 “Citāda mācību diena”  

“Lielie māca mazajiem” norit mācību procesa ietvaros, kad vecāko klašu skolēni savas apgūtās 

prasmes nodod jaunāko klašu skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem.  Trīs dienas pirms 

citādās mācību dienas, 5., 6. klašu skolēni ar izvēlētajām tēmām iepazīstina skolotājas. Visus 

nepieciešamos resursus sagatavo kopā ar skolotājām.  

Tēmu apraksts: 

1.5.klases meitenes no sāls mīklas gatavo sniegavīrus  kopā ar pirmsskolas vecuma 

bērniem, 1.,2. klašu skolēniem; 

2.6.klases meitenes māca pirmsskolas vecuma bērniem, 1.,2. klašu skolēniem pagatavot 

plastilīnu no kura veido dārzeņus un augļus; 

3.6.klases meitenes kopā ar 3.klases meitenēm  pagatavo gardus zaķaušus; 

4.5.klases meitenes māca 1.-3. klašu skolēniem izgatavot skaistus darbus – sapņu ķērājus. 

Dienas beigās visi kopā izvērtē piedāvātās aktivitātes. 
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Citāda mācību diena “Nakts skolā” katru gadu tiek realizēta cita tematika. Šī gada  tēma - 

“Talantu šovs”.  Skolēni individuāli vai grupās iestudē priekšnesumus, iepriecinot citus 

dalībniekus. 

Citāda mācību diena “Eksperimentēsim kopā!”, kad katrs dalībnieks vai grupa izplāno, 

sagatavo savu eksperimentu, to demonstrē. 

 

 

Ekspertu komisijas vadītāja 
 

Elita Rītere 

 

2018.gada 23.novembris, Rīga 
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Pielikums 

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumam 

(informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam) 

 

Ekspertu komisijas darba uzdevumu sadale un akreditācijā izmantotie materiāli un metodes 

Darba uzdevumu sadale (norāda vērtējamās jomas, kritērijus, ekspertu vārdus, uzvārdus) 

Jomas un kritēriji: Eksperta vārds, uzvārds 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas Sarmīte Marcinkeviča 

2. Mācīšana un mācīšanās Inga Lukašēviča 

2.1. Mācīšanas kvalitāte Inga Lukašēviča 

2.2. Mācīšanās kvalitāte Inga Lukašēviča 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Inga Lukašēviča 

3. Izglītojamo sasniegumi Inga Lukašēviča 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Inga Lukašēviča 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Inga Lukašēviča 

4. Atbalsts izglītojamiem Sarmīte Marcinkeviča 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts Sarmīte Marcinkeviča 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Sarmīte Marcinkeviča 

4.3. Atbalsts personības veidošanā Sarmīte Marcinkeviča 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Sarmīte Marcinkeviča 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Inga Lukašēviča 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sarmīte Marcinkeviča 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Sarmīte Marcinkeviča 

5. Iestādes vide Elita Rītere 

5.1. Mikroklimats Elita Rītere 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Elita Rītere 

6. Iestādes resursi Sarmīte Marcinkeviča 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Elita Rītere 

6.2. Personālresursi Sarmīte Marcinkeviča 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Elita Rītere 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Elita Rītere 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Elita Rītere 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Elita Rītere 

Vērtēšanā izmantotie informācijas avoti 

            Vērotas 18 mācību stundas:   latviešu valoda - 4, angļu valoda - 2, matemātika - 5, 

dabaszinības - 2,  ētika - 1, sports - 1, informātika - 1, vizuālā māksla - 1, sociālās zinības - 1. 

Intervijas ar: Izglītības iestādes dibinātāju, direktori, pedagogiem, medmāsu, vecākiem. 

Anketēšana: Izmantota izglītības iestādes veidota anketēšana 13 pedagogiem  , 40 

vecākiem. 

            Izmantota 7 sākumskolas pedagogu SViD analīze. 

 

 
Ekspertu komisijas vadītāja  Elita Rītere 

 

2018.gada 23.novembris, Rīga 

  

 


