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1. Izglītības iestādes 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 filozofija: laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē spējis attīstīt savas 

personīgās spējas. 

Skolas direktore Ingvilda Parfjonova. 

Direktores vietniece Līga Vītoliņa. 

Izglītības programmas: 

 Pirmsskolas izglītības programma; 

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

 Interešu izglītības programmas, kuras izstrādā pedagogi, apstiprina direktore. 

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. 

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 speciālām vajadzībām. 

1. diagramma. Pirmsskolas audzēkņu un skolēnu skaita dinamika 

 

mailto:privatsakumskola@apollo.lv
http://www.varaviksne.info/
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Vides raksturojums 

Privātsākumskola “Varavīksne” atrodas Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā, tuvu 

Piejūras parkam. Katru gadu telpas pakāpeniski rekonstruē un labiekārto atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu prasībām.  

Skola nodrošina labvēlīgu sadarbības un tālākizglītības vidi, organizējot izglītības 

procesus no 2 līdz 12 gadu vecumam. Lielākā daļa pirmsskolas izglītības absolventu turpina 

mācības Privātsākumskolas “Varavīksne” pamatizglītības programmā, skolēnu skaits klasē 8 

līdz 12. 

Skolai ir savs karogs, himna un skolas forma ar logo. 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

 “Vizuālā māksla”; 

 “Angļu valoda”; 

 “Krievu valoda”; 

 “Krievu valoda pirmsskolniekam”; 

 “Vokālais ansamblis”; 

 “Tautas dejas”. 

 fakultatīvās nodarbības; 

 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 speciālām vajadzībām integrācija mācību procesā;  

 vasaras nometnes jūnijā, jūlijā. 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena; 

 Lasīšanas svētki; 

 Pārgājiens; 

 Skolotāju diena; 

 Karjeras dienas; 

 Skolas dzimšanas diena; 

 Mārtiņdiena; 

 Latvijas Republikas proklamēšanas diena; 

 Ziemassvētki; 
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 Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”; 

 Projekta darbu aizstāvēšana; 

 Lieldienas; 

 Vecvecāku pasākums pirmsskolā; 

 Mācību ekskursija; 

 Gada noslēguma koncerts; 

 Gada balva; 

 Izlaidums. 

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 40%, mērķdotācijas 54% un līdzfinansējumi 6%. 

2018. gadā valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai ir 11476,00 eiro. Pamatizglītības 

1. posma (1.-6.klase) izglītības programmas apguvei valsts mērķodācijas vienam skolēnam 

mēnesī ir 62,91 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 12,98 eiro. 

Pirmsskolas vecuma bērni no daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas atlaides no Liepājas 

pilsētas pašvaldības, 1.-4. klases skolēni saņem valsts līdzfinansētas pusdienas. 

Darbinieki 

2018./2019. mācību gadā Privātsākumskolā “Varavīksne” strādā 15 pedagogi, no tiem – 

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

no pirmsskolas pedagogiem atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. 

Pamatdarbā strādā – 12 pedagogi, papildus darbā – 3 pedagogi. Pilna slodze – 10 

pedagogiem, nepilna slodze – 5 pedagogiem. 

2019. gada maijā četri pedagogi ieguvuši 1. kvalitātes pakāpi, bet viens pedagogs – 2. 

kvalitātes pakāpi. 

Atbalsta personāls – klases audzinātāja, kura iesniegusi problēmas pieteikumu,  

medmāsa, logopēde, speciālais pedagogs. 

Tehnikie darbinieki – audzinātāja palīgs, dežūradministrators, dežurants, virtuves darbinieks, 

ēkas pārraugs un apkopējs. 
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2. Skolas darbības pamatmērķis 

Pamatmērķis. Sekmēt izglītības kvalitāti Latvijā: 

 nodrošināt sakārtotu darba vidi; 

 sekmēt vienlīdzīgas izglītības iegūšanas iespējas ikvienam pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērnam; 

 organizēt mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot vecāku līdzatbildību. 

 Privātsākumskolas ”Varavīksne” attīstības prioritāte 2017.-2019. gadam: Skola, kuras 

īstenoto izglītības programmu kvalitāte pilnveido skolēnu tālākizglītības iespējas. 

Uzdevums: nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, 

iesaistot skolēnus un audzēkņus daudzveidīgā praktiskā darbībā. 

1. tabula. 2017.-2019. mācību gadu rezultāti 

Pamatjomu prioritātes Sasniegtais 

Mācību priekšmetu standarta 

pārzināšana 

Skolotāji pārzina mācību standarta prasības un to ietekmi uz 

mācību metožu un līdzekļu izvēli. Plāno mācību satura apguves 

laiku un secību, izstrādā pārbaudes darbus.  

Mācību process saistībā ar reālo 

dzīvi 

Mācību process ir organizēts ārpusskolas – Jūrmalas parkā, 

bibliotēkās, koncertzālē “Lielais dzintars”, muzejā, uzņēmumos.  

Sasniegumi mācību un 

audzināšanas darba pasākumos 

pilsētā, valstī 

Ir labi rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs pilsētā un ļoti labi 

rezultāti valsts pārbaudes darbos. 

Daudzveidīgas interešu 

izglītības programmu 

piedāvājums 

Organizētas interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības. 

Pozitīva, draudzīga, cieņpilna 

vide 

Ieviesti formas tērpi 3.-4. gadīgo bērnu grupas audzēkņiem. 

Modernizēts sākumskolas izglītības process.  

Vides labiekārtošana. Mācību 

un metodisko materiālu izstrāde 

Izstrādāti mācību un metodiskie materiāli, kas pieejami 

elektroniskā formātā. Labiekārtotas pirmsskolas izglītības grupas 

ar Montessori materiāliem. 

Skolas vadības darbs 

 

Ir realizēts Labklājības ministrijas projekts, kuru līdzfinansēja 

ESF. Rezultatīvi organizēta skolas un izglītības programmu 

akreditācija. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Joma Ieteikumi Izpilde 

2.2. Pilnveidot pedagogu sadarbību, 

orgnizējot savstarpējas stundu 

vērošanas. 

Tiek organizēti savstarpēji stundu vērojumi. 

6.1. Pilnveidot mācību tehnisko bāzi 

dabaszinībās, mājturībā un 

tehnoloģijās 5.-6. klašu izglītības 

programmu īstenošanai. 

Izstrādāts projekts mācību tehniskās bāzes 

pilnveidei, kā arī atsevišķu tēmu apguve tiek 

organizēta sadarbībā ar Liepājas Valsts 

tehnikumu, Liepājas dizaina un mākslas 

vidusskolu un citiem Liepājas uzņēmumiem. 

6.2. Sekmēt pedagogu metodisko 

tālākizglītību, attīstot izglītības 

programmu 5.-6.klašu posmā. 

Izglītības programmu 5.-6.klašu posmā 

attīstībai pieņemti darbā jauni pedagogi. 

7.1. Formulēt viennozīmīgi saprotamus 

attīstības plāna uzdevumus izvirzīto 

mērķu sasniegšanai. 

Aktualizēts skolas attīstības plāns 2015.-

2020. gadam. 
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4. Pamatjomas novērtējums 

4.1. Mācību saturs 

4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 

Privātsākumskolā “Varavīksne” mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības 

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

3. tabula. Īstenotās izglītības programmas 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods 
Licence Akreditācijas 

termiņš 

Skolēnu, audzēkņu 

skaits  

2018./2019. m.g. 

Nr. Datums Sākumā Beigās 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-9448 26.10.2017.  45 49 

Pamatizglītības  

1. posma  

(1. - 6. klase) 

izglītības 

programma 

11011111 V-5939 30.11.2012. 27.11.2024. 48 47 

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. 

2018./2019. mācību gadā mājturības un tehnoloģijas tēmu galdniecībā skolēni apgūst sadarbībā 

ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogu. 

Mācību satura apguves secību un laiku pedagogi paredz mācību priekšmeta 

tematiskajos plānos.  

Mācību satura apguvi pedagogi organizē saistībā ar reālo dzīvi un atbilstoši katra 

skolēna spējām. 

2019. gada jūlijā ir veikti grozījumi Pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klase) izglītības 

programmā. Mācību priekšmetu un stundu plāns papildināts ar mācību priekšmetu “Datorika”. 

Mācību priekšmeta “Datorika” standarts saskaņots Valsts izglītības satura centrā 16.07.2019., 

dokumenta Nr. 1-10/1057. Programmas grozījumos arī ir paredzēts pirmo svešvalodu mācīt no 

1. klases un otro svešvalodu no 4. klases.  

Skolā ir izstrādāts vienots Audzināšanas darba plāns katram konkrētajam mācību 

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

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

Skolā mācības notiek latviešu valodā. 
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Stiprās puses:  

 Visos mācību priekšmetos nodrošināta mācību satura apguve paredzētā laikā. 

 Mācību process organizēts ārpus skolas. 

 Skolēni ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem. 

 Tiek sniegts atbalsts skolēniem, kuriem noteikti atbalsta pasākumi. 

 Savlaicīgi izstrādāti pārbaudes darbu grafiki. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Ieviest mācību priekšmetu Datorika no 1. klases.  

 Ieviest mācību priekšmetu Krievu valoda no 4. klases. 

Vērtējums: ļoti labi. 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāji regulāri veic ierakstus skolvadības sistēmā “E-klase”, kā arī pirmsskolas 

izglītības obligātajā dokumentācijā. Uzraudzība tiek veikta ne retāk kā divas reizes gadā, to 

veic mācību un audzināšanas darba vadītāja. 

Darbs mācību stundās organizēts pozitīvā sadarbības vidē. Skolotāji skaidri formulē 

mācību stundas mērķi, sasniedzamos rezultātus, dod un saņem atgriezenisko saiti, ko izmanto 

nākamo stundu darbam. Liela uzmanība tiek veltīta skolēnu motivācijai. Mācību stundās tiek 

izmantotas dažādas darba organizācijas formas – individuālais, pāru un grupu darbs. 

Skolēni saprot skolotāja izvirzītos mērķus, uzdevumus un prasības. Nepieciešamības 

gadījumā individuālās pārrunās risina šos jautājumus. 

Informācijas, kas saistīta ar mācību procesu, aprite starp skolēniem, skolēniem un 

vecākiem notiek skolvadības sistēmā “E-klase” un dienasgrāmatās, vai individuālās sarunās. 

Direktore izmanto anketēšanu, lai uzzinātu skolēnu un vecāku viedokli un ieteikumus mācību 

procesa pilnveidošanā. Tie tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko darbu.  

Skolotāji plāno un realizē skolēnu praktisko darbību, mācību stundas organizējot parkā, 

muzejā, bērnu bibliotēkās, apmeklējot dažādas izstādes, teātra izrādes un koncertus. 

Izglītojošas, daudzpusīgas un pieprasītas ir mācību ekskursijas. 2018./2019. mācību gadā divu 

dienu ekskursijā skolēni iepazina Zemgali. Joprojām lielu atsaucību un atzinību gūst mācību 

diena ar nosaukumu “Lielie māca mazajiem”. Visiem skolēniem bija iespēja apmeklēt projekta 

“Latvijas skolas soma” piedāvātās aktivitātes. 

Pirmsskolas audzēkņi piedalās pilsētas aktivitātēs Karjeras dienās 2018 “Būvē savu 

karjeru pats!” un kopā ar 1. klašu skolēniem Radošuma dienās – 2019 “Fiziku vara atrast visā, 

ko cilvēki dara” sadarbojas ar partneriem no citām pirmsskolas izglītības iestādēm, lai 

piedāvātu savas radošās darbnīcas ar eksperimentiem. 
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Veiksmīga ir sadarbība ar iestādēm un uzņēmumiem – Liepājas Universitāti, Liepājas 

muzeju, Liepājas Valsts tehnikumu, Liepājas bērnu bibliotēku “Vecliepājas Rūķis”, Liepājas 

Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolu un Liepājas Centra sākumskolu. Šie pasākumi ir 

mērķtiecīgi, lietderīgi, kvalitatīvi un labi organizēti. 

Skolotāji mācību darbā izmanto arī pašu izstrādātos metodiskos līdzekļus: darba lapas, 

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

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

darbus. Skolotāji uzkrāj un savstarpēji dalās ar elektroniski veidoto metodisko materiālu bāzi 

un Powerpoint prezentācijām.  

Mācību procesā efektīvi izmanto telpas, mācību telpu tehnisko aprīkojumu, pieejamās 

jaunās tehnoloģijas, internetu.  

Skolā tiek organizēta savstarpējā pedagogu mācību stundu vērošana un izvērtējums. 

Stundu vērojumos skolotāji savstarpēji mācās, dalās pieredzē, lai uzlabotu mācīšanas procesa 

kvalitāti, lai mācību stundās izmantotās metodes būtu efektīvas. 

Mācību stundu vērojumi liecina, ka skolotāju skaidrojums ir mērķtiecīgs, piemērots 

mācāmai tēmai, skolēnu vecumposmam un klases vajadzībām, kā arī tiek ievēroti efektīvas 

mācību stundas vadīšanas principi. Skolotāji veiksmīgi mācību darbā iesaista visus skolēnus, 

rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu, uzklausa un ņem 

vērā viņu viedokļus un vēlmes. Skolēnu, vecāku un pedagogu starpā pārsvarā valda cieņa un 

korektums. 

Skolēnam ar dzirdes traucējumiem mācīšanas kvalitātei ir izstrādāts Atbalsta pasākuma 

plāns un atgādnes. Ir koordinētas konsultācijas gan skolā, gan ārpus tās. 

Skolotāji sniedz atbalstu un konsultē talantīgos skolēnus, kā arī skolēnus kuriem ir 

grūtības mācībās. Nepieciešamības gadījumā tiek dotas norādes par citiem atbalsta 

pasākumiem. 

Skolotāji strādā tā, lai katrs skolēns var piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, 

projektos, karjeras izvēles un radošos pasākumos.  

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

dažādiem mācību priekšmetiem. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas un uzdotie darbi ir 

diferencēti atbilstoši skolēnu spējām. Dažkārt tie saistīti ar informācijas meklēšanu dažādos 

informācijas avotos, kā arī mācību vielas nostiprināšanu. 

Skolotāji ikdienā iesaista skolēnus pašvērtēšanas prasmju attīstībā.  

Lai optimizētu skolotāju un skolēnu slodzi, tika veiktas izmaiņas dienas režīmā. Tā 

rezultātā skolēniem jāapgūst mazāks priekšmetu skaits dienā un skolotājiem ir atvēlēts laiks 

kopīgam darbam mācību satura plānošanai. 
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Mācīšanas procesa norises daudzveidībai pirmsskolā tika piedāvātas Montessori 

pedagoģijas nodarbības, sākumskolā modernizēta materiāli tehniskā bāze. 

Stiprās puses: 

 Metožu atbilstība un daudzveidība mācību procesā. 

 Darba plānošana un organizēšana atbilstoši reālai dzīvei, mūsdienu aktualitātēm. 

 Skolēnu iesaiste dažādos ar mācību un audzināšanas procesu saistītos pasākumos. 

 Daudzveidīgi ārpusklases pasākumi. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu pirmsskolā. 

 Turpināt modernizēt mācību procesu sākumskolā. 

Vērtējums: labi.  

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolēniem ir iespējas iegūt savām vajadzībām un spējām atbilstošu izglītību. Skolēni 

zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Nepieciešamības gadījumā skolēns, viņa 

vecāki griežas pie skolotāja pēc papildus skaidrojuma, precizējuma. Katra mācību gada sākumā 

vecāku sapulcēs un individuālās pārrunās informē skolēnus un vecākus par mācību darba 

organizāciju.  

Skolēni, 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. 

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un individuāliem mācību līdzekļiem. 

Skolēniem ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu. 

Skola piedāvā pagarinātās dienas grupas pakalpojumus 1. – 3. klases skolēniem un 

konsultācijas 4. – 6. klases skolēniem. 

Skolēnu kavējumu uzskaite tiek organizēta saskaņā Ministru kabineta noteikumiem   

Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. Visiem 

skolēniem mācību stundu kavējumi ir attaisnojoši. 

Skolēna izaugsmi izvērtē, izdara secinājumus un izvirza uzdevumus mācību procesa 

pilnveidei. Skolēnus un vecākus regulāri iepazīstina ar mācību sasniegumiem un to dinamiku, 

organizē individuālas pārrunas, vecāku sapulces, veicot ierakstus dienasgrāmatā un skolvadības 

sistēmas “E-klase” dienasgrāmatā, izsniedzot sekmju izrakstus. 

Skolotāji sagatavo skolēnus Liepājas pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēm, zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumiem, konkursiem un citiem pasākumiem. 2018./2019. mācību gadā 

lielu akcentu turpina likt uz skolēnu iesaisti lasītprasmes pilnveidē. Var secināt, ka skolēnu 

individuālais lasītprasmes līmenis paaugstinās. 
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Skolēni prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes, prot sadarboties 

grupu, projektu darbā. Skolēni mācās izvērtēt savu mācību darbu, uzņemas līdzatbildību par 

mācību procesa norisi.  

Stiprās puses: 

 Skolēnu lasītprasmes pilnveides pasākumi. 

 Sadarbība ar vecākiem. 

 Nav neattaisnoti kavējumi. 

 Daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jaunu mācību grāmatu iegāde 1.-4. klasei. 

 Veicināt skolēnu pašvērtēšanas prasmju attīstību.  

Vērtējums: labi. 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pirmsskolas audzēkņu sasniegumu vērtēšana notiek divas reizes mācību gadā. 

Vērtējumus apkopo un atzīmē Novērtēšanas tabulās. Vecāki ar bērna mācību sasniegumiem 

tiek iepazīstināti individuālās sarunās.  

Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība atbilstoši ārējiem normatīviem 

aktiem. Katru mācību gadu skolēni un vecāki atkārtoti tiek iepazīstināti ar izstrādāto kārtību, 

kas ir pieejama skolas mājas lapā. 

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst skolēnu vecumposmam un mācību 

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

sasniegumu vērtēšanai.  

Vērtējumu uzskaites pārraudzība un kontrole ir sistemātiska. Klases audzinātājas četras 

reizes mācību gadā apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem, sagatavojot 

sekmju izrakstus vecākiem. Lai nodrošinātu vienotu pieeju vērtēšanas procesā, interešu grupā 

regulāri pārrunā vērtēšanas kārtību. 

Sasniegumu vērtējumu reģistrācija tiek veikta skolvadības sistēmā “E-klase”. 

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 skolēna mācību sasniegumu dinamikas izpētes 

rezultāti tiek izmantoti klašu audzinātāju individuālajās sarunās ar ģimeni. 

Stiprās puses: 

 Skolotāju izstrādātie pārbaudes darbi. 

 Nepārtraukts vērtēšanas process. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot sasniegumu vērtēšanas kārtību, precizējot vērtējuma labošanas nosacījumus. 

Vērtējums: ļoti labi. 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Lielākai daļai 1. – 6. klases skolēnu ir augsts un optimāls zināšanu, prasmju un 

attieksmes līmenis ikdienas darbā. Skolotāji regulāri analizē skolēnu sasniegumus, seko līdzi to 

attīstības dinamikai, elektroniski veidojot izaugsmes dinamikas bāzi. Skolotāji regulāri un 

savlaicīgi informē skolēnus, viņu vecākus par plānotiem pārbaudes darbiem, veicot ierakstus 

skolvadības sistēmā “E-klase”. 

Skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, veido atgādnes, nodrošina papildus darbu 

stundu laikā, kā arī individuālās konsultācijās.  

4. 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 % 

2016./2017. 1. Latviešu valoda 9* 1 0 22 56 22 

 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 16,6 16,7 50 16,7 

 1. Matemātika 8 1 0 16 16 67 

 1. Dabaszinības 8 1 0 16 16 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 

2018./2019. 1. Latviešu valoda 8 1 0 0 75 25 

 1. Matemātika 8 1 0 0 75 25 

 1. Dabaszinības 8 1 0 0 38 62 

 2. Latviešu valoda 5 1 0 17 66 17 

 2. Matemātika 5 1 0 17 66 17 

 2. Dabaszinības 5 1 0 0 67 33 

 3. Dabaszinības 10* 1 0 20 70 10 

 4. Latviešu valoda 10 1 0 0 60 40 

 4. Matemātika 10 1 0 20 50 30 

 4. Dabaszinības 10 1 0 0 100 0 

 5. Dabaszinības 7 1 0 14 86 0 

* Izglītojamie ar dzirdes traucējumiem 
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

5. 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 % 

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  

  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  

2018./2019. 3. Latviešu valoda 10 100 0 10 70 20 

  Matemātika 10 100 0 20 70 10 

 6. Latviešu valoda 5 100 0 0 60 40 

  Matemātika 5 100 0 20 80 0 

  Dabaszinības 5 100 0 0 100 0 

 

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

Mācību gads 

2016./2017. 

 

2017./2018. 2018./2019. 

  
Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika 

Privātsākumskolā 83% 77% 83% 77% 72% 68,30% 

Liepājā kopā     73,20% 78,59% 

Valstī kopā 78% 69% 78% 69% 72,48% 78,22% 

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

Mācību gads 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

 Latviešu 

valoda 

Matemātika Dabas 

zinības 

Latviešu 

valoda 

Matemātika Dabas 

zinības 

Latviešu 

valoda 

Matemātika Dabas 

zinības 

Privātsākumskolā 8% 69% 77% 77% 82% 77% 79,79% 71,76% 72,14% 

Liepājā kopā    
   59,70|% 51,98% 54,01% 

Valstī kopā 66% 61% - 70% 60%  - 63,22% 55,54% 59,28% 

Laika posmā no 2013. gada līddz 2019. gadam skolēniem vidējie mācību sasniegumi 

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

pārbaudes darba sasniegumi pārsvarā ir atbilstoši skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā un 

parāda, ka skolēniem ir  stabilas zināšanas un prasmes atbilstoši spējām, sasniegumi ir augstā 

un optimālā līmenī. 

Valsts pārbaudes darbus Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē ievērojot ārējo 

normatīvo aktu prasības, par tiem savlaicīgi tiek informēti gan skolēni, gan viņu vecāki. 

Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem notiek plānoti un sistēmātiski. 

Pēc valsts pārbaudījumiem priekšmeta pedagogi veic mācību sasniegumu uzskaiti un 

rezultātu analīzi, nosakot stiprās, vājās puses, turpmākās rīcības uzdevumus. 

Visi Privātsākumskolas “Varavīksne” skolēni piedalās valsts pārbaudes darbos. 
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4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par skolēnu veselību 

un individuālajām vajadzībām. 

Skolā ir nodrošināts atbalsta personāls – klases audzinātājs, logopēds, speciālais 

pedagogs, medmāsa.  

Skolas atbalsta personāls sniedz kvalitatīvu atbalstu skolēniem asistējot latviešu 

valodas, matemātikas, dabaszinību stundās. 

Logopēds, pēc klases audzinātāja ierosinājuma un veiktajiem novērojumiem mācību 

procesā, nosaka atbalsta pasākumus.  

Nepieciešamības gadījumā, skola rekomendē konsultācijas pie citiem speciālistiem vai 

nosūta uz Pedagoģiski medicīnisko komisiju.  

Atbalsta personāls, sadarbojoties ar mācību priekšmetu pedagogiem un ievērojot 

speciālistu ieteikumus vai Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumus, sagatavo atbalsta 

plānu. Plānu saskaņo ar vecākiem. 

Katra mācību gada septembrī logopēds veic pirmsskolas audzēkņu un 1. klašu skolēnu 

diagnostiku, nosakot valodas traucējumu dziļumu un uzsāk vai turpina darbu traucējuma 

novēršanai. 

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

medkartēm, apkopo informatīvo materiālu par skolēnu un audzēkņu veselības stāvokli, kā arī 

informē vecākus par nepieciešamo ikgadējo profilaktisko apskati. Ar apkopotajiem rezultātiem 

tiek iepazīstināti grupu, klases audzinātāji. 

Skolā ir pieejamas Montessori pedagoģijas nodarbības individuāli un grupā. 

Skolas pedagoģiskie darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā. Skolēni un 

skolas personāls ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Skolēni ir 

informēti, kā rīkoties nelaimes gadījumā. Visi skolotāji apmeklējuši bērnu tiesību aizsardzības 

kursus. 

Skola sadarbojas ar skolēnu vecākiem, popularizējot veselīgu dzīvesveidu. Skolēni 

piedalās pārgājienā, Olimpiskā dienā - 2018, kā arī Rudens krosā. 3. klases skolēni piedalās 

starpskolu sporta sacensībās “Jautrie starti”. Arī ikdienas situācijās un mācību procesā – klases 

stundās, sociālās zinībās, mājturības un tehnoloģijas stundās - liela uzmanība ir veltīta 

veselīgam dzīvesveidam. Skolēnu ēdināšanā tiek ievēroti veselīga uztura principi. 

Stiprās puses: 

 Montessori pedagoģijas nodarbības. 

 Pagarinātās dienas grupas pieejamība. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ieviest korekcijas dienas režīmā 1. – 6. klasē, kas paredz brīvo laiku svaigā gaisā. 

Vērtējums: ļoti labi. 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolai ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi saskaņā ar ārējiem 

normatīviem aktiem. 

Skolā notiek darbinieku, pirmsskolas audzēkņu un skolēnu praktiska apmācība, kā 

rīkoties evakuācijas gadījumā.  

Ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem, skolēni tiek iepazīstināti 

mācību gada sākumā un turpmāk pēc nepieciešamības. Tēmu par vardarbību papildus apgūst 

klases stundu ietvaros. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistītas pašvaldības institūcijas.  

Skolā darba aizsardzības monitoringu veic uzņēmums SIA “Privātsākumskola” valdes 

priekšsēdētāja, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldes darba aizsardzības speciālistu. 

Skolā ir dežuradministrators, kurš nodrošina, lai nepiederošas personas neiekļūtu skolā. 

Ir noteikta kārtība, kādā izglītības iestādē var uzturēties nepiederošas personas. Ieejas durvis 

ēkas pirmajā un otrajā stāvā ir slēgtas.  

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

glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Klases un sociālo 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 skolēni jūtas droši. Skolēni ir informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās 

vai evakuācijas gadījumā.  

Stiprās puses: 

 Drošības pasākumi sadarbībā ar vecākiem ikdienā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot drošības instrukciju Nr. 4, izstrādājot drošības noteikumus “Datorikas”, 

“Informātikas”, “Dabaszinību“ kabinetos.  

Vērtējums: ļoti labi. 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skolai ir izstrādāta Audzināšanas darba programma 2016. - 2020. gadam, 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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Pamatojoties uz šo programmu, katram mācību gadam ir iztrādāts plāns, kurā ir 

iekļautas tēmas, kas veido skolēnu attieksmi pret sevi, citiem, darbu, karjeras izvēli, dabu, 

kultūru, sabiedrību, valsti. Plāns tiek realizēts klases stundās, pasākumos un ārpusstundu 

aktivitātēs. Klases stundu tēmu sadalījums ir: drošība, sevis izzināšana un pilnveidošana, 

veselība un vide, karjeras izvēle, pilsoniskā līdzdalība, piederība valstij un citas tēmas. 

  Skolā organizē daudzveidīgus ārpusklases pasākumus. Skolas tradīcijas ir nosauktas 

1. nodaļā. Pasākumu sagatavošanā un norisē iesaistās  skolēni, skolotāji un vecāki. 

Skola piedāvā skolotāju izstrādātas un direktores apstiprinātas interešu izglītības 

programmas. Programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. Par programmām 

un nodarbību laikiem var uzzināt skolā vai skolas mājas lapā. Interešu izglītības programmu 

izstrādi un izvēli pamato skolas vajadzības un iespējas kā arī skolēnu intereses.  

Visaktīvāk pilsētas rīkotajos pasākumos – deju skatēs, Ģimenes svētkos Liepājā 2019 

“Viens, divi, trīs – nu tu esi brīvs”, piedalās 1. – 4. klašu tautas deju kolektīvs. 

Pirmsskolā organizē “Tematiskās dienas 2019 – Mazie māca lielajiem” un tiek 

sagatavota izstāde “Balti, tīri sniegavīri” grāmatnīcā “Jumava”. Skolēni un pirmsskolas 

audzēkņi sagatavo izstādi “Mana ziema” Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēkā. 

Skola apkopo arī skolēnu dalību pilsētas interešu izglītībā un ārpusskolas aktivitātēs. 

Var secināt, ka skolēnu intereses ir daudzveidīgas. Piemēram – vieglatlētika, makšķerēšanas 

pulciņš, vijolspēle, kora klase, leļļu teātris, mākslas vingrošana, hokejs, bungu spēle un daudzas 

citas intereses. 

Katru gadu tiek organizētas saturiski kvalitatīvas vasaras nometnes, kurās dalībnieki 

padziļināti apgūst dabaszinības, sociālās zinības un angļu valodu. 2019. gada jūnijā norisinās 

diennakts nometne ”Ekspedīcija 2019” un dienas nometne “Deju stila noslēpumi”, kuras 

ietvaros 1.- 4. klašu tautas deju kopas dalībnieki gatavojas festivālam Augustovā, Polijā. Jūlijā 

pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni apguva krievu valodu dienas nometnē “Valodu 

vēstneši Varavīksnē”. 

Stiprās puses: 

 Skolēnu iesaiste daudzveidīgu pasākumu organizēšanā, norisē. 

 Saturiski kvalitatīvu vasaras nometņu organizēšana. 

 Audzināšanas darbs.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Dažādot interešu izglītības piedāvājumu. 

 Skolas pasākumos izmantot skolēnu ārpusskolas aktivitātēs iegūtās prasmes. 

Vērtējums: ļoti labi. 
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4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skola regulāri organizē kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus visām vecumgrupām. 

Karjeras izglītības saturu integrē īstenotās izglītības programmas saturā. Klases, grupu 

audzinātājas sadarbojas ar skolēnu vecākiem, lai apzinātu iespējas apmeklēt dažādus 

uzņēmumus, lai iepazītos ar dažādām profesijām. Pasākumus apmeklē visi pirmsskolas 

audzēkņi un sākumskolas skolēni. 5. klases skolniece izmantoja iespēju apmeklēt Ēnu dienas 

2019 Liepājas Universitātē. Trīs 5. klases skolnieki piedalās jauno dziedātāju konkursā “Nāc 

sadziedāts!”, Rīgā. 

Klases stundās plānoti sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē, lai regulāri un 

mērķtiecīgi palīdzētu skolēniem apzināt savas spējas un intereses. Klases audzinātājas apkopo 

klases stundu izvērtējuma anketas, lai apzinātu, kādas ir skolēnu vēlmes, intereses. 

Pamatojoties uz iegūto informāciju, skolotāji organizē izglītojošus pasākumus. 

Plānojot mācību ekskursijas un pārgājienus, tiek izvēlēti izglītojoši maršruti, kur 

skolēniem ir iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, kas sniedz vispusīgu informāciju. 

2018./2019. mācību gadā skolā pirmo reizi izdevās noorganizēt skolēnu mācību uzņēmuma 

tirdziņu. 1. – 4. klases skolēni piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā “Profesiju tusiņš”. 

Privātsākumskolas “Varavīksne” absolventi sekmīgi turpina mācības nākamajā skolā. 

Visbiežāk skolēni mācības turpina Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā vai Liepājas Raiņa 6. 

vidusskolā. Privātsākumskolas ”Varavīksne” vadība nodrošina informāciju vecākiem par 

tālākizglītības iespējām. Vadības parstāvis sadarbojas ar nākamās skolas vadību, gan pirms 

skolēnu uzņemšanas, gan turpmāk. 

Stiprās puses: 

 Pirmsskolas audzēkņu un skolēnu dalība pilsētas pasākumos. 

 Karjeras izglītības tēmas iekļautas mācību priekšmetu satura apguvē. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Organizēt skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņus.  

Vērtējums: ļoti labi. 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolotāji veicina talantīgo un spējīgo skolēnu dalību konkursos, olimpiādēs, projektos.  

2018./2019. mācību gadā ir samazinājies godalgoto vietu skaits mācību priekšmetu 

olimpiādēs salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.  
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4. diagramma Izglītojamo sasniegumi  

 

 Viena skolniece iegūst 2. vietu Liepājas pilsētas latviešu valodas olimpiādē 1.-4. 

klasēm. 

 Viens skolnieks iegūst 2. vietu Liepājas pilsētas matemātikas olimpiādē 1.-4. klasēm. 

 Viens skolnieks iegūst 3. vietu Liepājas pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-6. klasēm. 

 Divas skolnieces iegūst 2. vietu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē 4.-6. 

klasēm "Jaunais pētnieks dabaszinībās". 

 Viens skolnieks iegūst 1. vietu Liepājas pilsētas skatuves runas konkursā “Zvirbulis 

2019”. 

 Viena skolniece iegūst 3. vietu  Liepājas pilsētas skatuves runas konkursā “Zvirbulis 

2019”. 

Skolotāji atbilstoši katra skolēna spējām uzdod mājās darbus. 2018./2019. mācību gadā 

uzdoto mājas darbu apjoms skolēniem ir samazinājies, lai samazinātu skolēna slodzi. 

Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem, spējīgiem skolēniem, nodrošinot 

konsultāciju laikus. 

Skolēni, skolotāji un vecāki saņem “Gada balvu” par skolēna mācību sasniegumu 

pilsētas un valsts mērogā. 

Logopēds, speciālais pedagogs nodrošina kvalitatīvu palīdzību skolēniem, sadarbojas ar 

visiem skolotājiem, klašu audzinātājiem, vecākiem. Klases audzinātājas nepieciešamības 

gadījumā izmanto Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra psihologa un citu speciālistu 

konsultācijas. 

Stiprās puses: 

 Darbs ar talantīgiem un spējīgiem skolēniem. 

 Darbs ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Skolotāju sadarbība un plānošana, kuras rezultātā skolēns attīstījis savas personīgās 

spējas. 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skola neīsteno programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Visi skolēni, kuriem 

ir speciālas vajadzības, tiek integrēti mācību satura apguvē. 

Par katru skolēnu ar speciālām vajadzībām skolā ir medicīnisks atzinums, kuru 

savlaicīgi aktualizē. Uz šī atzinuma pamata tiek izstrādāts atbilstošs atbalsta pasākumu plāns, ar 

kuru tiek iepazīstināti vecāki. Plāns tiek izvērtēts un papildināts, ja tas nepieciešams. Darbu ar 

šiem skolēniem koordinē un pārrauga skolas vadība. 

Stiprās puses: 

 Sadarbība ar pirmsskolas audzēkņu vecākiem, sniedzot izvērtējumu par bērna attīstību. 

 Konsultācijas pēc nepieciešamības. 

 Mācību procesa diferenciācija. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Savlaicīga informācijas iegūšana par izmaiņām bērna veselībā un attīstībā. 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

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

par plānotām aktivitātēm, gan izmaiņām ar ierakstiem dienasgrāmatā, skolvadības sistēmas “E-

klase” dienasgrāmatā. Ikdienas komunikācija ar pirmsskolas audzēkņu vecākiem pārsvarā 

notiek individuālās sarunās no rīta vai pēcpusdienā. Ir izveidotas arī WhatsApp grupas, kurās 

grupu audzinātājas nosūta aktuālāko informāciju.  

Vecākus informē individuāli, telefoniski, vecāku sapulcēs, kopsapulcēs par skolēnu 

sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. 

Aktīvi darbojas skolas Facebook.com konts, kurā tiek ievietota aktuālākā informācija 

par skolas ikdienu, kā arī visa informācija par skolas darbību ir pieejama skolas mājas lapā. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā vecāki var izteikt savus iebildumus un ierosinājumus. 

Vecāki par šo kārtību ir informēti. Vecāku izteiktos priekšlikumus izvērtē un, iespēju robežās 

izmanto turpmākā darbībā. 

Skolā ir izveidota un darbojas Skolas padome, kuras sastāvā ir gan pirmsskolas, gan 

sākumskolas vecāku pārstāvji. Visi skolas vecāki var iesaistīties Skolas padomes darbā. Skolas 

padomes misija ir konsultēt skolu un nodrošināt demokrātiskās pārvaldības principu. 

Skola sadarbojas ar skolēnu vecākiem izglītojošu un atpūtas pasākumu organizēšanā, 

pasākumus plānojot vecākiem pieejamā laikā. Vecāki labprātīgi iesaistās piedāvātās aktivitātēs. 

Vispopulārākās aktivitātes ir Mārtiņdienas gadatirgus, Skolas dzimšanas diena, Ziemassvētki, 

Gada noslēguma koncerts. Pirmsskolas grupa turpina tradīciju “Vecvecāku diena”, iestudējot 

mūziklu “Mazais princis”. Pasākumam ir ļoti labs apmeklējums un vecvecāki ierodas gan no 

Latvijas, gan ārpus tās robežām.  
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Stiprās puses: 

 Vecāku iesaiste ikdienas darbā un pasākumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Organizēt atvērto durvju dienas vecākiem. 

Vērtējums: ļoti labi. 

4.5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Privātsākumskola ”Varavīksne” regulāri pilnveido skolas tēlu, kopj ieviestās tradīcijas - 

Zinību diena, Projekta darbu aizstāvēšana, Skolas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Gada 

noslēguma pasākumi, Ģimenes diena un citi pasākumi. Skolai ir savs logo, karogs, himna. 

Skolēni ikdienā un svētkos nēsā formas tērpu. Skolēnu dienasgrāmatas ir ar skolas logo. 

Visiem skolas dalībniekiem ir iespēja iesaistīties skolas un pilsētas pasākumos. Mājas 

lapā www.varaviksne.info un Facebook.com kontā ir visa informācija par skolas dalībnieku 

aktivitātēm.  

Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu un privāto skolu vadības pieredzes 

apmaiņas seminārā maijā ir prezentēts Privātsākumskolas “Varavīksne” darbs sadarbības 

veicināšanā. Skolā tika organizēts Liepājas logopēdu metodiskās apvienības seminārs. 

Pirmsskolas audzēkņi un skolēni Liepājas Centra sākumskolā piedalījās Skolotāju dienas 

koncertā, kas veltīts pensionētiem skolotājiem. 

Skolas Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu savstarpēju cieņu un 

labvēlīgu attieksmi starp dalībniekiem. Ikdienā vadība un klases audzinātāji seko, lai šie 

noteikumi tiktu ievēroti. Ar noteikumiem skolēni ir iepazīstināti divas reizes mācību gadā un ar 

savu parakstu instruktāžas darba lapā to apliecina. Vecāki ar skolas Iekšējās kārtības 

noteikumiem ir iepazīstināti slēdzot līgumu, vecāku sapulcēs. Noteikumi ir izvietoti skolas 

vestibilos un skolas mājas lapā.  

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

piederības. Skolas vadības, personāla, skolēnu un vecāku attiecības veido pozitīvu sadarbības 

vidi. Problēmsituācijas risina taisnīgi, ievērojot darba kārtības noteikumus un bērnu tiesību 

aizsardzības principus. Katram dalībniekam ir noteikti pienākumi, uzdevumi un atbildības. Tos 

deliģē individuālas vai kolektīvas instruktāžas. Skolēnu 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. 

Audzināšanas darbs mācību stundās, starpbrīžos un pasākumos sekmē dalībnieku 

cieņpilnu attieksmi pret valsts karogu un himnu. 

Viena no jaunākajām skolas aktivitātēm ir “Mazie māca lielajiem”.  

http://www.varaviksne.info/
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Skolas pasākumi tiek organizēti sadarbojoties skolotājiem, skolēniem un vecākiem. 

Liepājas Latviešu biedrības namā noorganizēts lielkoncerts “Ģimenes diena”. 

Skolas vadība un pedagogi savstarpēji sadarbojas - individuālās konsultācijās vai grupu 

darbā. Reizi nedēļā pedagogiem ir nodrošināts laiks kopīgam plānošanas darbam interešu 

grupās. Aktuālie jautājumi tiek analizēti Metodiskās komisijas sēdēs, lēmumi pieņemti 

Pedagoģiskās padomes sēdēs. Lēmumus par nepieciešamajiem risinājumiem pieņem saskaņā ar 

Iekšējās kārtības noteikumiem un bērnu tiesību aizsardzības principiem. 

Pozitīvas skolas vides veidošanai, organizē tematiskus, radošus, izglītojošus un atpūtas 

pasākumus darbiniekiem – augustā, mācību gadu uzsākot, ekskursiju “Kukurūzas labirints” 

Kazdangas pagastā, oktobrī - Skolotāju dienu “Vakaraiņas Piano” un Skolas dzimšanas dienu, 

decembrī – ķekatas kopā ar folkloras kopu “Atštaukas” un Ziemassvētku koncertu “Ziema” 

Liepājas teātrī, martā – “Dzintara boulings”. 

“Gada balvu” saņem 6 skolēni, 8 izglītojamo vecāki, 6 sākumskolas un 3 pirmsskolas 

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

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

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

humānisma principus.  

Stiprās puses:  

 Skolas tradīcijas. 

 Visos pasākumos var iesaistīties visi dalībnieki. 

 Pasākumi pedagogiem. 

 “Gada balva” skolēniem, pedagogiem, vecākiem. 

 Regulārs darbs interešu grupās. 

 Problēmsituāciju risināšana.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt skolas pieredzi pilsētā, valstī.  

Vērtējums: ļoti labi. 

4.5.2. 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. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi - apgaismojums, temperatūra un uzkopšana skolas telpās ir 

atbilstoši mācību procesa prasībām. Skolas darbu regulāri uzrauga ārējās kontroles institūcijas.  
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8. tabula Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmu 

īstenošanas adrese 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Republikas iela 23, Liepāja Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 14.02.2019. 

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 21.02.2019. 

Skolas apkārtnē pirmsskolas audzēkņi un skolēni var justies droši. Drošības uzlabošanai 

uzstādīta aizsargbarjera un ierobežota apstāšanās vieta transporta līdzekļiem.Skolas direktore 

rūpējas, lai regulāri uzlabotos telpu funkcionalitāte. Darbinieki rūpējas, lai telpas būtu estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. Skolēni piedalās skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā, veicot 

dežuranta pienākumus, pamatojoties uz klases dežurantu pienākumu aprakstu.  

Skolas direktore izstrādājusi un iesniegusi projektus ēkas restaurācijai Liepājas pilsētas 

Domes organizētajā līdzfinansējumu projektā. Ir saņemts līdzfinansējums ēkas vēsturiskai 

izpētei, restaurācijas projekta izstrādei un jumta restaurācijai. Vasarā plānots uzsākt pagalma 

ēkas labiekārtošanu. 

Ir izstrādāts arī darba projekts jauna pakalpojuma ieviešanai pirmsskolas izglītības 

posmā – dabas pedagoģijas nodarbību organizēšanai, klases telpu labiekārtošanai un mācību 

priekšmeta “Datorika” ieviešanai sākumskolas posmā. Projekts ir apstiprināts un tiks īstenots 

sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Labklājības ministriju. 

Skola nodrošina vienlīdzīgas izglītības iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām 

atbilstošās mācību telpās. 

Stiprās puses: 

 Regulāra vides labiekārtošana. 

 Telpu efektīva izmantošana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Restaurēt ēku jumtus. 

 Paplašināt pirmsskolas grupas garderobi otrajā stāvā. 

Vērtējums: labi. 

4.6. Resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir 1. - 4. klases mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās telpas un 

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

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

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

izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Materiāltehnisko resursu 

izmantojums ir efektīvs. 5. - 6. klases mācību satura apguvei nepieciešamās telpas un materiāli 
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tehniskie resursi ir pielāgoti. Mācību priekšmetu - mājturība un tehnoloģijas, informātika un 

sports apguvei, ir nodrošināta sadarbībā ar Liepājas izglītības iestādēm un uzņēmumiem. 

Skola organizē individuālo mācību līdzekļu iegādi mācību gadam – pildspalvas, 

zīmuļus, lineālus, transportierus, cirkuļus, zīmēšanas un gleznošanas inventāru, burtnīcas, 

klades, mācību grāmatas, darba burtnīcas, mājturībā un tehnoloģijās nepieciešamās specifiskās 

lietas, mūzikas preces un sporta inventāra īri.  

Skola iesaistās projektos, kas nodrošina mācību līdzekļu un inventāra pilnveidi 

ilgtermiņā. 2018./2019. mācību gadā, projekta īstenošanas ietvaros, skola varēja iegādāties – 

Montessori pedagoģijas materiālus, planšetdatorus un portatīvos datorus, kā arī mēbeles 

pirmsskolas izglītības grupām. 

Stiprās puses: 

 Iesaistīšanās projektos resursu pilnveidei. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iegādāties jaunas mācību grāmatas, lai nodrošinātu kompetenču pieejā balstītu mācību 

satura apguvi. 

 Iegādāties klases telpu mēbeles. 

 Iegādāties projektorus un baltās tāfeles. 

 Iegādāties klavieres. 

Vērtējums: labi. 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls – 7 

pirmsskolas un 8 sākumskolas skolotāji, tai skaitā mūzikas un valodu skolotāji, logopēds, 

medmāsa un speciālais pedagogs. Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija 

atbilst normatīvo aktu prasībām. 

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.  

Skolā darbojas atbalsta personāls – klases audzinātājas, logopēde, speciālais pedagogs 

un reizi nedēļā pedagogus konsultē medmāsa. Skola koordinē pedagogu, vecāku un atbalsta 

personāla sadarbību, nodrošinot metodisko atbalstu un labākās pieredzes popularizēšanu. 

Skolas vadība personāla tālākizglītību plāno saskaņā ar skolas attīstības plānā noteiktām 

prioritātēm. Pedagogi sapulcēs apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju.  

Personāla atlases process, galvenokārt, nodrošināts organizējot Liepājas Universitātes 

studentu pedagoģiskās prakses. Šajā mācību gadā  organizēta viena studenta mācību prakse. 

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla 

sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. Mācību process vienmēr ir 
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nodrošināts visos mācību priekšmetos, nepieciešamības gadījumā tiek organizēta mācību 

stundu aizvietošanu.  

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

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

nodrošinot pilnu darba slodzi, ēdināšanas atlaides, piemaksas par kvalitatīvi un labi veiktu 

darbu, par papildus darbu. 

Skolā strādā 3 pedagogi, kuriem darba stāžs ir no 5 - 10 gadiem un 12 pedagogi, kuriem 

darba stāžs ir lielāks par 10 gadiem. 

Pieci pedagogi piedalījās profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā, 

atbilstoši skolas izstrādātajai kārtībai. Viens skolotājs ir ieguvis 2. kvalitātes pakāpi, četri 

skolotāji ieguvuši 1. kvalitātes pakāpi.  

Stiprās puses: 

 Kvalificēts pedagogu kolektīvs. 

 Pienākumu sadale. 

 Mācību stundu, nodarbību aizvietošana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Optimizēt skolotāju darba slodzi atbilstoši skolēnu skaitam, organizējot atsevišķu 

mācību priekšmetu apguvi apvienotās klasēs. 

Vērtējums: ļoti labi. 

4.7. Izglītības iestādes darba kvalitāte 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Privātsākumskola “Varavīksne” vadība pārrauga un kontrolē skolas darbu, pilnveido 

pašvērtēšanas sistēmu, lai tā būtu skaidri strukturēta, pārskatāma, saprotama un sistemātiska. 

Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavo pamatojoties uz pedagogu pašvērtējuma ziņojumiem, 

metodiskā darba, mācību un audzināšanas darba un attīstības plāna izpildes izvērtējumiem. 

Skolai ir izstrādāta vienota pedagoga pašvērtējuma ziņojuma forma, kuru katru mēnesi 

aizpilda un divas reizes mācību gadā elektroniski iesūta vadībai. Vadība iegūto informāciju 

apkopo, izvērtē un veic nepieciešamos uzlabojumus. 

Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā tiek iesaistīti visi skolas pedagoģiskie darbinieki.  

Ar pašvērtēšanā konstatētām skolas darba stiprām pusēm un tālākās attīstības 

vajadzībām skolotājus iepazīstina augusta Pedagoģiskās padomes sēdē. Vecākus ar rezultātiem 

iepazīstina Skolas padomes sēdēs un vecāku sapulcēs.  

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 sabiedrības vajadzībām. Darbības stratēģiju nosaka 
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dibinātājs, saskaņā ar skolas iespējām un ārējās vides izvērtējumu. Privātsākumskolas 

”Varavīksne” kompetencē ir attīstības plānošana līdz pieciem gadiem. Pamatojoties uz šo 

dokumentu, tiek sagatavots Darba plāns mācību gadam.  

Skolas attīstības plāns un pašnovērtējums ir pieejami visiem interesentiem un ar to var 

iepazīties skolas mājas lapā. Skola ir atvērta jaunām inovācijām, atbilstoši sabiedrības attīstības 

tendencēm un skolas iespējām. 

Stiprās puses: 

 Visu pedagogu iesaiste plānošanas un pašvērtēšanas procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot Darba plāna struktūru mācību gadam. 

Vērtējums: ļoti labi. 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Privātsākumskolai “Varavīksne” ir izstrādāta precīza skolas vadības struktūra, 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas, kuras ir noteiktas amatu aprakstos. Skolas vadības 

sastāvā ir skolas direktore un skolas direktores vietniece. 

Skolas vadība ievēro politisko neitralitāti, ir lojāli Latvijas Republikai un Satversmei, 

ievēro profesionālo ētiku, cilvēktiesību principus mācību un audzināšanas darbā, kā arī raugās, 

lai šie principi tiktu ievēroti izglītojamo un pedagogu vidū. Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības 

noteikumi un Darba kārtības noteikumi.  

Skolas Nolikums ir dibinātāja apstiprināts un atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Skolas vadība sadarbojas ar Skolas padomi mācību līdzekļu iegādē, pasākumu 

organizēšanā, attīstības plānošanā, darba izvērtēšanā sapulcēs un ikdienā. 

Skolotāji piedalās skolas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā, kurā izvērtē sava 

darba stiprās puses un norāda nepieciešamos uzlabojumus. Katram darbiniekam tiek dota 

iespēja sava darba rezultātus un citus jautājumus pārrunāt individuālā sarunā ar skolas direktori.  

Skolā vienu reizi nedēļā ir organizētas Apspriedes pie vadības, interešu grupu darbs 

pirmsskolas pedagogiem, 1.-3. klases skolotājiem un 4.-6. klases skolotājiem. Trīs reizes 

semestrī ir organizētas Metodiskās sapulces un trīs reizes mācību gadā plānotas Pedagoģiskās 

padomes un Skolas padomes sapulces. 

Direktore un direktores vietniece nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas skolas direktore konsultējas ar attiecīgajā 

jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Direktore un direktores vietniece sadarbojas, gan 

savstarpēji, gan ar skolas personālu, gan skolēniem un viņu vecākiem. 

Stiprās puses: 

 Skolas iespējas pieņemt inovatīvus risinājumus ikdienā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu ar privātām izglītības iestādēm. 

Vērtējums: ļoti labi. 

4.7.3. 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 Iekļaujošās izglītības atbalsta centru, Liepājas pilsētas 

vispārējās izglītības iestāžu vadību.  

Skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanā, identifikācijas Nr. 

9.1.1.3/15/I/001, “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Projekta ietvaros tiks nodrošināta 

skolas darba modernizācija un jaunu pakalpojumu ieviešana.  

Stiprās puses: 

 Skolas vadības pieejamība. 

 Sadarbības prasmes. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu “Vides labiekārtošana izglītības satura 

pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību”. 

Vērtējums: labi. 
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5. Citi sasniegumi 

Privātsākumskolas “Varavīksne” vadība motivē un atbalsta skolēnu dalību skolas, 

Liepājas pilsētas un valsts mēroga pasākumos un projektos: 

 Viens skolnieks iegūst 1. vietu Matemātikas konkursā “Tik vai … Cik?”. 

 Trīs skolēni iegūst 1. vietu “Uzdevumi.lv Tops”. 

 Divi skolēni iegūst 2. vietu “Uzdevumi.lv Tops”. 

 Divi skolēni iegūst 3. vietu “Uzdevumi.lv Tops”. 

 Četri skolnieki iegūst 1. vietu Dabas zinības  konkursā 2. klasēm “Dzīvnieku pasaule” 

 Pirmsskolas grupa saņem Pateicību par dalību projektā “Ceļojums Latvijas 100-gadē 

izpēti senos arodus”. 

 Deju kolektīvs saņem 3. pakāpes Pateicību Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu tautas 

deju kolektīvu obligātā repertuāra pārbaudes skatē. 

 Deju kolektīvs saņem Pateicību par piedalīšanos deju festivālā “Tec, saulitete, tec!” 

Gargždai, Lietuva. 

 Viena skolniece iegūst 1. vietu  Foto konkursā “Mana zeme skaistā”. 

 Viena skolniece iegūst 2. vietu  Foto konkursā “Mana zeme skaistā”. 

 Skola saņem Pateicību par piedalīšanos Foto konkursā “Mana zeme skaistā”. 
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6. Tālākās attīstības vajadzības 

Joma Kritēriji 

Mācību saturs  Ieviest mācību priekšmetu Datorika no 1. klases.  

 Ieviest mācību priekšmetu Krievu valoda no 4. klases. 

Mācīšana un mācīšanās  Uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu 

pirmsskolā. 

 Turpināt modernizēt mācību procesu sākumskolā. 

 Nodrošināt skolēnus ar jaunām mācību grāmatām 1.-4. 

klasei. 

 Veicināt skolēnu pašvērtēšanas prasmju attīstību.  

 Pilnveidot sasniegumu vērtēšanas kārtību, precizējot 

vērtējuma labošanas nosacījumus. 

Izglītojamo sasniegumi  Veicināt skolēnu vēlmi attīstīt savas personīgās spējas. 

Atbalsts izglītojamiem  Ieviest korekcijas dienas režīmā 1. – 6. klasē, kas paredz 

brīvo laiku svaigā gaisā. 

 Pilnveidot drošības instrukciju Nr. 4, izstrādājot drošības 

noteikumus “Datorikas”, “Informātikas”, “Dabaszinību“ 

kabinetos.  

 Dažādot interešu izglītības piedāvājumu. 

 Iekļaut skolas pasākumos skolēnu ārpusskolas aktivitātēs 

iegūtās prasmes. 

 Organizēt skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņus.  

 Nodrošināt skolotāju sadarbību un plānošanu. 

 Iegūt savlaicīgu informāciju par izmaiņām bērna veselībā 

un attīstībā. 

 Organizēt atvērto durvju dienas vecākiem. 

Izglītības iestādes vide  Veicināt skolas pieredzi pilsētā, valstī.  

 Restaurēt ēku jumtus. 

 Paplašināt pirmsskolas grupas garderobi otrajā stāvā. 

Resursi  Iegādāties jaunas mācību grāmatas, lai nodrošinātu 

kompetenču pieejā balstītu mācību satura apguvi. 

 Iegādāties klases telpu mēbeles. 

 Iegādāties projektorus un baltās tāfeles. 
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 Iegādāties klavieres. 

 Optimizēt skolotāju darba slodzi atbilstoši skolēnu 

skaitam, organizējot atsevišķu mācību priekšmetu apguvi 

apvienotās klasēs. 

Izglītības iestādes 

darba kvalitāte 

 Pilnveidot Darba plāna struktūru mācību gadam. 

 Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu ar privātām 

izglītības iestādēm. 

 Realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu “Vides 

labiekārtošana izglītības satura pilnveidei, kas sekmētu 

bērna individuālo spēju attīstību”. 

Privātsākumskolas “Varavīksne” direktore 

  Ingvilda Parfjonova 
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 

Z. v. 

SASKAŅOTS 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Privātsākumskola” valdes priekšsēdētāja 

  Ingvilda Parfjonova 
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 

16.09.2019. 
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