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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.
Īstenošanas
Licence
Izglītojamo
Izglītojamo
Izglītības
vietas
skaits, uzsākot skaits, noslēdzot
Izglītības
programma adrese
programmas programmas
programmas
Licencēšanas
s
(ja atšķiras
apguvi vai
apguvi vai
nosaukums
Nr.
datums
kods
no
uzsākot
noslēdzot
juridiskās
2020./2021.mā 2020./2021.māc.
adreses)
c.g.
g.
Maskavas
iela 178,
Pamatizglītības
Rīga
21000000
V-2706 17.08.2010
399
402
programma
Maskavas
iela 197,
Rīga
Maskavas
iela 178,
Pamatizglītības
Rīga
21000000
V_3473 03.08.2020
261
263
programma
Maskavas
iela 197,
Rīga
Kopā:

1.1.

660
1.2.

Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums

N.P.K
.
1.

2.

3.

665

Informācija

Skaits

Pedagogu skaits izglītības
iestādē, noslēdzot
2020./2021.māc.g.
(31.08.2021.)
Ilgstošās vakances
izglītības iestādē (vairāk
nekā 1 mēnesi)
2020./2021.māc.g.

60

Izglītības iestādē
pieejamais atbalsta
personāls izglītības
iestādē, noslēdzot

Matemātikas, dabaszinību,
datorikas un informātikas,
krievu valodas, sociālo
zinību, sociālo zinību un
vēstures, teātra mākslas,
vizuālās mākslas, dizaina un
tehnoloģiju skolotājs.
Bibliotekārs.
Sociālais pedagogs.
Pagarinātās dienas grupas
skolotājs.
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Komentāri (nodrošinājums
un ar to saistītie
izaicinājumi, pedagogu
mainība u.c.)
Programmas īstenošanai tika
nodrošināts nepieciešamais
personāls
-Kadru mainība izglītības
iestādē ir minimāla.
-Vakancē ir palikušas tik
daudz stundas, kas paliek
pāri, jo pārsniedz konkrētā
pedagoga likmi.
-Pedagoga ilgstoša
prombūtne (bērna kopšanas
atvaļinājums) līdz ar to,
nevarējām atrast darbinieku
uz noteiktu laiku.
1 psihologs, 2 logopēdi (1
likme), 1 sociālais
pedagogs, 2 speciālie
pedagogi (1 likme), 2
2

2020./2021.māc.g.

karjeras konsultanti (0,1
likme), 2 bibliotekāri (1,5
likmes), 1 medmāsa

Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus
2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam)
Pamatjomas
Prioritātes
Ieviešanas gaitas uzdevumi

1.3.

Ieviest kompetenču pieejā
balstītu mācību saturu 2.,
5.,8. klasēs.

• Organizēt
pedagogu
profesionālo
pilnveidi un sniegt atbalstu kompetencēs balstītā
standarta ieviešanā 1.,2.,4.,5.,7.,8. klasēs.
• Izvērtēt mācību un metodiskos līdzekļus
jaunā mācību satura ieviešanai izglītības procesā
1.,2.,4.,5.,7.,8. klasēs.
• Turpināt izstrādāt individuālos izglītības
plānus izglītojamajiem 1.,2.,4.,5.,7.,8. klasēs.

Izstrādāt mācību satura
tematiskos plānus, iekļaujot
starpdisciplinaritāti
un
vērtēšanu 2.,5.,8. klasēs,
pilnveidojot pedagogu un
izglītojamo digitālās, un
mediju caurviju prasmes
mācību procesā.

• Izstrādāt vienotus tematiskos plānus,
iekļaujot starpdisciplinaritāti noteiktu prasmju
attīstīšanai vienas mācību jomas ietvaros 2.,5.,8.
klasēs.
• Sniegt metodisku palīdzību jaunajiem
pedagogiem mācību stundu plānošanā.
• Regulāri pārbaudīt izglītojamo prasmes,
iemaņas un zināšanas pamatjautājumos.
• Izvirzīt skaidrus, izmērāmus, jēgpilnus
sasniedzamos rezultātus izglītojamajiem 2.,5.,8.
klasēs katras stundas ietvaros un ilgtermiņā.

Mācību saturs

Mācīšana un
mācīšanās

Skolēnu
sasniegumi

Veicināt katra izglītojamā
• Mācību jomu sanāksmēs analizēt
individuālo
izaugsmi pārbaudes darbu rezultātus, izvērtēt tos,
(komunikācija, lietpratība, salīdzinot ar novada un valsts līmeni.
domāšanas un radošuma
• Palielināt komplekso uzdevumu īpatsvaru
attīstība).
mācību
saturā,
veidojot
ilgtermiņa
starpdisciplinārus projektus.
• Attīstīt pētniecisko prasmju apguvi,
īstenojot starpdisciplinārus tematus.
• Nodrošināt zinātniski pētniecisko darbu
izstrādi
7. - 9. klasēm.

Atbalsts
skolēniem

Īstenot
projektus:
ESF
• Izvērtēt izglītojamo nesekmības riskus.
projekts
“Atbalsts
• Izvēlēties atbilstošus atbalsta pasākumus
izglītojamo
individuālo (nodarbības, konsultācijas).
kompetenču attīstībai” un
• Sniegt atbalstu izvēlētajās jomās.
“Atbalsts
priekšlaicīgas
• Izvērtēt sniegto atbalsta pasākumu
mācību
pārtraukšanas rezultātus.
samazināšanai”
(PuMPuRS).

3

Skolas vide

Resursi

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolas
sporta
laukuma
• Sadarboties ar RD Īpašuma departamentu
labiekārtošana,
skolas par sporta laukuma labiekārtošanu.
estētiskās vides uzlabošana.
• Organizēt
nodarbības
par
vides
saglabāšanu klašu audzinātājiem.
• Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu.
• Uzlabot zāliena kvalitāti skolas pagalmos.
• Sporta zāles Maskavas ielā 178 grīdas
seguma renovācija.
Skolas
mācību
resursu
atjaunošana
un
papildināšana,
atbilstoši
pārmaiņām mācību saturā
(Skola2030).
Finanšu
līdzekļu
izmantošanas
efektivitāte un papildus
finanšu līdzekļu piesaiste.

• Piedalīties projektos par resursu piesaisti,
kā arī izstrādāt projektus skolas darbības
pilnveidošanai un papildus līdzekļu piesaistei.
• Izveidot mūsdienīgas lasītavas ar IT
izmantošanas iespējām.
• Pilnveidot skolas metodiskos, mācību un
digitālos materiālus.
• Ievadīt bibliotēkas fondu informatizācijas
sistēmā ALISE.
• Uzlabot pedagogu digitālās prasmes
atbilstoši
mūsdienu
izglītības
attīstības
vajadzībām.

Iekšējās kontroles, t.sk.
• Aktualizēt jautājumus par mācīšanas un
stundu vērošanas, mācīšanas mācīšanās kvalitāti pedagogu sadarbības grupās.
un mācīšanās kvalitātes
• Vērot mācību stundas pieredzes apmaiņas
vērtēšanas aktualizācija.
nodrošināšanai.

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas misija: kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības
nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.
2.2. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas vīzija: izglītojamie ir atbildīgi, radoši, un sociāli
aktīvi, ar izpratni par demokrātisku sabiedrību, motivēti apzinātai karjeras izvēlei un mūžizglītībai,
gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.
2.3. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas vērtības cilvēkcentrētā veidā: Sadarbība, izaugsme,
cieņa, atbildība, patriotisms.
2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti:
Joma
Prioritātes
Mērķi
Uzdevumi
Sasniegtie rezultāti
Ieviest
Nodrošināt
Organizēt pedagogu Ieviests kompetenču
kompetenču
jaunā mācību
profesionālo
pieejā balstītu mācību
pieejā balstītu satura
pilnveidi un sniegt
saturu 1., 4.,7. klasēs.
mācību
ieviešanu,
atbalstu
Pedagogi ir
saturu 1.,
veicināt
kompetencēs balstītā pilnveidojuši
4.,7. klasēs.
kompetenču
standarta ieviešanā
profesionālo
Mācību saturs
pieeju un
1.,4.,7. klasēs.
kompetenci standarta
prasmi iegūtās Izvērtēt mācību un
ieviešanā 1., 4., 7.
zināšanas
metodiskos līdzekļus klasēs.
īstenot un
jaunā mācību satura Nodrošināti mācību un
pielietot
ieviešanai izglītības
metodiskie līdzekļi
daudzveidīgā
procesā 1.,4.,7.
jaunā mācību satura
mācību saturā. klasēs.
ieviešanai 1.,4.,7.
2.1.
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Turpināt izstrādāt
individuālos
izglītības plānus
izglītojamajiem
1.,4.,7. klasēs.

Mācīšana un
mācīšanās

Izglītojamo
sasniegumi

Izstrādāt
mācību satura
tematiskos
plānus,
iekļaujot
starpdisciplin
aritāti un
vērtēšanu
1.,4.,7.
klasēs,
attīstot
pedagogu un
izglītojamo
digitālās un
mediju
caurviju
prasmes
mācību
procesā

Mācību
procesa
kvalitātes
uzlabošana,
kompetenču
pieejas
īstenošana
mācību
procesā,
izmantojot
daudzveidīgas
mācību
metodes un
mūsdienu
tehnoloģiju
iespējas,
iekļaujot
starpdisciplinar
itāti un
vērtēšanu 1. 9. klasēs.

Veicināt
izglītojamo
personisko
atbildību par
mācību
sasniegumie
m.

Pilnveidot
izglītojamo
pašvērtēšanas
spējas,
iesaistot sava
paveiktā
novērtēšanas

Izstrādāt vienotus
tematiskos plānus,
iekļaujot
starpdisciplinaritāti
noteiktu prasmju
attīstīšanai vienas
mācību jomas
ietvaros 1.,4.,7.
klasēs.
Nodrošināt
pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveidošanu
elektronisko mācību
resursu izmantošanā
un veidošanā.
Organizēt pedagogu
profesionālo
pilnveidi un sniegt
atbalstu
kompetencēs balstītā
standarta ieviešanā.
Izvirzīt skaidrus,
izmērāmus,
jēgpilnus
sasniedzamos
rezultātus
izglītojamajiem
1.,4.,7. klasēs katras
stundas ietvaros un
ilgtermiņā.
Nodrošināt efektīvu
atgriezenisko saiti
izglītojamajam.
Nodrošināt elastīgu
pieeju izglītojamo
individuālajām
konsultācijām.
Izvērtēt izglītojamo
mācību
sasniegumus.
Mācību jomu
sanāksmēs analizēt
pārbaudes darbu
rezultātus, izvērtēt

klasēs.
Pēc nepieciešamības
izstrādāti individuālie
izglītības plāni
izglītojamajiem 1.,4.,7.
klasēs.
Izstrādāti vienoti
tematiskie plāni,
iekļaujot
starpdisciplinaritāti
noteiktu prasmju
attīstīšanai vienas
mācību jomas ietvaros
1.,4.,7. klasēs.
Pedagogi ir
pilnveidojuši prasmes
elektronisko mācību
resursu izmantošanā un
veidošanā.
Ir sniegts atbalsts
pedagogu
profesionālajai
pilnveidei.
Sasniedzamais rezultāts
mācību procesā tika
pielāgots attālināto
mācību īpatnībām.
Atgriezeniskā saite un
Individuālās
konsultācijas tika
nodrošinātas iespēju
robežās.

Izglītojamo mācību
sasniegumi izvērtēti
klašu sadarbības grupu
sanāksmēs, mācību
jomu sanāksmēs.
Izglītojamo sasniegumi
valsts pārbaudes darbos
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procesā.

Individuālais
darbs ar
izglītojamajie
m, attīstot
pašvadītas
mācīšanās
prasmes,
izmantojot
digitālās
tehnoloģijas.

Nodrošināt
individuālu
pieeju katram
izglītojamajam
, palīdzot
attīstīt
pašvadītas
mācību
prasmes,
izmantojot
pieejamās
digitālās
tehnoloģijas.

Lastādijas
pamatskolas
ēkas
pārņemšana,
labiekārtošan

Ierīkot ēkai
Maskavas ielā
178 ēdināšanas
bloku un
modernizēt

Atbalsts
izglītojamiem

Skolas vide

tos, salīdzinot ar
novada un valsts
līmeni.
Izmantot individuālu
un diferencētu pieeju
mācību procesā,
izglītojamiem veicot
darba pašanalīzi
ikdienas darbā.
Analizēt izglītojamo
individuālos mācību
sasniegumus un
sasaistīt tos ar
interesēm un
karjeras izvēli
nākotnē.

un mācību priekšmetu
olimpiādēs izvērtēti
Pedagoģiskās padomes
sēdē.
Iekļaujot klātienes un
attālināto mācību
procesa īstenošanā
pašvadītu mācīšanos,
izglītojamie veic sava
darba pašanalīzi.
Skolas izveidotajā
izaugsmes un
dinamikas datu bāzē
sistemātiski tiek
atspoguļotas
izglītojamo intereses,
mērķi un sasniegumi.
Organizēt un
Mācību stundās,
piedāvāt dažādas
izmantojot
mācīšanās formas
daudzveidīgas mācību
skolā izglītojamiem, metodes digitālās
lai veicinātu mācību platformas, kā arī
kvalitātes
attīstot pašvadītas
paaugstināšanos
mācīšanās prasmes,
katra izglītojamā
izglītojamajiem
individuālo spēju
paaugstinājās
ietvaros.
individuālie
Iekļaut klašu
sasniegumi.
audzinātāju darbā
Klašu audzinātāju
nodarbības, kurās
darbā, mācību stundās
izglītojamos māca
iekļaujot karjeras
apzināties savas
izglītības jautājumus,
iespējas un ceļus, kā kā arī izmantojot
tās pilnveidot.
pedagoga karjeras
Pilnveidot mācīšanas konsultanta piedāvātās
kvalitāti, nodrošinot nodarbības un projekta
izglītojamiem
“Latvijas skolas soma”
pašvadītas mācīšanās pasākumus, piedāvā
iespējas
izglītojamajiem karjeras
daudzveidīgā mācību izvēles iespējas.
procesā.
Pedagogi aktīvi
Pilnveidot pedagogu iesaistās profesionālās
prasmes jaunāko
pilnveides kursos un
tehnoloģiju
iegūtās prasmes
izmantošanā mācību izmanto mācību procesa
procesā.
kvalitātes
paaugstināšanā.
Sadarboties ar RD
Sadarbībā ar RD
Īpašuma
Īpašuma departamentu
departamentu skolas skolā ierīkots
ēdināšanas bloka
ēdināšanas bloks,
ierīkošanai
iekārtoti un aprīkoti ar
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a, ēdināšanas
bloka
ierīkošana un
mācību telpu
modernizācij
a.

mācību
kabinetu
tehnisko
nodrošinājumu
.

Skolas
mācību
resursu
atjaunošana
un
papildināšana
atbilstoši
pārmaiņām
mācību saturā
(Skola2030).
Finanšu
līdzekļu
izmantošanas
efektivitāte
un papildus
finanšu
līdzekļu
piesaiste.

Nodrošināt
skolu ar
mācību un
tehniskajiem
līdzekļiem
pilnvērtīgai
izglītības
standarta
prasību
nodrošināšanai
(Skola2030),
izmantojot
skolas finanšu
resursus
plānveidīgi un
saskaņā ar
prioritātēm.

Pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveide
Skolas darba
atbilstoši
organizācija,
jaunajam
vadība un
mācību
kvalitātes
standartam
nodrošināšana
(Skola2030).

Pilnveidot
pedagogu
kvalifikāciju,
lai nodrošinātu
jaunā standarta
ieviešanu
mācību
procesā.

Resursi

Maskavas ielā 178.
Risināt jautājumus ar
RD Īpašuma
departamentu par
ritmikas kabineta
ierīkošanu Maskavas
ielā 178.
Novērtēt esošos
mācību tehniskos
līdzekļus Maskavas
ielā 178, papildināt
tos.
Ierīkot atbalsta
personāla kabinetus
Maskavas ielā 178.
Piedalīties projektos
par resursu piesaisti,
kā arī izstrādāt
projektus skolas
darbības
pilnveidošanai un
papildus līdzekļu
piesaistei.
Izveidot mūsdienīgas
lasītavas ar IT
izmantošanas
iespējām.
Pilnveidot skolas
metodiskos, mācību
un digitālos
materiālus.
Ievadīt bibliotēkas
fondu
informatizācijas
sistēmā ALISE.
Uzlabot pedagogu
digitālās prasmes
atbilstoši mūsdienu
izglītības attīstības
vajadzībām.
Apmeklēt pedagogu
profesionālās
pilnveides kursus,
seminārus, lekcijas,
piedalīties vebināros,
saskaņā ar jauno
mācību standartu
(Skola2030).
Veikt pārraudzību
par pedagogu kursu
apmeklējumu un
atbilstību.

daudzveidīgiem mācību
līdzekļiem atbalsta
personāla kabineti,
modernizētas un
aprīkotas ar jaunākajām
tehnoloģijām klašu
telpas Maskavas ielā
178.
Tiek iekārtots ritmikas
nodarbību kabinets
Maskavas ielā 178.

Skolas pašpārvalde
piedalās projektā
“Labbūtības ceļakarte
skolā”.
Skola aktīvi izmanto
projekta “Latvijas
skolas soma”
finansējumu
daudzveidīgiem
pasākumiem visās klašu
grupās.
Pilnveidoti skolas
metodiskie, mācību un
digitālie materiāli,
atjaunots grāmatu fonds
skolas bibliotēkās un
pievienots
informatizācijas sistēmā
ALISE, iegādāti jauni
mācību materiāli, lai
nodrošinātu pilnvērtīgu
izglītības standarta
prasību īstenošanu
(Skola2030).
Ieviešot jauno
Skola2030 standartu,
pedagogi apmeklē
profesionālās pilnveides
kursus, seminārus,
lekcijas, piedalās
vebināros.
Tiek monitorēta
pedagogu
tālākizglītības
nepieciešamība un
veikta uzskaite.
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Nodrošināt
metodiskos
lasījumus pedagogu
sadarbības grupās.

Sistemātiski un
plānveidīgi pedagogi
piedalās sadarbības
grupās ar
metodiskajiem
lasījumiem un/vai
metodiskajām
izstrādnēm.

3. Kritēriju izvērtējums
Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Skolai ir noteikta vīzija, stratēģiskie mērķi 3 Izvērtēt skolas Attīstības plānu (2020.-2024.) un
gadiem (2020.-2024.), tiek izvirzītas prioritātes noteikt stratēģiskos mērķus nākamajam
gadam, noteiktas skolas vērtības. To noteikšanā periodam (2024.-2029.).
tika iesaistītas visas ieinteresētās mērķgrupas:
vadības komanda, pedagogi, darbinieki, vecāki,
izglītojamie, dibinātājs.
Direktore
nodrošina
efektīvu
personāla Regulāri apzināt skolas personāla vajadzības
pārvaldību, deleģējot pienākumus un atbildību darba vides un materiāltehniskās bāzes
gan
vadības
grupas
locekļiem,
gan nodrošināšanā.
struktūrvienību vadītājiem. Katru gadu tiek
apzinātas personāla vajadzības un iespēju
robežās tās izpildītas. Personāls ir radošs un
profesionāls.
Vadības komanda vienmēr sasniedz definētos Skolas vadībai organizēt kursus pedagogiem par
izglītības kvalitātes mērķus. Ir izveidotas jaunā izglītības satura ieviešanu un īstenošanu
pedagogu sadarbības grupas, nodrošinot izglītības iestādē, pašvadītas mācīšanās un
profesionālās pilnveides iespējas. Organizētas digitālo resursu daudzveidīgu pielietojumu
pedagogu aptaujas par izglītības procesu mācību procesā.
īstenošanu skolā.
Direktorei ir zināšanas par skolas finanšu un Iesaistīties projektos par finanšu piesaisti skolas
materiāltehnisko resursu efektīvu pārvaldību. mērķu un prioritāšu īstenošanai.
Skolas resursi un projektu finansējums tiek
efektīvi izmantoti, lai atbalstītu mācību satura
īstenošanu un skolas vides sakārtošanu. Ar
Skolas padomes atbalstu rasta iespēja papildus
finanšu līdzekļu piesaistei.

3.1.

Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Direktore nodrošina skolas darbības tiesiskumu, Regulāri atjaunot iekšējos normatīvos aktus
sadarbībā ar jomu speciālistiem izstrādā iekšējos atbilstoši esošajai situācijai.
normatīvos aktus, veic dokumentu atjaunošanu
atbilstoši reālai situācijai.
Direktore profesionāli komunicē ar visām Turpināt
demokrātiski
vadīt
lēmumu
iesaistītām pusēm par jaunumiem un pārmaiņām pieņemšanas procesu.
skolas darbā un izglītības procesā, demokrātiski
vada lēmumu pieņemšanu un uzņemas
atbildību.

3.2.
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Direktore īsteno dažāda veida komunikāciju
skolā. Covid - 19 pandēmijas apstākļos tika
īstenota efektīva komunikācija ar pedagogiem,
izglītojamajiem un vecākiem, izmantojot
ZOOM platformu un skolvadības sistēmu EKLASE.
Skolā ir definētas kopīgās vērtības un
sadarbības principi, veidojot uz līdzatbildību
vērstu organizācijas kultūru.
Skolā regulāri tiek ievākti dati par to, kā
izglītojamajiem un pedagogiem veicas ar
mācību satura īstenošanu. Pedagogi kopīgi
plāno mācību satura īstenošanu, un mācās viens
no otra. Skolā ir atbalstoša mācīšanās vide un
vadītājs, kas stiprina mācīšanos.

Attīstīt komunikācijas prasmes, izmantojot
dažādas mūsdienu tehnoloģijas, digitālās ierīces
un platformas.

Regulāri komunicēt ar skolas pedagogiem,
izglītojamajiem, darbiniekiem, vecākiem par
vērtību aktualizēšanu.
Turpināt sadarbības grupu principu, akcentējot
caurvijas - pašvadīta mācīšanās un digitālās
prasmes.

Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Skolas vadība sadarbojas ar dibinātāju, lai Turpināt
pedagogu
profesionālās
saskaņotu skolas attīstības vīziju, stratēģiju un kompetences pilnveidi un atbilstošas vides
prioritātes, nodrošinātu pedagogu profesionālās nodrošināšanu.
kompetences pilnveidi. Ir nodrošināta atbilstoša un
mūsdienīga vide un resursi izglītības programmas
realizēšanai.
Skolas organizācijas kultūras pamatā ir vērtības, Turpināt iesaistīt izglītojamos skolas, valsts
kuras veicina mērķtiecīgu darbu augstu sasniegumu un starptautiskajos projektos, konkursos,
iegūšanai
mācību
priekšmetu
olimpiādēs olimpiādēs.
(matemātika, vēsture, ķīmija, bioloģija, fizika),
konkursos, skatēs.
Pedagogu kolektīvs ir vērsts uz sadarbību, kurā tiek Turpināt mērķtiecīgu pedagogu sadarbību:
apkopota pieredze. Mācību gada laikā tiek veidotas stundu vērošana, metodisko izstrādņu
un prezentētas metodiskās izstrādnes. Notiek veidošana.
savstarpēja stundu vērošana - pieredzes apmaiņa un Turpināt organizēt starpdisciplinārus darbus
pedagogu sadarbības grupu tikšanās.
pilnvērtīgai mācību satura dažādošanai.
Direktore iesaista vecākus skolas attīstības Iesaistīt vecākus attīstības plāna 2020.-2024.
plānošanā. Atbalsta vecāku iniciatīvu skolas darba izvērtēšanā.
un mācīšanās vides uzlabošanā.
Direktore atbalsta skolas padomes un izglītojamo Rosināt skolas pašpārvaldi dažādu aktivitāšu
pašpārvaldes darbu. Izglītojamo pašpārvalde un projektu īstenošanā.
darbojas, organizējot galvenokārt kultūras un
labdarības pasākumus.
Skolas atbalsta personāls profesionāli organizē Turpināt izglītojamo iesaistīšanu ESF
sadarbību ar pedagogiem, izglītojamajiem un projektos “PuMPuRS” un “Atbalsts
vecākiem, iesaista izglītojamos dažādos atbalsta izglītojamo
individuālo
kompetenču
projektos.
attīstībai”.

3.3.

Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Visi pedagogi ir ar atbilstošu izglītību un Veicināt skolotāju pārkvalifikāciju, atbilstoši
kvalifikāciju, ilgstošas prombūtnes laikā skolas vajadzībām (matemātikas skolotājs).
pedagogi tiek aizvietoti.
Attīstīt klašu audzinātāju līderības spējas, kas

3.4.
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veidotu klases kolektīvu kā uz sadarbību vērstu
komandu (kursi klašu audzinātājiem).
Visi pedagogi aktīvi apmeklē tālākizglītības Izvērtēt kursu apmeklējuma nepieciešamību
kursus. 95% pedagogu apmeklēto kursu stundu atbilstoši
skolas
vajadzībām.
Ieplānot
skaits pārsniedz MK noteikumos noteikto 3 skolotājiem kursus klasvadībā.
gadu normu.
Visi pedagogi nodrošināti ar pilnu slodzi. Skolā Individuālas sarunas ar skolotājiem par
tiek īstenota pedagogu profesionālās kvalitātes profesionālo izaugsmi.
novērtēšana, kas apliecina, ka pedagogu darba
kvalitāte ir laba un ļoti laba.
Skolā tiek organizēta savstarpējā stundu Organizēt
supervīzijas
visiem
skolas
vērošana, dalīšanās pieredzē par kursos gūtajām darbiniekiem.
atziņām un savas labās prakses piemēriem.
Katrs pedagogs izvirza savus mācību un
audzināšanas
darba
mērķus,
nosaka
sasniedzamo rezultātu (SR) un 1x gadā veic SR
analīzi.
4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.
Projektu īsa anotācija un rezultāti:
• ESF projekts “PuMPuRS”
2020./2021. mācību gadā tika turpināts darbs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) un
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” ietvaros, kura laikā palīdzību izglītojamajiem nodrošināja 11 pedagogi un projekta
koordinators. Projekta mērķis ir mazināt to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Atbalsts tika
sniegts izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, mācību motivācijas trūkumu, pašdisciplīnas trūkumu
mācību procesā, uzvedības problēmām, kuras palielina nesekmības risku.
Individuālās konsultācijas mācību priekšmetos un konsultatīvo atbalstu 1.semestrī saņēma 22
skolēni (5.- 6.klases) un 2.semestrī 33 skolēni (5.- 8.klases).
Projekts skolā turpināsies 2021./2022.m.g.
• 2020./2021. m.g. turpinājās ESF projekts 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”, kura ietvaros izglītojamajiem tika nodrošināts pedagoga palīgs latviešu valodas un
matemātikas stundās, papildus nodarbības fizikā, kā arī citi atbalstoši pasākumi. Projekta pasākumi
deva dažādas papildus atbalsta iespējas izglītojamajiem, paplašināja atbalsta personāla kapacitāti.
Projekts turpināsies 2021./2022.m.g.
• Kultūrizglītības programmā „Latvijas skolas soma” katrā mācību gadā tika iesaistīti visi skolas
skolēni. Programma “Latvijas skolas soma” deva iespēju skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras
norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras
mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu
4.1.

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
Šobrīd nav noslēgti sadarbības līgumi.
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību):
6.1.1. Audzināšanas mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku,
tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko
pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un tās Satversmei.

6.1.
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6.1.2. Palīdzēt bērniem un jauniešiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā,
savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, sniegt zināšanas un izpratni par darba
pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām.
6.1.3. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un
pilsonisko līdzdalību skolas un valsts dzīvē, organizējot pasākumus skolēnu patriotisma
audzināšanai, pilsoniskās izglītības pilnveidei un Eiropas identitātes un piederības apziņas
veicināšanai.
6.1.4. Pilnveidot prasmi cienīt dzīvību, sevi un citus, izkopt veselību veicinošus un drošus
paradumus.
6.1.5. Pilnveidot skolēnu izpratni par tādām vērtībām un tikumiem kā atbildība, centība, drosme,
godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un
tolerance.
6.1.6. Veicināt skolas un ģimenes pozitīvo sadarbību.
6.1.7. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu.
6.1.8. Motivēt izglītojamos iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma
apgūšanu.
6.1.9. Sekmēt skolēnu individuālu mācīšanās mērķu formulēšanu un atbildību par personīgo
izaugsmi.
6.2. Galvenie secinājumi pēc 2020./2021. mācību gada izvērtēšanas:
6.2.1. Skola sekmīgi realizē izvirzītās prioritātes, izvērtē sasniegumus, pilnveido sadarbības formas
un metodes gan darbā ar izglītojamajiem, gan ar vecākiem.
6.2.2. Neskatoties uz attālināto mācību procesu, skola izmantoja alternatīvas darba formas skolas
tradīciju un valsts svētku un atceres dienu atzīmēšanā, nodrošinot publicitāti skolas mājas
lapā, E-klasē un sociālo tīklu kontos.
7. Citi sasniegumi
7.1. Galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko:
7.1.1. Skolā ir izstrādāta “Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgiem izglītojamiem” skolēnu
motivācijai iegūt labas sekmes un saņemt Zelta un Sudraba liecības. 2020./2021.m.g.
noslēdzot, Zelta liecību saņēma 37 skolēni, Sudraba liecību - 56 skolēni un Pateicības rakstus
par labām un teicamām sekmēm - 139 skolēni.
7.1.2. Neskatoties uz attālināto mācību procesu, skolas deju kolektīvi “Pumpurēni” un TDK
“Dzīpars” piedalījās Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku lielkoncerta “Saule
vija zelta rotu” fināla muzikālā skaņdarba “Svinēt sauli” videoklipa tapšanā.
7.1.3. Izglītojamie 2020./2021.m.g. piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguva godalgotas
vietas:
* matemātikā
1. vieta - 1 izglītojamajam,
2. vieta - 3,
3.vieta - 2,
Atzinība - 4,
* fizikā
1.vieta - 1,
Valsts olimpiādē - I pakāpe,
* vēsturē
3.vieta - 1,
* bioloģijā
2.vieta - 1,
* ģeogrāfijā
2. vieta - 1,
* ķīmijā
11

1. vieta - 1,
* angļu valodā
3. vieta - 1,
* Rīgas pilsētas Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes 1. kārtā
1.vieta - 1.
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts
pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts
pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā.
7.2.1. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, par pēdējiem diviem gadiem 9.klases Valsts
pārbaudes darbu rezultāti nav salīdzināmi, jo tika atcelti.
7.2.2. Apliecību par pamatizglītību 2020./2021.gadā saņēma 44 absolventi.

7.2.
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ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA
Maskavas iela 197, Rīga, LV-1019, tālrunis 67141237, e-pasts: ap11ps@riga.lv

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas
pašnovērtējuma ziņojums
Rīga, 2021. gada 30. septembrī
(vieta, datums)

Nepubliskojamā daļa
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1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): situāciju analīze, dokumentu analīze.
Kritērija “Administratīvā efektivitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim ĻOTI LABI. To apliecina
šāda informācija un dati:
1. Veicot kritērija “Administratīvā efektivitāte” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “situāciju analīze”, var
konstatēt, ka izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes līmenis ir ļoti labs. To raksturo šāda informācija:
attīstības plānošanā iesaistīta lielākā daļa mērķgrupu.
2. Veicot kritērija “Administratīvā efektivitāte” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “dokumentu analīze”, var
secināt, ka izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes līmenis ir ļoti labs. To raksturo šāda informācija:
vadītājam ir plašas zināšanas un izpratne par iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu efektīvu pārvaldību,
Kvalitātes
līmeņa
Turpmākās attīstības
NPK
Rezultatīvā rādītāja nosaukums
Stiprās puses
vērtējums
vajadzības
punktos
RR1
Izglītības iestādes vadītāja, izglītības
4
Vadītājs nodrošina efektīvu savas un iestādes Darba
plānošanā
iestādes darba pašvērtēšanas un
darbības pašvērtēšanu un ar to saistīto attīstības mērķtiecīgi iesaistīt visas
attīstības plānošanas kvalitāte un
plānošanu (vīzija, stratēģiskie mērķi, ikgadējās izglītības iestādes darbībā
efektivitāte
prioritātes),
izmantojot
dažādas
kvalitātes ieinteresētās mērķgrupas
vērtēšanas metodes: SVID, pedagogu aptauja, (piemēram,
darbinieki,
dokumentu analīze, attālināto mācību izpēte, izglītojamie,
vecāki,
situāciju analīze.
dibinātājs).
Izglītības iestādes pašvērtēšanas un attīstības
plānošanas procesā ir iesaistīta lielākā daļa
mērķgrupu: izglītības iestādes administrācija,
Metodiskā padome, mācību jomu vadītāji, Skolas
padome.
RR2
Personāla pārvaldības efektivitāte
4
Vadītājam ir aptveroša izpratne par pieejām un Paplašināt
mērķgrupas,
metodēm, kas nodrošina efektīvu personāla kas iesaistītas izglītības
pārvaldību iestādē. Vadītājs deleģē pienākumus un iestādes pārvaldībā atbildību, prot izglītības iestādes pārvaldībā vecāki un izglītojamie.
iesaistīt ne tikai administrāciju, bet arī citas Veicināt
aktīvāku
mērķgrupas, ko raksturo visu iesaistīto vienota personāla
iesaisti
ar
izpratne par katra individuāli un visiem kopīgi priekšlikumiem
kopīgo
sasniedzamajiem rezultātiem un visu iesaistīto mērķu sasniegšanai.
pozitīva labbūtība. Personāls ir profesionāls,
iesaistās ar priekšlikumiem pārvaldībā, vēlas
sasniegt iestādes kopīgi definētos mērķus;
personāla mainība notiek objektīvu iemeslu dēļ.
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RR3

Izglītības iestādes vadības komandas
darba efektivitāte un sasaiste ar
izglītības attīstības un/vai nozares
politikas mērķiem

4

RR4

Izglītības iestādes vadītāja zināšanas
un izpratne par finanšu un resursu
efektīvu pārvaldību

4

Vadītājs izveido vadības komandu, kura nodrošina
izglītības iestādes profesionālu pārvaldību un
augstu darbības efektivitāti, regulāri aktualizē un
precizē kopā ar dibinātāju izvirzītos mērķus, tos
sasniedz un/vai pārsniedz, nodrošinot kvalitatīvas
mācības un iekļaujošu vidi valsts izglītības
attīstības un/vai nozares politikas mērķu
sasniegšanai.
Vadītājam ir plašas zināšanas un izpratne par
iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu
efektīvu pārvaldību, vadītājs vada citu kolēģu
izaugsmi šajā jomā. Vadītājs regulāri piesaista
finanšu resursus no dažādiem avotiem (vietējie un
starptautiskie projekti) un efektīvi tos izmanto.

Turpināt
nodrošināt
augstu darba efektivitāti,
nodrošinot
kvalitatīvas
mācības
saskaņā
ar
nozares politiku..

Paplašināt
resursu
piesaisti projektu ietvaros.

2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): dokumentu analīze.
Kritērija “Vadības profesionālā darbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim IZCILI. To apliecina
šāda informācija un dati:
1. Veicot kritērija “Vadības profesionālā darbība” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “dokumentu analīze”,
var konstatēt, ka izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes līmenis ir izcils. To raksturo šāda informācija:
vadītājam ir teicamas nepieciešamās zināšanas par iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem un vadītāja atbildību. Vadītājs ir
līderis komandas darbā.
Kvalitātes
līmeņa
Turpmākās attīstības
NPK
Rezultatīvā rādītāja nosaukums
Stiprās puses
vērtējums
vajadzības
punktos
RR1
Izglītības iestādes vadītāja zināšanas,
5
Vadītājam ir teicamas nepieciešamās zināšanas Palīdzība/skaidrojums no
izpratne par izglītības iestādes
par iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem un IZM konsultantiem
darbības tiesiskumu, prasme izstrādāt
vadītāja atbildību. Vadītājs nodrošina iestādes
un atjaunot tiesību aktus
darbības tiesiskumu. Vadītājam ir nepieciešamā
profesionālā kompetence, lai viņa pati varētu
izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, veic to
regulāru atjaunošanu.
RR2
Izglītības iestādes vadītāja zināšanas
5
Vadītājam ir plašas zināšanas un kompetence Turpināt
pilnveidot
par līderības stratēģijām un taktikām,
izmantot ikdienas darbā dažādas līderības līderības prasmes.
prasme
pieņemt
lēmumus
un
stratēģijas un taktikas, kuras palīdz īstenot
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uzņemties atbildību

RR3

Izglītības
komunikācija

RR4

Izglītības iestādes vadītāja ētiskums

5

RR5

Izglītības iestādes vadītāja izpratne par
izglītības attīstības, tostarp izglītības
kvalitātes, un/vai nozares politikas
mērķiem
un
sasniedzamajiem
rezultātiem
Izglītības
iestādes
vadītāja
profesionālā
kompetence
audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās
jautājumos

5

RR6

iestādes

vadītāja

5

5

demokrātisku lēmumu pieņemšanu izglītības
iestādē. Vadītājs, konsultējoties ar visiem
iesaistītajiem - vadības komandu, pedagogiem,
darbiniekiem, izglītojamiem, vecākiem, dibinātāju
- patstāvīgi, argumentēti un demokrātiski vada
lēmumu, tai skaitā nepopulāru, pieņemšanas
procesu, uzņemas atbildību un prot vadīt krīzes
situācijas.
Vadītājam ir pietiekamas zināšanas un
kompetence stratēģiskajā komunikācijā, iekšējā
komunikācijā, krīzes komunikācijā un starpkultūru
komunikācijā, un tā nodrošina labu pārvaldību
izglītības iestādē. Vadītājs brīvi spēj komunicēt
dažādās auditorijās un situācijās, apzināti
pielietojot savu komunikācijas kompetenci, lai
sasniegtu personīgos un iestādes izvirzītos
mērķus. Vadītāja viedoklis/runa ir mērķtiecīga,
argumentēta un loģiska. Vadītājs spēj sniegt un
saņemt personalizētu atgriezenisko saiti.
Vadītāja darbība ir ētiska, tā atklāj vārdu un darbu
saskaņu un respektē iestādes definētās vērtības
sadarbībai. Vadītājs prot cieņpilni paust savu
redzējumu arī gadījumos, kad nepieciešams paust
nepopulāru viedokli gan publiskajā, gan iekšējā
komunikācijā. Vadītājs ir definējis arī personīgās
vērtības un principus, un konsekventi rīkojas
saskaņā ar tiem.
Vadītājs īsteno savu darbību izglītības iestādē,
ņemot vērā valstī noteiktos izglītības politikas
plānošanas dokumentus, kā arī popularizē savas
izglītības iestādes paveikto kā labas prakses
piemēru.
Vadītājam ir plašas zināšanas un izpratne par
audzināšanas,
mācīšanas
un
mācīšanās
jautājumiem, lai vadītu izglītības iestādi, kā arī
vispusīgas zināšanas par pedagoģijas, skolvadības
un pārvaldības aktualitātēm un pētījumiem.

Pilnveidot
kompetenci
starpkultūru komunikācijā.

Vairāk popularizēt labās
prakses piemērus

Rast iespēju izglītības
iestādes
vadītājam
pieteikties par akreditācijas
ekspertu
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3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): diskusija, situācijas analīze.
Kritērija “Atbalsts un sadarbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim IZCILI. To apliecina šāda
informācija un dati:
1. Veicot kritērija “Atbalsts un sadarbība” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “diskusija”, var konstatēt, ka
izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes līmenis ir izcils. To raksturo šāda informācija: vadītājs iniciē
sadarbību, līdzdarbojas dibinātāja īstenotajās aktivitātēs un komandas darbā sekmīgi īsteno izglītības iestādes izvirzītās
prioritātes.
Kvalitātes
līmeņa
Turpmākās attīstības
NPK
Rezultatīvā rādītāja nosaukums
Stiprās puses
vērtējums
vajadzības
punktos
RR1
Izglītības iestādes vadītāja sadarbības
5
Vadītājs iniciē sadarbību ar dibinātāju, aktīvi Turpināt sadarbību ar
kvalitāte
ar
izglītības
iestādes
iesaistās sadarbībā, lai:
dibinātāju
dibinātāju un/vai pašvaldību
1) līdzdarbotos dibinātāja īstenotajās aktivitātēs,
tādējādi veicinot dibinātāja stratēģisko mērķu
sasniegšanu,
2) definētu un saskaņotu izglītības iestādes attīstības
vīziju, stratēģiju un ikgadējās darba prioritātes un tās
sekmīgi īstenotu,
3)
nodrošinātu
atbilstošu
un
mūsdienīgu
infrastruktūru un resursus izglītības programmas
īstenošanai.
RR2
Izglītības iestādes vadītāja sadarbības
5
Vadītājs iniciē un organizē plašu sadarbību ar Rīgas Pieredzes
kvalitāte ar vietējo kopienu un/vai
apkaimju iedzīvotāju centru - piedalās tās īstenotajās popularizēšana
nozares organizācijām
aktivitātēs, kopienai paredzētu pasākumu, aktivitāšu
un projektu izveidē dažādu mērķu īstenošanai
savstarpējās
sadarbības
un/vai
mūžizglītības
attīstības perspektīvā.
RR3
Izglītības iestādes vadītāja rīcība,
5
Vadītājs veido izziņas un inovāciju organizācijas Turpināt mācību jomu
veidojot
izziņas
un
inovāciju
kultūru iestādē, ko raksturo visu pušu (piemēram, sadarbības grupu loma
organizācijas kultūru izglītības iestādē
dibinātājs, personāls, izglītojamie, vecāki, kopiena) pedagogu
iesaistē
atvērtība pārmaiņām, izpratne par to nepieciešamību pārmaiņu procesā
un gatavība uzņemties atbildību par pārmaiņu
ieviešanu.
RR4
Izglītības iestādes vadītāja rīcība
5
Vadītājs
vada
savstarpēju
mācīšanos
un Turpināt savstarpējās
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savstarpējās pieredzes apmaiņai un
komanddarbam izglītības iestādē

RR5

Izglītības iestādes vadītāja sadarbības
kvalitāte ar izglītojamo vecākiem

5

RR6

Izglītības iestādes vadītāja rīcība,
nodrošinot izglītības iestādes padomes
un izglītojamo pārstāvības institūcijas
darbību

5

komanddarbu, kas dod iespēju apkopot un uzkrāt
mācīšanas un mācīšanās pieredzi, kā arī iniciē
pedagogu sadarbību augstvērtīgu mācību sasniegumu
nodrošināšanai un izglītības programmas kvalitatīvai
īstenošanai (pieredzes apmaiņas stundas un
metodisko izstrādņu skate)
Vadītājs nodrošina regulāru vecāku iesaisti izglītības
iestādes darbībā, nodrošina proaktīvu vecāku un citu
iesaistīto pušu interešu līdzsvarošanu.
Vadītājs rada priekšnosacījumus un iniciē efektīvu
iestādes padomes, izglītojamo pašpārvaldes darbību,
iesaista tās iestādes prioritāšu sasniegšanā, plāno
vadības komandas atbalstu un nepieciešamos finanšu
resursus.

pieredzes
apmaiņas
procesa organizēšanu.

Informētība un iesaiste
skolas
attīstības
plānošanā
Atbalsts
skolas
pašpārvaldes darbam

4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): dokumentu analīze, EDURIO aptauja.
Kritērija “pedagogu profesionālā kapacitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim ĻOTI LABI. To
apliecina šāda informācija un dati:
1. Veicot kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “dokumentu
analīze”, var konstatēt, ka izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes līmenis ir ļoti labs. To raksturo šāda
informācija: viss normatīvajos aktos noteiktais ir sniegts savlaicīgi un atbilstoši reālajai situācijai.
2. Veicot kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” pašvērtējumu, izmantojot kvalitātes vērtēšanas metodi “EDURIO
aptauja”, var secināt, ka izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes līmenis ir ļoti labs. To raksturo šāda
informācija: pedagoģiskais personāls (90% un vairāk) zina par turpmāk nepieciešamo profesionālo kompetenci un pašu
veicamo savas profesionālās darbības pilnveidei.
Kvalitātes
līmeņa
Turpmākās attīstības
NPK
Rezultatīvā rādītāja nosaukums
Stiprās puses
vērtējums
vajadzības
punktos
RR1
Pedagogiem nepieciešamās izglītība
4
Visiem pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, ir Piesaistīt pedagogus,
un
profesionālās
kvalifikācijas
normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā izglītība lai aizpildītu izglītības
atbilstība
normatīvajos
aktos
un profesionālā kvalifikācija. Visa nepieciešamā iestādē
esošās
noteiktajām prasībām
informācija par pedagogu izglītību un profesionālo pedagogu vakances
kvalifikāciju savlaicīgi ir ievadīta VIIS. VIIS
pieejamā informācija par pedagogu tarifikāciju ir
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RR2

Pedagogiem
nepieciešamās
profesionālās kompetences pilnveides
atbilstība
normatīvajos
aktos
noteiktajām prasībām

4

RR3

Pedagogu noslodze un profesionālās
kvalitātes
novērtēšanas
kārtība
izglītības iestādē

4

RR4

Pedagogu profesionālās darbības
pilnveides sistēma izglītības iestādē

4

pilnīga, atbilst reālajai situācijai un normatīvajos
aktos noteiktajam. Izglītības iestāde ir ieguvusi
informāciju par personālu no Sodu reģistra, tā katru
gadu tiek atjaunota.
Visi pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, veic
tiesību aktos noteikto nepieciešamo profesionālās
kompetences pilnveidi (3 gadu laikā 36h
profesionālās kompetences pilnveides kursi, tai
skaitā 6h kursi audzināšanas jautājumos, vienu reizi
pedagoga profesionālās darbības laikā ir apgūti
bērnu tiesību aizsardzības pamati vismaz 6h
apjomā). Informācija VIIS par pedagogu
profesionālās kompetences pilnveidi ir pilnīga.
Visi pedagogi nodrošināti ar pilnu slodzi. Skolā tiek
īstenota
pedagogu
profesionālās
kvalitātes
novērtēšana, kas apliecina, ka pedagogu darba
kvalitāte ir laba un ļoti laba. Ir nodrošināta visu
izglītības programmā iekļauto mācību priekšmetu
mācīšana.
Izglītības iestādē ir izveidota iekšējā izglītības
kvalitātes nodrošināšanas sistēma pedagoģiskā
personāla darba izvērtēšanai ne retāk kā reizi gadā,
balstoties uz precīziem datiem, kuri iegūti no
pašvērtēšanas rezultātiem un pedagoģiskā personāla
savstarpējās mācību stundu/nodarbību un ikdienas
darbības vērošanas, kā arī citiem avotiem
(piemēram, izglītojamo izaugsmes dinamikas,
mācību stundu vērošanas rezultātiem, izglītojamo
sniegtas atgriezeniskās saites u.tml.). Pedagoģiskais
personāls izvērtē, cik efektīva bijusi viņa
profesionālā darbība, identificē savas darbības
stiprās puses un labas prakses piemērus, ar kuriem
var dalīties ar citiem kolēģiem. Gandrīz viss
pedagoģiskais personāls (90% un vairāk) spēj
argumentēti atbildēt par turpmāk nepieciešamo
profesionālās kompetences pilnveidi, pašu veicamo

Organizēt skolā kursus
par
atbalstu
izglītojamajiem.
Aicināt vieslektorus.
Veicināt
pedagogu
studijas maģistrantūrā
un otras specialitātes
iegūšanā.
Veicināt
pedagogu
profesionālās kvalitātes
novērtēšanu (pakāpes).
Vadībai turpināt sniegt
argumentētu
izvērtējumu
par
pedagogu
darba
kvalitāti.
Uzlabot
laika
plānošanu savstarpējās
sadarbības un pieredzes
apmaiņas pasākumiem.
Organizēt supervīzijas.
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savas profesionālās darbības pilnveidei, kā arī spēj
sniegt piemērus, kādēļ, kā un ko tieši pēc
profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem
ir ieviesuši savā profesionālajā darbībā.
5. Informācija par izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestādes vadītāja profesionālās
darbības novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi (2019./2020.māc.g., 2020./2021.māc.g.)
2019./2020.māc.g.
- Mācību priekšmetu stundās aktualizēta apgūstamo zināšanu un prasmju nepieciešamība dažādās dzīves situācijās.
- Karjeras izglītības saturs integrēts dažādu mācību priekšmetu saturā.
- Ir izveidota produktīva vadības komanda, kurā ir iekļauta Metodiskā padome.
- Resursi tiek racionāli izmantoti.
2020./2021.māc.g.:
- Pievērsta lielāka uzmanība tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai mācību priekšmetu stundās.
- Sadarbībā ar pašvaldību un izglītības iestādes finansiālajām iespējām turpināta materiāltehniskās bāzes pilnveidošana risināts jautājums par Lastādijas pamatskolas ēkas pārņemšanu un labiekārtošanu.
- Nodrošināta pedagogu profesionālās darbības izvērtēšana, attīstot pedagogu pašvērtēšanu.
- Pilnveidota skolas metodiskā darba sistēma.
6. Izglītības iestādes vadītāja, izglītības iestādes padomes un izglītojamo pašpārvaldes ieteikumi izglītības iestādes
darbības pilnveidei un izglītības/nozaru politikas jautājumos (pēc iestādes vēlmēm)
6.1. Izglītības iestādes vadītāja sniegti ieteikumi izglītības/nozaru politikas jautājumos:
- Izglītības kvalitātes paaugstināšana.
6.2. Izglītības iestādes padomes ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei un/vai izglītības/nozaru politikas jautājumos:
- Skolas sporta laukuma renovācija un modernizācija.
6.3. Izglītojamo pašpārvaldes ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei un/vai izglītības/nozaru politikas jautājumos:
- Skolēnu pašiniciatīva, aktīva iesaiste savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūstot atbalstu skolas vidē.

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas direktore
Renāte Linde
(paraksts)
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