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Vispārējs skolas raksturojums 
Popes pamatskola atvērta 1851. gadā , atrodas Ventspils novada  Popes pagastā baronu Bēru 

muižas ekā, ir Ventspils novada Domes dibināta vispārējās izglītības mācību iestāde. 

Skola piedāvā 3 izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programmu,  kods 21011111 , kuru apgūst 45  izglītojamie., 

 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu, kods 21014111, kuru 

apgūst 31 izglītojamie. 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611, kuru apgūst  2 audzēkņi. 

Skolas piedāvātās izglītības programmas ir licenzētas un akreditētas. 

 

2014./2015 gadā skolā īstenotās izglītības programmas, kuru akreditācijas termiņš ir 

02.06.2016. 

N.

p.

k. 

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Licences 

numurs 

Licences 

izsniegšanas 

datums 

Licences 

derīguma 

termiņš 

1. 21011111 Pamatizglītības programma V-2264 28.05.2010 Uz nenoteiktu 

laiku 

2. 21014111 Pamatizglītības profesionāli 

orientētā virziena programma 

V-4663 25.08.2013 Uz nenoteiktu 

laiku 

3. 21015611 Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

V-7810 09.02.2015 Uz nenoteiktu 

laiku 

1.tabula.Skolas īstenotās izglītības programmas 

 

Izglītojamo skaits un informācija par izglītības programmām. 

2015./2016.gadā skolā mācās 78  skolēni , no tiem 1.-4.klasē -33 izglītojamie ,bet 5.-9.klasē -

45 izglītojamie (1.attēls). 
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Popes pamatskolā galvenokārt mācās Ventspils novada Popes pagastā dzīvojošie 

izglītojamie, atsevišķos gadījumos to deklarētās dzīvesvietas ir citās administratīvajās 

teritorijās(2.attēls). Audzēkņus uz skolu nogādā Ventspils novada pašvaldības iegādāts 

autobuss. Pašvaldības transports nodrošina nokļūšanu uz mācībām skolā un uz ārpusstundu 

pasākumiem. 

2.attēls Izglītojamo sadalījums pēc deklarētās dzīvesvietas 

 

Audzēkņu skaita prognoze, kurā  vairāku gadu garumā bija vērojama negatīva 

tendence, liecina  par stabilizēšanos tuvāko gadu garumā (3.attēls). 

3.attēls Izglītojamo skaita dinamika(plānotā) 
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Skolas darbinieki. 

Skolā strādā 11 pedagogi: 7 no tiem ir maģistra grāds , 4 pedagogiem ir divas 

augstākās izglītības .Skolas vadību nodrošina direktore, vietniece izglītības jomā  un 

saimniecības pārzine. Skolā ir izveidota atbalsta personāla grupa , kurā ietilpst logopēds un 

psihologs.Skolā darbojas 9 tehniskie darbinieki. 

 

Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 

Vecuma grupas 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

Līdz 29 gadiem 0 0 0 

30-39 gadi 0 0 0 

40-49 gadi 5 5 4 

50-59 gadi 4 4 5 

60 un vairāk 2 2 2 

2.tabula. Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 

 

Sociālā vide. 

Popes pamatskola atrodas Popes pagasta administratīvajā centrā 18 km no Ventspils  un 

lielākā daļa vecāku strādā pilsētā. 

Daļa izglītojamo ģimeņu ir ar nepietiekamo materiālo nodrošinājumu, daļā audzināšanu veic 

tikai viens no vecākiem. Liels atbalsts ir bērniem piešķirtās brīvpusdienas, kuras šobrīd saņem 

visi 1.-4.klašu izglītojamie no valsts , bet 5.-7.klašu izglītojamie no pašvaldības budžeta. 

 

Skolas īpašie piedāvājumi. 

Skolā darbojas: 

 1.-4. klašu koris, 

 vizuālās mākslas pulciņš, 

 dabas pētnieki, 

 jaunie satiksmes dalībnieki, 

 novadpētniecība, 

 kombinētie rokdarbi. 

Uz Popes pamatskolas bāzes darbojas Ventspils novada sporta skolas treniņu grupas. 
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Skolas budžeta nodrošinājums. 

Skolas budžets tiek nodrošināts ar valsts budžeta dotācijām , no kurām tiek segts 

pedagogu darba atalgojums un no pašvaldības dotācijām tiek segts: tehnisko darbinieku 

atalgojums , dienesta braucienu izdevumi , pakalpojumu apmaksa , materiālu , energoresursu , 

ūdens un inventāra  iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kapitālieguldījumi u.c.(3.tabula) 

 

 

Finansējuma avoti 

2015.gads 

Summa 

(Eur) 

2014.gads. 

Summa 

(Eur) 

2013.gads. 

Summa 

(Eur) 

2012.gads. 

Summa (Eur) 

Kopējais finansējums 275746,00 320059,00 262242.2 266964.28 

   t.sk. no valsts budžeta 147308,00 140826,00 143923.14 155102.86 

      no pašvaldības 

budžeta 

125486,00 173790,00 113728.74 111861.43 

      maksas pakalpojumi 

un citi 

      pašu ieņēmumi 

2952,00 5443,00 4590.31 - 

3.tabula.Skolas budžets 
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Skolas vīzija, misija, darbības mērķi un uzdevumi 

Skolas vīzija: efektīva un atvērta skola, kura sniedz kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību 

materiāli, tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, 

demokrātijas un zinātniskuma principiem.  

 

Skolas misija: Būt atbildīgiem audzēkņu, vecāku, sabiedrības un valsts priekšā par skolas 

vīzijas, mērķu un uzdevumu iespējami pilnīgu realizāciju. 

 

Skolas darbības mērķi: 

 veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas nodrošina 

valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

 sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem,apkārtējo vidi, 

Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

 

Uzdevumi: 

 īstenot Vispārējās pamatizglītības,  Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programmu un  Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem un interešu izglītības programmas; 

 izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā  

personības vispusīgu  izaugsmi, palīdzēt izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski 

attīstītu, atbildīgu un radošu personību; 

 nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas; 

 sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē 

un profesijas apguvē;  

 racionāli izmantot skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem , lai nodrošinātu  pamatizglītības ieguvi visiem 

skolas skolēniem ; 

 sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām  skolas  darbības nodrošināšanai; 

 mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas un  individuālas 

pieejas principus. 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
 

Prioritāte/pa

matjoma 

Izvirzītie 

mērķi 

Sasniegtais 

Mācību saturs. 

Skolotāja darba 

, plānošanas 

kvalitātes 

uzlabošana 

Pilnveidot 

skolotāju darba 

plānošanu. 

Skolotāji izmanto gatavo mācību priekšmetu programmu paraugus, 

veic tajās korekcijas vai veido savu programmu. 

Brīvā formā skolotāji plāno tematu apguves laikus un, atbilstoši 

plānotajam , skolotāji pakārto mācību līdzekļus, metodes, 

paņēmienus, darba individualizāciju. 

Mācību saturs. 

MK darbs 

atbalsta 

sniegšanā 

skolotājiem. 

Sniegt atbalstu 

skolotājiem 

metodiskajā 

darbā. 

Skolas MK apspriež jautājumus par izmantojamajām mācību 

programmām ,mācību  literatūru, materiāliem, jaunākajām atziņām 

kursos. 

Tiek sniegts metodisks atbalsts jaunajiem valodu skolotājiem. 

MK sapulcēs skolotāji dalās pieredzē ar kursos , pieredzes apmaiņas 

braucienos apgūto. 

Pedagogi savstarpēji skolā un novadā dalās ar ”labās prakses” 

piemēriem, tādējādi kopīgi mācoties un metodiski pilnveidojoties. 

Skolotāji  piedalās novada  MA sanāksmēs. 

Skola nodrošina skolotājus ar iespēju apmeklēt kursus,  izmantot 

internetu , literatūru ,dokumentus programmu veidošanai. 

Mācīšana un 

mācīšanās. 

Sadarbības ar 

vecākiem 

uzlabošana 

Uzlabot 

informācijas 

apmaiņu ar 

vecākiem par 

audzēkņu 

sasniegumiem  .                                          

Mācību sasniegumu rezultāti, ziņojumi skolēniem un vecākiem  tiek 

atspoguļoti Mykoob sistēmā. Skolas administrācija seko ziņu 

nodošanas savlaicīgumam.  

Skola  divas reizes mācību gadā organizē Atvērto durvju dienas-

novembrī un martā. 

Ir rīcības plāns kā rīkoties un ziņot vardabības konstatācijas un 

neattaisnotu kavējumu gadījumā. Notiek individuālas sarunas ar 

vecākiem. Vecākiem jebkurā laikā ir sasniedzams klases 
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audzinātājs, viņi mutiskā veidā vai rakstiski informē par aktuālo 

jautājumu. 

Klasēs vecāku sapulces notiek regulāri , tās tiek protokolētas. 

Klašu audzinātāji reizi mēnesī sniedz  informāciju par audzēkņu 

sasniegumiem. Skolas pašpārvalde ar novada laikraksta palīdzību 

sniedz ieskatu skolas norisēs. 

Skolā regulāri tiek atjaunota plaša skolēnu vizuālās mākslas un 

rokdarbu izstāde. 

Notiek kopīgas talkas ar vecākiem (malkas, lapu grābšanas, 

apstādījumu atjaunošanas). 

Mācīšana un 

mācīšanās. 

Skolēnu 

mācīšanās darba 

organizēšana 

Rast 

izglītojamajiem 

iespēju 

vispusīgi attīstīt 

savas spējas. 

Skolotāji, plānojot darbu stundā, paredz audzēkņu darbu atbilstoši 

spējām, nesasteidz vielas apguvi, pedagoģiski meistarīgi paredz 

pakāpenisku un pamatīgu zināšanu un prasmju uzkrāšanu. 

Audzēkņi iesaistās konkursos, viktorīnās, olimpiādēs, skatēs (skatīt 

pašvērtējuma nodaļu ”Citi sasniegumi”) 

Projektu nedēļā februārī audzēkņi tiek iesaistīti projektu darbā. 

Izglītojamie izmanto IT resursus. 

Izglītojamie izmanto bibliotēkas resursus. 

Pagarinātās dienas grupā tiek nodrošinātas konsultācijas mājasdarbu 

izpildē, veicināta lasītprasme. 

Izglītojamajiem  tiek nodrošinātas telpas individuālajam darbam 

brīvajā laikā, sava telpa atvēlēta skolēnu līdzpārvaldei. 

Mācīšana un 

mācīšanās. 

IT efektīva 

izmantošana 

mācību procesā. 

Ieviest IT 

veiksmīgu 

izmantošanu 

mācību procesā. 

Palielināts datu pārraides ātrums. 

Skolotāji apguvuši zināšanas kursos par IT iespēju pielietošanu 

skolā. 

Nomainīta nolietojusies un novecojusi datortehnika datorklasē, 

administrācijai, pedagogiem, atbalsta personālam. 

Iepirktas 3 interaktīvās tāfeles , 5 projektori, programmatūra. 
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Mācību procesā tiek izmantotas stundas (ne tikai informātika)  

datorklasē. 

Mācību darbā ir iegādāti un  skolotāji izmanto interaktīvos 

materiālus, interneta materiālus un iespējas. 

IT sniegtās iespējas mērķtiecīgi un jēgpilni tiek izmantotas mācību 

stundās. 

Izglītojamo 

sasniegumi. 

Izglītojamo 

sasniegumu 

uzskaites 

pilnveide. 

Radīt iespējami 

pilnīgu datu 

bāzi. 

Skola uzskaita un analizē audzēkņu sniegumu valsts pārbaudes 

darbos un ikdienas darbā. 

Fakultatīvu un pulciņu vadītāji apkopo un analizē  audzēkņu 

sniegumu ārpusstundu darbā, konkursos, viktorīnās, olimpiādēs. 

Priekšmetu skolotāji analizē audzēkņu sasniegumus ikdienas darbā, 

reizi semestrī iesniedz skolas vadībai pārbaudes darbu analīzes, 

gada beigās analizē sasniegumu dinamiku. 

Klašu audzinātāji semestru noslēgumā apkopo izglītojamo 

pašvērtējumus , analizē veiksmes  un neveiksmes . 

Tiek veikta izglītojamo snieguma salīdzinošā analīze  novada 

mērogā. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Atbalsta 

sniegšana 

talantīgiem 

izglītojamiem. 

Sniegt atbalstu 

audzēkņiem 

mācīšanās 

procesā. 

Skolotāji sniedz individuālas konsultācijas izglītojamajiem, 

gatavojoties olimpiādēm un konkursiem. 

Skola rīko mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, sacensības 

Talantīgie audzēkņi piedalās novada, starpnovadu,  republikas 

konkursos un olimpiādēs. 

Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgiem izglītojamiem. 

Darbam ar talantīgajiem bērniem ir paredzēts laiks un vieta interešu 

izglītībā, fakultatīvo nodarbību, konsultāciju sarakstā. 

 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Uzlabot 

veselības 

Noslēgts līgums ar Popes pagasta ambulanci  un dakteri  par 

izglītojamo veselības pārbaudi. 
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Veselības 

aprūpes, 

izglītojamo 

drošības, 

sociālās 

palīdzības 

palielināšana. 

aprūpes, bērnu 

drošības , 

sociālās 

palīdzības 

sniegšanas 

kvalitāti. 

Veiktas ikgadējas izglītojamo evakuācijas praktiskas mācības, 

piesaistīti VUGD darbinieki. 

Sniegtas zināšanas audzināmajiem, kā rīkoties ārkārtas gadījumos. 

Izmantojot satiksmes drošības pulciņu , sniegtas izglītojamiem 

padziļinātas zināšanas par satiksmes drošību, neatliekamās 

palīdzības sniegšanu. 

Skolā sagādāti un regulāri tiek atjaunoti pārsienamie materiāli, 

medikamenti pirmās palīdzības sniegšanai. 

Septembrī regulāri rīkotas Drošības nedēļas ar VUGD, Valsts 

policijas pārstāvju piedalīšanos. 

Notiek sadarbība ar pagasta sociālo un Bāriņtiesas darbinieku 

informācijas apmaiņā, kas skar audzēkņu sociālās, ģimenes, 

mācīšanās problēmas. 

Resursi. 

Telpu , iekārtu 

un resursu 

nodrošinājums. 

Nodrošināt 

pilnvērtīgu  , 

mūsdienīgu 

mācību procesu. 

Iegādātas jaunas kartes ģeogrāfijai un Latvijas vēsturei 

Iegādāti jauni audio un interaktīvie materiāli valodu apmācībai, 

sākumskolai, dabaszinātnēm, matemātikai, latviešu valodai. 

Visi pedagogi nodrošināti ar portatīvajiem datoriem kabinetos. 

Jaunu kopētāju, printeru, skeneru, 6 datoru , 6 projektoru, 3 

interaktīvo tāfeļu, mūzikas un apskaņošanas  aparatūru iegāde. 

Kapitāli izremontēta mūzikas klase, metodiskais kabinets, 3.klase, 

ģeogrāfijas kabinets, atpūtas  kabinets 1.stāvā,  izremontēts ieejas 

gaitenis. 

Nomainīta elektroinstalācija vizuālās mākslas, angļu valodas klasē, 

vēstures kabinetā, 1.klasē. 

Iegādātas  2 jaunas plītis, saldētava un ledusskapis skolas ēdnīcai. 

Skolotāju istabas un direktora kabineta kapitālremonti. 

Iegādātas iekaru konstrukcijas skolēnu  mākslas darbu ekspozīcijām, 

šujmašīnas mājturības kabinetam. 
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Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

Sadarbības 

pilnveidošana ar 

pašvaldību un 

sabiedrību. 

Pilnveidot 

skolas un 

pagasta 

sadarbību 

dažādu skolas 

problēmu 

risināšanā  un 

aktivitāšu 

īstenošanā. 

Skolas kolektīvs aktīvi iesaistās pagasta kultūras dzīvē: organizē 

Lāčplēša dienas, Lāpu gājienu , 18.novembra koncertu, Represēto 

piemiņas dienu , Lieldienas pasākumus pagastā. 

Skolotāji un skolēni ar novada preses palīdzību informē sabiedrību 

par aktuālo skolā. 

Pagasta pārvaldes vadītājs piedalās skolas rīkotajos pasākumos, 

tiekas ar skolēniem un skolotājiem, iepazīstina izglītojamos ar 

aktuālo pagastā. 

Pagasta  iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties skolas ārpusklases 

pasākumos, notiek skolēnu labdarības koncerti. Skolēni Labo darbu 

nedēļas ietvaros palīdz pagasta iedzīvotājiem, palīdz labiekārtot 

pagasta infrastruktūru. 
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Ekspertu komisijas ieteikumu izpilde 
 

Ieteikums Izpilde 

Veidot vienotu 

sistēmu tematisko plānu 

izstrādē. 

Kopš tematiskie plāni vairs nav obligāti, tematisko 

plānojumu pedagogi veic brīvā formā, plāno tēmu, metodes 

un paņēmienus, pārbaudes formu.  

Nav obligāti, taču sākumskolas pedagogi praktizē arī 

laika sadali stundā , atgriezenisko saiti, starppriekšmetu 

saikni. 

Turpināt pedagogu 

tālākizglītību , lai 

veicinātu darbu ar 

dažādām mācību metodēm 

un jaunākajām 

tehnoloģijām, tā padarot 

mācību procesu 

interesantāku , modernāku 

un kvalitatīvāku. 

Notiek nepārtraukta pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

celšana. Pedagogi apmeklē tālākizglītības kursus , lai 

veicinātu darbu ar dažādām mācību metodēm un jaunākajām 

tehnoloģijām. 

 Mācību procesa dažādošanai , saistot to ar dabu, 

skolotāji zināšanas smēlušies kursos: ”Brīvdabas vide - 

integrētas apmācības palīgs pirmsskolā” un “Patiesība ir tur – 

dabā”, ”Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana 

un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās 

darbības pilnveidei”. 

Aktuālo jautājumu risināšanai darbā ar skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem pedagogi apguvuši pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides programmu "Metodes 

un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar bērniem, kuriem 

ir autiskā spektra traucējumi”, 6 pedagogi mācījušies kursos 

“Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem”, “Pedagoģiskā procesa 

organizācija izglītības iestādē, kurā mācās bērni ar speciālām 

vajadzībām” un “Individuāla pieeja darbā ar talantīgajiem 

bērniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām”. 

Visi sākumskolas skolotāji pēdējā gada laikā smēlušies 

idejas kursos “Bērnu radošās darbības veicinošs mācību 

process sākumskolā”, “Ritma rotaļu un muzikālās darbības 

loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā”, kā arī  

pilnveidojuši sevi bērnu psiholoģijā. 

Valstī un skolā aktuālā jautājuma par lasītprasmi 

veiksmīgākai risināšanai, sākumskolas un latviešu valodas 

skolotāja guvuši ierosmi  kursos “Lasītprasmes veicināšana 

pamatskolā” un “Mācību priekšmeta "Literatūra" laikmetīga 

īstenošana vispārizglītojošās skolās”, kā arī ”Skolēnu radošā 

un pētnieciskā darbība latviešu valodas un literatūras stundās 

pamatskolā”. 

Klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja un  

skolas vadība  piedalījusies kursos” Metodiskā darba 

pārraudzīšana un vadīšana. Pedagoģiskā sēde kā pedagogu 

radošuma veicinātāja”. 

90% skolas skolotāju apmeklējuši kursus „Interneta 

atbildīga lietošana’’(18 st.). 

Lai skaidrotu izmaiņas valsts valūtā, visi skolas  
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pedagogi Latvijas Bankas rīkotajos kursos iepazinās  ar 

stundu plāniem un metodiku eiro ieviešanas jautājumos. 

Vairāki skolas pedagogi jau 2013.gada martā 

apmeklēja kursus par interaktīvās tāfeles rīku izmantošanu, 

uzdevumu veidošanu. 

 4 pedagogi rada jaunas idejas audzināšanas darbam 

kursos ”Klasvadības process, tā organizēšana un vadīšana. 

Individuālais darbs ar vecākiem” un Karjeras izglītības 

pamatā -kompetenču attīstība”. Tāpat, saasinoties jautājumam 

par skolēnu savstarpējām attiecībām, palīdzēja kursi 

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”, „Darbs 

ar agresīviem bērniem un jauniešiem”. 

Pedagogi ar kursos smeltajām idejām dalās metodiskās 

apvienības vai visa skolas kolektīva ietvaros, realizē tās 

mācību procesā. 

Izveidot skolēnu 

izaugsmes dinamikas 

uzskaites datu bāzi, veikt 

kvalitatīvo datu analīzi, 

tālākās darbības 

plānošanu. 

Skolēniem ir vizuāli uzskatāma sekmju uzskaites datu 

bāze pa priekšmetiem. 

Klašu audzinātāju rīcībā ir audzināmās klases darbu 

portfolio un audzināšanas darba liecības. 

Speciālās pamatizglītības skolēnu izaugsmi raksturo  

pieejamie  attīstības dinamikas uzskaites dokumenti un 

individuālie plāni. 

Analizējot savu priekšmeta skolotāja un audzinātāja 

darbu mācību gada noslēgumā, pedagogi analizē arī skolēnu 

snieguma izaugsmi. 

Balstoties uz sasniegto, pedagogi pievēršas 

turpmākajai rīcībai. 

 

Personāla 

tālākizglītības vajadzības 

saskaņot ar skolas 

attīstības plānu. 

Skolas tālākattīstību ietekmē demogrāfiskā situācija 

novadā un stratēģiskā situācija valsts izglītībā, kas paredz 

mazāku pedagogu skaitu, pedagogu specializēšanos vairākos 

mācību priekšmetos, papildus kvalifikāciju iegūšanu, tādējādi 

, ņemot vērā pašreizējās tendences, papildus specialitāti 

ieguvusi ģeogrāfijas skolotāja dabaszinībās un sākumskolas 

skolotāja latviešu valodā un matemātikā 5. un 6.klasē. 

Attīstīt skolēnos 

paškontroles prasmes 

Sākumskolā izstrādātas vienotas pašvērtējuma lapas, 

turpinās darbs to uzlabošanā, pamatskolā tiek praktizēts 

pašnovērtējums pārbaudes darba nobeigumā. 

Veikt metodisko 

darbu, lai visi skolotāji 

ievērotu izstrādāto skolas 

vērtēšanas kārtību. Skolā 

izveidoto vērtēšanas 

kārtību izmantot mācību 

procesā. 

Skolā veikti labojumi Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

kārtībā (saistībā ar vērtējumu n/v), ar to iepazīstināti visi 

skolas pedagogi, aktuāli jautājumi par vērtēšanu tiek izskatīti 

apspriedēs pie direktores; skolas administrācija , pārbaudot 

obligāto dokumentāciju, seko noteiktās kārtības ievērošanai 

skolā. 

Veidojot pārbaudes 

darbus, noteikt konkrētus 

vērtēšanas kritērijus un 

iepazīstināt ar tiem 

skolēnus. 

Pārbaudes darba vērtēšanas kritērijus skolēniem dara 

zināmus rakstveidā vai mutiski, ar tiem iepazīstina pirms 

veicamā darba. 
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Plānot metodisko 

komisiju darbu. 

Metodisko komisiju darbs tiek plānots: paredz apskatīt 

izmantojamās mācību programmas, mācību grāmatas un 

materiālus, ieplāno pieredzes apmaiņas, kursu apmeklējumus, 

piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, ārpusklases pasākumos, 

paredz metodiskos pasākumus, gatavošanos pedagoģiskās 

padomes sēdēm u.c. jautājumus. 

Izstrādāt kritērijus 

skolēnu prēmēšanai 

atbilstoši normatīvajiem 

aktiem. 

Skolēnu prēmēšana skolā vairs nav paredzēta un netiek 

praktizēta. 
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Pamatjomu vērtējums. 

1. Mācību saturs 
1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Skola šobrīd īsteno trīs izglītības programmas :Vispārējo pamatizglītības 

programmu (kods 21011111), Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un Pamatizglītības  profesionāli 

orientētā virziena  programmu (kods 21014111)(1.1.tabula). 

 
Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Akre

detāc

ijas 

termi

ņš 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018.

m.g. 

Nr Datums Sāku

mā  

Bei

gās 

Sāku

mā  

Bei

gās 

Sāku

mā 

Bei

gās 

Vispārējo 

pamatizglītī

bas 

programma 

2101

1111 

V-2264 28.05.2010

. 

04.05

.2022 

36 36 27 25 15 15 

Pamatizglītī

bas  

profesionāli 

orientētā 

virziena  

programma 

2101

4111 

V-4663 25.08.2013 04.05

.2022 

40 44 47 46 51 51 

Speciālās 

pamatizglītī

bas 

programma 

izglītojamaji

em ar 

mācīšanās 

traucējumie

m 

2101

5611 

V-7810 09.02.2015

. 

04.05

.2022 

2 2 2 1 1 1 

1.1.tabula.Skolas īstenotās izglītības programmas. 

 

Izglītību ieguvušo skaits 

Mācību gads 9.klasi beigušo skaits 

2015./2016.m.g. 12 

2016./2017.m.g. 11 

2017./2018.m.g. 6 
1.2.tabula. Izglītību ieguvušo skolēnu skaits 

 

Visas skolas īstenotās programmas atbilst attiecīgajai izglītības pakāpei un 

valsts izglītības standartam, mācību valoda –latviešu. Skolotāji zina un izprot sava 

mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina mācību priekšmeta 

obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

 Mācību priekšmetu stundu saraksts un mācību stundu slodze atbilst normatīvo 

aktu prasībām. Mācību priekšmetu stundās tiek ievērota satura pēctecība, 

sākumskolas un pamatskolas skolotāji MK sanāksmēs vai sapulcēs izskata problēmas, 

ja tādas rodas, skolēniem pārejot no sākumskolas uz pamatskolas posmu. Skolotāji 

darbā vadās pēc programmās paredzētā stundu skaita tēmu apguvei, taču reaģē uz 



  
 

17 

dažādu cēloņu izsauktām izmaiņām, atšķir svarīgo no mazāk svarīgā, jo tēmu apguvi 

ierobežo tam atvēlētais laiks. 

Konkrētu mācību līdzekļu izmantošanu mācību procesā nosaka attiecīgais 

programmas veids. Ļoti daudzveidīgi mācību līdzekļi iegādāti un tiek pielietoti 

Pamatizglītības  profesionāli orientētā virziena  programmas īstenošanā (vizuālajā 

mākslā). Šīs programmas īstenošana prasa lielu resursu ieguldīšanu, kas sekmīgi tiek 

realizēta, pakārtojot tam skolas budžetu.  

Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošu 

mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. 

Mācību metodes, pārbaudes darba veidu un vērtēšanas paņēmiena izvēli 

nosaka konkrētā mācību priekšmeta pedagogs. Mācību procesā skolotāji izmanto 

daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst skolēnu vecumam, mācību 

priekšmeta saturam un specifikai. Lielu atbalstu mūsdienu mācību procesā sniedz 

informāciju tehnoloģijas, taču neaizstājamas un skolas vadības augstu vērtētas  ir 

dažādas saziņas un sadarbības, praktiskas darbošanās, pētīšanas metodes un skolotāja 

dzīvais vārds. 

Pastiprinātu darbu pedagogi pievērš darbam ar skolēniem, kuriem grūtības 

mācībās, stundās notiek uzdevumu piemērošana spējām, bet vēl uzlabojams darbs ar 

apdāvinātajiem skolēniem. Skolā darbs tiek plānots tā, lai  skolēniem  ar mācību 

grūtībām tiktu sniegts individuāls atbalsts individuālās nodarbībās (logopēds, 

psihologs), vai arī stundā diferencēti uzdevumi atbilstoši skolēnu spējām. 

Skolā ir izveidota pārbaudes darbu grafiku sistēma. Atbilstoši reālajam mācību 

procesam notiek grafika korekcijas. Katram pedagogam ir noteikti konsultāciju laiki, 

to laikā skolotājs veic gan papildus mācību vielas skaidrojumu, gan darbu ar 

talantīgajiem skolēniem, gatavojot tos mācību priekšmetu olimpiādēm.  

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu 

aktualitātēm, izmanto alternatīvas mācību formas –ekskursijas uz muzejiem, Amatu 

māju, Ventas pili ,  dabas, vēstures un kultūras objektiem, drošības dienestu lokācijas 

vietām ,ražošanas uzņēmumiem. 

Audzināšanas darbu vada klašu audzinātāju MK vadītāja, skolā spēcīga 

skolēnu līdzpārvalde, audzināšanas darbs veiksmīgs, nav problēmu audzināšanas 

pēctecību jautājumos, audzināšanas izpētes materiālus sākumskolas skolotāji nodod 

nākamajiem audzinātājiem pamatskolā. 

 

Pedagogi strādā pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātajām mācību 

priekšmetu paraugprogrammām. Skolotāji ir izanalizējuši mācību priekšmetu 

piedāvātās paraugprogrammas , izdarījuši tajās grozījumus , ņemot vērā konkrētos 

skolēnus , mācību līdzekļus , stundu skaitu utt. Savu programmu vizuālajā mākslā 

realizē mākslas skolotāja, kuras pilnveidotā programma un radošais pedagoģiskais 

darbs izvirzījis skolu labāko izglītības iestāžu  skaitā. 

Visi skolas pedagogi plāno mācību satura apguves secību, vielas apguvei 

paredzēto laiku, mācību līdzekļus, metodes, starppriekšmetu saikni, vides izglītības, 

veselības un drošības jautājumu iekļaušanu. 

Skolotāji stundās apgūto vielu atspoguļo Mykoob klases žurnālā. Skolēniem ir 

iespēja iepazīties ar mācību stundām, stundu izmaiņām un mājas uzdevumiem 

Mykoob žurnālā. 

Interešu izglītības jomā skolā tiek realizēta Jauno satiksmes dalībnieku 

pulciņa, kora mūzikas, novadpētniecības, vizuālās mākslas un rokdarbu programma, 

kuras izvērtē un apstiprina  Ventspils novada Skolēnu nama vadība. 
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Skolai ir audzināšanas darba programma, kurai pakļauti klašu audzināšanas 

darba plāni. .Klašu audzinātāju darba plāni tiek apskatīti un apstiprināti klašu 

audzinātāju MK katra gada septembrī. Galvenās tēmas audzināšanas programmās-

sevis izzināšana un pilnveidošana, pozitīvas savstarpējas attiecības (pēdējā gada laikā 

pastiprināti emocionālā un fiziskā vardarbība), drošība, veselība , savu spēju 

apzināšanās un karjeras iespējas ,patriotiskā audzināšana. Patriotiskajā audzināšanā 

tiek iesaistīti visi skolas skolēni; skolai ir spēcīgas patriotisma audzināšanas tradīcijas, 

sākot ar iesaistīšanu folkloras kopā , daudzgadīgu piedalīšanos Skolēnu dziesmu un 

deju svētkos, līdz labo darbu nedēļām, talkām  skolas apkārtnes un parka uzkopšanā, 

Ziemassvētku labdarības pasākumiem pagasta vecajiem ļaudīm, priekšnesumiem 

pagasta pensionāriem, Lāpu gājienam Lāčplēša dienā, Valsts svētku koncertam. 

Klases audzināšanas stundu metodes nosaka konkrētās tēmas saturs , bet 

ārpusklases darbā liela vērība tiek pievērsta praktiska darba , kolektīva saliedēšanas 

metodēm, paņēmieniem, kas prasa individuālu atbildību par paveikto, kas palīdz 

iesaistīt kopējā darbā izglītojamo ģimenes, respektīvi, Popes sabiedrību. 

 

Stiprās puses: 

 Ir licencētas un akreditētas 3 izglītības programmas, 

 Ir stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs, 

 Pedagogi plāno mācību satura apguvi: mācību satura apguves 

secību un apguvei paredzēto laiku,  metodes un mācību līdzekļus, 

 Pedagogi plāno mācību darba  individualizāciju un atbalsta 

pasākumus, 

 Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas 

īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem, 

 Izglītības iestādē ir izstrādāts audzināšanas darba plāns, saskaņā 

ar kuru ir izstrādāti klašu audzināšanas plāni, 

 Izglītības iestādes darba plānā ir iekļauti pasākumi, kas veido 

izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un  

valsti, 

 Pedagogi regulāri pilnveido audzināšanas stundu saturu, 

ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

Veicināt pedagogu sadarbību darbā ar skolēniem, kuriem ir īpašas 

vajadzības; 

Pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot modernās  tehnoloģijas. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 
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2. Mācīšana un mācīšanās 
2.1.Mācīšanas kvalitāte. 

 Svarīgs saziņas līdzeklis starp skolotājiem, skolēniem un to vecākiem ir 

ieraksti elektroniskajā žurnālā „Mykoob”, kurus skolotāji veic tūlīt pēc atbilstošās 

stundas vai tās pašas dienas vakarā, kad ievada pārbaudes darbu, mājas darbu  vai 

citus vērtējumus. Ieraksti palīdz skolēniem, kuri slimības vai citu iemeslu dēl kavējuši 

stundas, sekot mācību tēmai. Ierakstus žurnālā kontrolē direktora vietniece izglītības 

jomā, izdarot ierakstus lapā „Žurnāla pārbaudes.” Pagarinātās grupas audzinātājas 

katru pēcpusdienu aizpilda grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālu. 

Zinību dienā kopīgajā vecāku sapulcē skolas direktore iepazīstina vecākus ar 

pedagogu kolektīva veidotu prezentāciju par skolēnu sasniegumiem mācību darbā, 

dažādās olimpiādēs un ārpusskolas pasākumos. Vecāki tiek informēti par izmaiņām 

skolas iekšējās kārtības noteikumos, par galvenajiem audzināšanas uzdevumiem, par 

mācību gada prioritātēm. Mācību priekšmetu skolotājs  iepazīstina skolēnus ar mācību 

grāmatām, prasībām rakstu darbu un pierakstu burtnīcu iekārtošanā un aizpildīšanā. 

Par skolēnu sasniegumiem un sadarbības prasmēm vecāki tiek informēti vecāku 

sapulcēs vai individuāli vismaz divas reizes mācību gadā. Novembrī un martā tiek 

rīkotas vecāku dienas, kad vecāki aicināti piedalīties mācību stundās, lai labāk varētu 

izprast stundā izmantotās mācību metodes, dažādas skolēnu darba vērtēšanas formas 

un, ja nepieciešams, individuāli pārrunātu problēmas mācību darbā. Ļoti bieži vecāku 

sapulcēs piedalās arī mācību priekšmetu skolotāji, lai informētu par problēmām 

mācību darbā attiecīgajā klasē, atgādinātu par dažādiem pārbaudes darbu veidiem, 

darbu vērtēšanas kritērijiem, par konsultāciju apmeklēšanu. 

 Skolas vēstures skolotāja vada novada vēstures skolotāju metodisko 

apvienību, bet pārējie  skolotāji piedalās novada Izglītības pārvaldes organizētajās 

metodiskajās apvienībās un pieredzes apmaiņas braucienos, apmeklē profesionālās 

izaugsmes kursus un ar jaunajām atziņām iepazīstina kolēģus. Katru mācību gadu 

padziļināti strādājam pie kādas metodiskās tēmas – iepriekšējā gadā tā bija 

lasītprasmes attīstīšana, šajā gadā – informāciju tehnoloģiju izmantošana mācību 

stundās. 

 Skolai ir laba sadarbība ar Ventspils Tehnikumu, kura audzēkņi un pedagogi 

katru gadu ierodas mūsu skolā, lai informētu un ieinteresētu par profesionālās 

izglītības iespējām tehnikumā. Šajā rudenī sadarbībā ar LAD mūsu 8.-9.klašu skolēni 

bija mācību ekskursijā uz Kandavas Lauksaimniecības Tehnikumu. 

 Skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas, mūsdienīgas un 

atbilstošas skolēnu spējām un vecumam, mācību satura prasībām. Tās tiek izvēlētas, 

lai dažādotu darbu mācību stundās un veidotu skolēnos pozitīvu attieksmi pret mācību 

darbu. Skolotāji mācību metodes izvēlas atbilstoši izvēlēto mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai, strādā diferencēti ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācību priekšmetā un 

cenšas ieinteresēt talantīgos skolēnus sarežģītāku uzdevumu veikšanā. 

 Skolā ir izstrādāta vienota mājas darbu sistēma. Skolēni un skolēnu vecāki ir 

iepazīstināti ar prasībām mājas darbu izpildē. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas un 

tie tiek uzdoti, lai nostiprinātu stundā apgūtās zināšanas. 81% vecāku uzskata, ka 

mājas darbu apjoms ir atbilstošs bērna spējām un vecumam, 6% uzskata, ka mājas 

darbu apjoms ir nepietiekošs, bet 13% vecāku šķiet, ka mājās jāmācās pārāk daudz. 

Tas izskaidrojams ar atsevišķu skolēnu nevēlēšanos darbu pildīt laicīgi, bet pēdējā 
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brīdī, tā radot sev papildus slodzi. Mājas darbi tiek regulāri pārbaudīti, pārrunātas 

kļūdas. Pēc mājas darbu rezultātiem skolotāji konstatē, kurus skolēnus uzaicināt uz 

mācību konsultācijām, lai individuāli katram paskaidrotu nesaprasto. 

 Tā kā mūsu skolā klasēs ir neliels skolēnu skaits, skolotāji stundu laikā var 

veltīt uzmanību katram skolēnam. Ļoti labi strādā sistēma: 

 priekšmeta skolotājs              klases audzinātājs              vecāki              skolēns 

 Skolotāji izskaidro skolēniem stundas mērķus un to saistību ar iepriekš mācīto, ar 

savu stāstījumu prot ieinteresēt jaunu risinājumu, darba paņēmienu atklāšanā. 

Individuālās sarunās ar skolotājiem, vecāki ir pārliecinājušies, ka skolotāji vienmēr 

izskaidro, kā veicams mājas darbs. Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji mācību 

procesā cenšas ar atzinīgiem izteikumiem celt skolēnu pašapziņu.  

 Skolotāji cenšas iesaistīt diskusijās visus skolēnus, bet visai bieži nākas 

atgādināt arī par citu viedokļu uzklausīšanu, jāmāca diskusiju kultūru. Skolotāji 

uzklausa skolēnu viedokli un labākās idejas izmanto grupu darbā vai pētnieciskos 

uzdevumos. Mācību stundās skolotāji konsultē skolēnus gan grupu darba, gan 

individuālā darba laikā. 

 No pārrunām ar skolotājiem zināms, ka skolēni labi strādā gan grupās, gan 

pāros. Dažādu konkursu, sacensību, projektu darbu laikā ļoti labi sadarbojas dažādu 

klašu skolēni. Daļai skolēnu patīk palīdzēt klasesbiedriem, izskaidrot uzdevuma 

nosacījumus, paskaidrot risinājumu. Skolēni labprāt  iesaistās kopīgos projektos.  

 Lai ieinteresētu skolēnus dažādu matemātisku sakarību apguvē, skolotāji ir ir 

izgatavojuši spēļu kartītes spēlēm stundās un arī pēcstundu darbam. Iesaistoties 

vairāku priekšmetu skolotājiem, tapuši jautājumi ar atbilžu variantiem ikgadējām 

erudīcijas spēlēm „Paņem 100 konfektes, ja vari.” 

 Klašu audzinātāji audzināšanas stundu plānus veido vadoties no skolas 

izvirzītajiem uzdevumiem audzināšanā, ietverot arī svarīgākos politiskos notikumus 

un jubilejas,  ievērojot katras klases kolektīva izaugsmei nepieciešamos jautājumus: 

personības izpēte, vides aizsardzība, veselīga dzīvesveida ievērošana, tālākizglītība un 

karjeras iespējas, drošība. Audzināšanas plānus apstiprina septembra sākumā skolas 

klašu audzinātāju metodiskajā sanāksmē. 

 Katrs skolotājs sava mācību priekšmeta ietvaros – ar literāru darbu, izziņas 

materiālu, uzdevumiem, nodrošina mācību procesa saikni ar audzināšanas darbu, reālo 

dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

 Sadarbojoties mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, tiek 

organizētas mācību ekskursijas un pārgājieni gan dzimtā pagasta , gan Latvijas 

kultūrvides iepazīšanai. Pirms došanās ekskursijās vai pārgājienos skolēni un viņu 

vecāki tiek iepazīstināti ar instrukciju par drošības noteikumu ievērošanu. Pašvaldība 

nodrošina vienu mācību ekskursiju gadā. Visbiežāk ‘mācību ekskursijas plānojam 

projektu nedēļā vai mācību gada noslēgumā. Skolēni iepazinušies ar muitnieku, 

robežsargu, ugunsdzēsēju darbu, vērojuši ražošanas procesu uzņēmumā „Ādažu 

čipsi”, iepazinušies ar maizītes ceļu maizes ceptuvē „Lāču maize”,  uzzinājuši par 

zirgu audzēšanu un trenēšanu Tērvetes zirgaudzētavā, izpētījuši vēstures liecības 

Rundāles pilī, Dundagas pilī un Pāces vilnas pārstrādes uzņēmumā. 
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 56% skolēnu pēc mācību stundām sporta angārā trenējas vieglatlētikā un 

sporta spēlēs. Mūsu zēni ir labākie novadā florbolā un futbolā, daudz godalgotu vietu 

iegūts vieglatlētikā novada un starpnovadu sacensībās. Katru ziemu pie skolas ir 

iekārtota apgaismota slidotava un hokeja laukums, kur skolēni un pagasta un novada 

jaunieši  var slidot un spēlēt hokeju. (skatīt pielikumu “Citi sasniegumi”) 

 Mūsu skolēni aktīvi un ar ļoti labiem rezultātiem piedalījušies dažādos valsts 

un starptautiskos konkursos mākslā, darbu skatēs mājturībā, CSDD rīkotajos 

konkursos „Gribu būt mobils” un Jauno Satiksmes dalībnieku forumā, muzikālajā 

konkursā „Lakstīgalas” un “Balsis”, koru skatē un Jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Skolā katru gadu tiek organizēti konkursi 1.-4.klašu skolēniem un erudīta konkurss 5.-

9.klašu skolēniem. (skatīt pielikumu “Citi sasniegumi”) 

 Lai skolēni labāk spētu izvērtēt savas zināšanas un prasmes, gatavojoties 

pārbaudes darbiem, skolotāji organizē darbu pāros un grupās. Sadarbojoties, 

diskutējot, mācoties vienam no otra, skolēns labāk izprot mācīto vai arī aptver, kas vēl 

jāapgūst dotajā tēmā. Referātus un prezentācijas atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem 

vērtē arī paši skolēni, mācoties adekvāti izvērtēt padarīto. Skolotāji vienmēr atzīmē 

veiksmīgo katrā darbā un korekti paskaidro nepilnības, lai skolēnam būtu vēlme darīt 

labāk. Skolēniem ir iespēja savas darbu prezentācijas izvietot kabinetos, regulāri ar 

saviem darbiem piedalīties gan skolas, gan ārpusskolas organizētajās izstādēs un 

konkursos, prezentēt savus darbus skolai, vecākiem un sabiedrībai. Sākumskolas 

skolēniem iespēja novērtēt savu veikumu gan pārbaudes darbu nobeigumā, stundu 

noslēgumā, gan aizpildot sava veikuma pašvērtējuma lapas semestru un gadu 

noslēgumos. 

Skola lepojas  ar: 

 Skolēnu sasniegumiem konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās. 

 Aktīviem, radošiem skolēniem, kuri labprāt gatavo priekšnesumus vecākiem, 

piedalās „popielās”, saldumu tirdziņā, pārgājienos, izbraucienos ar riteņiem, 

ekskursijās un citās aktivitātēs. 

Jāturpina strādāt pie : 

 5.-.9.klašu skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanas, 

 jāturpina sadarbība ar vecākiem vienotu prasību realizēšanā.  

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

2.2. Mācīšanās  kvalitāte 

 Skolēni ir iepazīstināti  ar mācību darbam izvirzītajām prasībām, ar prasībām 

rakstu darbu izpildei. Sākumskolas klasēs ar prasībām tiek iepazīstināti arī vecāki.  

Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu skolā. Skolēni 

labprāt iesaistās dažādos grupu darbos, prot aizstāvēt un pamatot savu viedokli. 

Grūtības sagādā iegūto rezultātu apstrāde, analīze, secinājumu un lēmumu 

pieņemšana. Ja skolēni tikpat aktīvi mācītos arī patstāvīgi mājās, būtu ļoti labi mācību 

rezultāti, bet, pārbaudot skolēnu rakstu darbus, apmēram pusei skolēnu ir vāja rakstu 

darbu kultūra, pavirši un nepilnīgi veikti mājas darbi, zema personiskā atbildība, kas 

traucē stabilu, noturīgu zināšanu apguvi. 
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Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnu mācību darbu, stundas iesākot ar agrāk mācītā 

aktualizēšanu, zināmo no prakses, no citiem mācību priekšmetiem, no skolēna 

pieredzes. Bieži stundās tiek uzdoti problēmjautājumi, kuri rosina skolēnus ar interesi 

meklēt risinājumu. Abpusēju gandarījumu sniedz skolēnu atklāsme, ka līdzīgs 

risinājums jau bijis citā mācību priekšmetā. 

 Mācību procesā un arī pēc stundām skolēni izmanto datorklasi un plašo grāmatu 

klāstu skolas bibliotēkā , lai meklētu informāciju, rakstītu projekta darbus, pildītu 

uzdevumus portālā „Uzdevumi.lv.”  56% skolēnu pēc stundām dodas uz sporta 

angāru, kur trenējas vieglatlētikā un spēlē sporta spēles.  

  Skolā ir izveidota vienota skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaites 

bāze pa mācību priekšmetiem. Šo darbu pārrauga direktores vietniece izglītības jomā. 

Katram skolēnam ir izveidota sava izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze, kura 

regulāri tiek papildināta. Skolēna izaugsmes dinamikas analīze notiek katra semestra 

noslēgumā. Skolēniem reizi mēnesī tiek izsniegts mācību sasniegumu izraksts, ko 

klases audzinātājs ielīmē skolēnu dienasgrāmatās. Vecāku pienākums ir rakstiski 

apliecināt, ka ir iepazinušies ar bērna sekmēm.     

 Mūsu skolā nav liels kavēto stundu skaits. Kavējumi, kas nav slimības vai 

ārsta apmeklējuma dēļ, saistīti ar piedalīšanos sporta sacensībās, dažādās priekšmetu 

olimpiādēs, interešu izglītības pulciņu pasākumos.   

Šī  mācību gada 1.semestrī ilgstošu neattaisnotu kavējumu nav bijis. 

 Popes pamatskolas skolēni ar labi sagatavotiem priekšnesumiem  iesaistās 

pagasta un novada kultūras aktivitātēs : Lāčplēša dienā, represēto atceres dienās, 

valsts svētku koncertā, Senioru svētkos, dziesmu svētkos. 

 Skolēnu pašvērtējuma prasmju līmenis ir ļoti dažāds. Visbiežāk skolēniem ar 

zemākiem sasniegumiem mācībās ir neadekvāti augsts pašvērtējums un viņi necenšas 

uzlabot mācīšanās kvalitāti, bet ir neapmierināti ar iegūtajiem vērtējumiem. Tiem 

skolēniem, kuru pašvērtējums ir adekvāts, ir pozitīva attieksme pret mācību darbu un 

saskarsmi ar apkārtējiem. 

Skola lepojas, 

 ka uz otro mācību gadu iepriekšējā gadā bija jāatstāj tikai  skolēns, kuram ir 

mācību traucējumi.  

 , ka vairāk kā puse vecāku uzskata, ka skolā ir labs mikroklimats, skolotāji 

uzklausa un atbalsta skolēnus.5  

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Jāturpina strādāt ar skolēniem un viņu vecākiem pie adekvāta pozitīva 

pašvērtējuma veidošanas, jo tas ir pamats veiksmīgam mācību darbam un pozitīvai 

saskarsmei.  

 Jāiesaista skolēnu vecāki skolēnu rakstu darbu kultūras uzlabošanā. 

Vērtējums: labi     
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     2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 Mācību sasniegumu vērtēšana skolā notiek , balstoties uz valstī  spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un skolā izstrādāto „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

Atbilstoši vērtēšanas mērķim, skolotāji izmanto diagnosticējošo, formatīvo un 

summatīvo vērtēšanu. Atkarībā no tā, vai ir ievadvērtēšana, kārtējā, robežvērtēšana 

vai nobeiguma vērtēšana, izmanto daudzveidīgas  vērtēšanas formas-mutvārdu, 

rakstiskas, kombinētas, praktisku prasmju. 

Vērtēšana ir sistemātiska. Skolotāji izmanto Mykoob piedāvātās iespējas darbu 

rezultātu un kritēriju atspoguļošanai un analīzei. Izmanto arī pārbaudi izglītojamais-

izglītojamais. Izglītojamie reizēm pārbauda savu darbu pēc skolotāja norādījumiem un 

veic pašvērtējumu. 

Pedagogi mācību procesā rosina izglītojamos izmantot dažādus mācību 

palīglīdzekļus, kā enciklopēdijas, vārdnīcas presi komunikācijas līdzekļus, mudinot 

strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā. 

Skolēnu mācību sasniegumi regulāri tiek atspoguļoti Mykoob žurnālā. Vērtējumu 

uzskaite kopš 2010./ 2011. mācību gada tiek veikta ar Mykoob starpniecību. 

Gan skolēniem, gan vecākiem ir zināms pārbaudes darbu grafiks, kā arī vērtēšanas 

kārtība. Pārbaudes darbi tiek izlaboti savlaicīgi, un pēc darbu izpildes pedagogi  veic 

mutisku darba analīzi klasē, iepazīstinot skolēnus ar darba vērtējumu. Izglītojamajiem 

ir iespēja uzlabot mācību sasniegumus, izmantojot individuālo konsultāciju laikus. 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai. Analīzi 

veic klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji. Iegūtie materiāli un darbu analīzes 

glabājas mapēs skolas metodiskajā kabinetā. Direktora vietniece izglītības jomā vienu 

reizi pusgadā veic uzskaites datu pārraudzību, analizē tos, veicot par to ierakstus 

Mykoob. 

Lai informētu vecākus un izglītojamos par ikdienas darba rezultātiem, regulāri 

vērtējumi tiek ierakstīti Mykoob žurnālā un izglītojamo dienasgrāmatās, kuras bez 

maksas nodrošina skola. 

Reizi mēnesī tiek izsniegts sekmju izraksts, divas reizes mācību  gadā liecības. 

Skolēni divas reizes mācību gadā veic savu sasniegumu pašvērtējumu, ierakstot to  

Skolēna portfolio. 

Skolas vadība kontrolē un pārrauga vienotu prasību ievērošanu izglītojamo zināšanu 

vērtēšanā. 

 

Izglītības iestādē pozitīvais: 

 pedagogi pārzina vērtēšanas veidus, mācību darbā tiek izmantotas dažādas 

vērtēšanas metodes, vienoti tās  atspoguļojot skolas obligātajā dokumentācijā- 

Mykoob e-žurnālā, 

 pārbaudes darbos iegūtos nepietiekamos vērtējumus skolēniem iespējams 

uzlabot, apmeklējot mācību priekšmetu konsultācijas, 

 vecākiem pieejama informācija par bērnu sasniegumiem elektroniskā un 

papīra formātā, 

 reizi mēnesī tiek izsniegti sekmju izraksti. 
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Tālākajai  attīstībai nepieciešams : 

 mācību sasniegumu vērtēšanas procesā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu, 

lai skolēniem veidotu lielāku atbildību par savu darbu. 

Vērtējums : labi  
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3. Izglītojamo sasniegumi 
 Skolas kolektīvs regulāri katru gadu analizē izglītojamo sasniegumus ikdienas 

mācību darbā un valsts pārbaudes darbos. Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumus 

kopš 2010./2011. Mācību gada  pedagogi ieraksta Mykoob žurnālā, atbilstoši valsts 

Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītām prasībām. Mykoob žurnālā iespējams 

uzkrāt un gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi analizēt skolēnu mācību sasniegumu 

dinamiku, noturību un veidot materiālus katra skolēna individuālo un klases vidējo 

mācību sasniegumu vērtējuma analīzei katrā mācību priekšmetā.  

 Semestru, gadu un valsts pārbaudes darbu sasniegumi tiek fiksēti sekmju 

uzskaites kopsavilkuma žurnālos. Katrs pedagogs, atbilstoši sava mācību priekšmeta 

standartam, programmai un tematiskajiem plāniem organizē dažāda veida izglītojamo 

zināšanu pārbaudi. Kārtējās un diagnosticējošās pārbaudēs pedagogs audzēkņu 

zināšanas vērtē ar i/ni vai 10 baļļu skalā pēc saviem ieskatiem. Nobeiguma pārbaudes 

darbos pedagogs izglītojamo zināšanas vērtē 10 baļļu skalā .  

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa apguves līmeņiem: 

Māc. gads Optimāls Pietiekams Nepietieka

ms 

 

2016./2017.m.

g. 

39% 53% 8% 

2017./2018.m.

g. 

45% 52% 3% 

3.1.tabula. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Skolā liela vērība tiek pievērsta katra skolēna individuālajai izaugsmei, daudz 

tiek strādāts ar audzēkņiem nesekmības novēršanā, kā arī ar talantīgajiem skolēniem, 

gatavojot tos olimpiādēm, konkursiem, sacensībām. Mācību  laikā skolas 

administrācija kopā ar psiholoģi, logopēdi un sociālo pedagogu  regulāri tikusies  ar 

izglītojamajiem, kuriem  nepietiekami vērtējumi mācību priekšmetos, notikušas 

pārrunas ar šo izglītojamo vecākiem.Pasākumu rezultātā novērsti neattaisnotie 

kavējumi (2016./2017.m.g.), izveidoti individuāli mācību apguves plāni, notikusi 

nepārtraukta vecāku informēšana , iesaistīšana problēmu risināšanā. Izglītojamajiem 

tika dota iespēja apmeklēt konsultācijas, kā arī uzlabot mācību rezultātus mācību 

brīvlaikos. Veiktie pasākumi dokumentāli fiksēti. 

Kopš 2016./2017.m.g.skolā darbojas sociālais pedagogs, kā arī darbu sākusi 

jauna logopēde, kas ievērojami palielinājis atbalstu izglītojamajiem, kas saskārušies ar 

grūtībām mācībās. Mācību gada noslēgumā izglītojamajiem, kuri uzrādījuši 

nepietiekamus vērtējumus, tiek organizēti papildus mācību pasākumi divu nedēļu 

garumā. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā būtiski neatšķiras no vērtējumiem valsts 

pārbaudes darbos. 
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Skolā nav izglītojamo , kas konkrētā izglītības programmā vienā gadā 

būtu apguvis divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu saturu. 

Izglītojamo skaits, kuri ir atstāti uz otro gadu tajā pašā klasē. 

Mācību gads Izglītojamo skaits 

2015./2016.m.g. 0 

2016./2017.m.g. 0 

2017./2018.m.g. 1 

3.2.tabula.Uz otru gadu palikušo skaits 

3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Valsts pārbaudes darbi  arī 2017./2018.m.g.Ventspils novadā tiek laboti 

centralizēti visām novada skolām, tādēļ iegūtie rezultāti ir  objektīvi. 

  Pēdējā mācību gada rezultāti 3. klašu kombinētajā ieskaitē latviešu valodā ir 

zemāki par iepriekšējā gada rezultātiem, taču arī valsts līmenī rezultāti ir salīdzinoši 

zemāki (3.3. tabula). Latviešu valodā 3.klasē pēdējos trijos mācību gados skolā 

uzrādītie apguves koeficienti (procentos) ir augstāki kā vidēji valstī (3.3.tabula), bet 

matemātikā rādītāji pat par 10-13% augstāki nekā valstī (3.4.tabula) 

Vidējais apguves koeficients(VAK) diagnosticējošajā darbā latviešu 

valodā 3.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes pamatskolā 

% 

VAK 

Ventspils novadā 

% 

VAK 

valstī(laukos) % 

2015./2016. 74.48 65.2 71.11 

2016./2017. 77.33 75.12 74.42 

2017./2018. 71.4 73.3 62.4 
3.3.tabula.Rezultāti diagnosticējošā darbā mācību valodā 3.klasē 

Vidējais apguves koeficients diagnosticējošajā darbā matemātikā   3.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes pamatskolā 

% 

VAK 

Ventspils novadā 

% 

VAK 

valstī(laukos) % 

2015./2016. 76.02 61.6 66.83 

2016./2017. 76.0 67.91 63.95 

2017./2018. 82.77 75.0 70.96 
3.4.tabula.  Diagnosticējošais darbs matemātikā   3.klasē 

  Latviešu valodā 6. klasē  skolā  uzrādītais apguves koeficients ir sasniedzis  

vidējo rezultātu valstī (3.5.tabula). 

 6. klases matemātikas diagnosticējošajā  darbā labus  rezultātus   vērojam 

vairāku gadu garumā , kad vērtējumi   par aptuveni 5%  ir augstāki nekā valstī 

(3.6.tabula). 2017./2018.m.g. rezultāti  valsts rādītājus laukos apsteidz par vairāk nekā 

6%. Dabaszinībās 6. klasēs pēdējos trijos gados uzrādītais rezultāts attiecīgi par 2% 

un 8% un 7% apsteidz rādītājus valstī (3.7.tabula) 
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Vidējais apguves koeficients diagnosticējošajā darbā latviešu valodā   

6.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes pamatskolā 

% 

VAK 

Ventspils novadā 

% 

VAK 

valstī(laukos)% 

2015./2016. 58.83 61.3 60.69 

2016./2017. 53.83 66.11 64.58 

2017./2018. 66 64.4 66 
3.5.tabula.  Diagnosticējošais darbs latv.val.   6.klasē 

Vidējais apguves koeficients diagnosticējošajā darbā matemātikā   6.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes 

pamatskolā% 

VAK 

Ventspils novadā 

% 

VAK 

valstī(laukos) % 

2015./2016. 66.03 64.6 61.15 

2016./2017. 54.60 57.68 56.71 

2017./2018. 62.28 60..3 55.86 
3.6.tabula.  Diagnosticējošais darbs matemātikā   6.klasē 

Vidējais apguves koeficients diagnosticējošajā darbā dabaszinībās   

6.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes pamatskolā 

% 

VAK 

Ventspils novadā 

% 

VAK 

valstī(laukos) % 

2015./2016. 64.07 63.6 62.57 

2016./2017. 70.0 61.34 62.62 

2017./2018. 68.89 65.6 61.06 
3.7.tabula.  Diagnosticējošais darbs dabaszinībās  6.klasē 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Vidējais apguves koeficients eksāmenā matemātikā   9.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes 

pamatskolā 

% 

VAK 

Ventspils 

novadā % 

VAK 

valstī(laukos) 

% 

VAK 

pamatskolas 

% 

2015./2016. 48.57 57.3 54.87 56.63 

2016./2017. 53.27 53.3 53.46 54.87 

2017./2018. 49.3 49.8 49.8 49.7 

3.8.tabula.Eksāmens matemātikā 9.klasē 
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Vidējais apguves koeficients eksāmenā  latviešu valodā  9.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes 

pamatskolā 

% 

VAK 

Ventspils 

novadā % 

VAK 

valstī(laukos) 

% 

VAK 

pamatskolas 

% 

2015./2016. 53.77 62.6 62.82 63.51 

2016./2017. 58.18 64.5 65.18 65.64 

2017./2018. 63.3 66.0 64.8 64.9 

3.9.tabula.Eksāmens latv.val. 9.klasē 

Vidējais apguves koeficients eksāmenā Latvijas vēsturē  9.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes 

pamatskolā 

% 

VAK 

Ventspils 

novadā% 

VAK 

valstī(laukos) 

% 

VAK 

pamatskolas 

% 

2015./2016. 60.98 67.8 60.34 61.47 

2016./2017. 73.90 72.0 66.19 67.43 

2017./2018. 71.0 71.6 64.8 64.8 

3.10.tabula.Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasē 

Vidējais apguves koeficients eksāmenā  angļu valodā   9.klasē 

Mācību 

gads 

VAK  

Popes 

pamatskolā 

% 

VAK 

Ventspils 

novadā % 

VAK 

valstī(laukos) 

% 

VAK 

pamatskolas 

% 

2015./2016. 44.85 68.7 66.72 68.37 

2016./2017. 61.45 67.3 70.73 72.12 

2017./2018. 71.5 72.5 68.0 68.6 

3.11.tabula.Eksāmens angļu val. 9.klasē 

2017./2018.m.g. valstī kopumā un arī skolā pazeminājušies rādītāji 

matemātikas eksāmenā.(~4-5%). Latviešu valodas eksāmena rezultāti ik gadus auguši 

un patlaban sasnieguši valsts vidējos rādītājus.Joprojām labi rezultāti Latvijas vēstures 

eksāmenā, kur par ~ 6% labāki rādītāji kā valstī,bet angļu valodas pārbaudījumā 

sasniegts pēdējo gadu labākais rezultāts un tas ir augstāks par valsts vidējiem 

rādītājiem. 

Pēdējo trīs gadu laikā nav skolēnu, kuri būtu atbrīvoti no valsts 

pārbaudes darbiem. 

Pēdējo  gadu laikā skola četrreiz iekļuvusi labāko skolu vidū Latvijas 

skolu reitinga Mazo skolu vidū: 2014.gadā– 14.vietā,2015.gadā- 20.vietā, 

2016.gadā- 54.vietā, 2018.gadā-43.vietā. 
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4. Atbalsts izglītojamajiem 
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls /psihologs, logopēds/. Iespēju 

robežās skola cenšas sniegt sociālpedagoģisku un psiholoģisku atbalstu ikvienam 

skolēnam, kuram tas nepieciešams.  

Ar izglītojamiem, viņu vecākiem individuāli un grupās strādā psihologs, kura 

viedoklis tiek uzklausīts audzināšanas stundās, skolas darbinieku sapulcēs, diskutējot 

par saskarsmes problēmām, attieksmi, arī skolotāju ētiku, pārrunāti iespējamie rīcības 

un saskarsmes varianti katrā konkrētajā situācijā. Tiek piedāvāti tādi atbalsta 

pasākumi kā klases kolektīva veidošana, izpēte/sociometrija/, saskarsmes treniņi, kā 

arī skolēna individuālā un mācību traucējumu izpēte. Uzmanība tiek pievērsta  1., 5. 

klašu skolēnu adaptācijai iekļaujoties jaunā vidē.  

Pārskats par logopēda noslogojumu 2013./2014.m.g. 

Klase  Bērnu skaits  Bērnu skaits, kuriem 

nepieciešama runas, 

valodas korekcija 

Cik bērniem uzsākts 

korekcijas darbs /cik 

bērni habilitēti m.g. b. 

1.klase 8 5 5/2 

2.klase 8 3 3/2 

3.klase 8 1 1/1 

Kopējais skolēnu 

skaits 

24 9 9/5 

4.1. tabula.Logopēda noslogojums 2013./2014.m.g. 

Pārskats par logopēda noslogojumu  2014./2015.m.g. 

Klase  Bērnu skaits  Bērnu skaits, kuriem 

nepieciešama runas, 

valodas korekcija 

Cik bērniem uzsākts 

korekcijas darbs /cik 

bērni habilitēti m.g. 

beigās/ 

1.klase 10 6 6/3 

2.klase 9 3 3/1 

3.klase 7 2 2/2 

Kopējais skolēnu 

skaits 

26 11 11/6 
Uz med.ped.komisiju 

nosūtīts 1 bērns 
 

4.2. tabula.Logopēda noslogojums 2014./2015.m.g. 
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Pārskats par logopēda noslogojumu  2015./2016.m.g. 

Klase  Bērnu skaits  Bērnu skaits, kuriem 

nepieciešama runas, 

valodas korekcija 

Cik bērniem uzsākts 

korekcijas darbs /cik 

bērni habilitēti m.g. 

beigās/ 

1.klase 10 4 4/ 

2.klase 8 3 3/ 

3.klase 9 2 2/ 

Kopējais skolēnu 

skaits 

27 9 9/ 
Uz medicīniski 

pedagoģiskās 

komisijas sēdi nosūtīti 

2 skolēni. 

 
4.3. tabula.Logopēda noslogojums 2015./2016.m.g. 

 

No 2015. februāra skolā izstrādāta un tiek realizēta „Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”/kods 21015611/. Šobrīd šāda 

palīdzība skolā nepieciešama 2 skolēniem. Jāpiebilst, ka ikvienam skolēnam, 

saskaroties ar grūtībām mācību darbā, tiek sniegta iespēja apmeklēt konsultācijas 

jebkurā mācību priekšmetā. Par to pieejamību skola informē vecākus un izglītojamos 

jau mācību gada sākumā. Ar jaunāko klašu bērniem ne reti strādā skolotājs 

individuāli, vadoties tikai no pašiniciatīvas. Iespējami atbalsta pasākumi arī skolas un 

valsts pārbaudes darbos. 

Stundu laikā skolēniem mācību vielas apguvei tiek piedāvātas visdažādākās 

metodes un darba formas, ņemot vērā bērna spējas, temperamentu un intereses. Tiek 

organizētas Vecāku dienas, vecāku sapulces, tikšanās ar priekšmetu skolotājiem. 

Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par bērna sekmēm un radušamies 

problēmām, kā arī veiksmēm.  

Vajadzības gadījumā pedagogi ir gatavi sniegt konsultāciju skolas beidzējiem 

par iespējamajiem sarežģījumiem, problēmām un ieguvumiem, izvēloties to vai citu 

izglītības iestādi tālākai izglītībai.  

  Skola sekmīgi sadarbojas ar novada un pagasta sociālajiem dienestiem. 

Pateicoties šai sadarbībai, audzinātāji ir informēti par skolēnu mājas apstākļiem, 

bērniem no sociālā riska ģimenēm. Īpaši jāuzsver ļoti pozitīva sadarbība ar novada 

nepilngadīgo lietu inspektori , kura regulāri ierodas skolā tikties gan ar audzēkņiem 

individuāli, gan atsevišķu vecumu grupām, palīdzot skolotājiem risināt radušās 

problēmas.  

Gan Ventspils novada domē /2013.28.02 Nr.76,43.§/, gan attiecīgi skolā 

/2015.10 Nr.k-6/ ir izstrādāti normatīvie akti, kas paredz attiecīgi klašu audzinātāju, 

skolas administrācijas rīcību saskaroties ar vardarbību skolā un nosaka rīcību strādājot 

ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas.  

 Drošības pasākumus skolā reglamentē  izstrādātie dokumenti, kas atbilst 

valstī noteiktajiem Bērnu tiesību aizsardzības, Izglītības likuma pantiem un MK 

noteikumiem. Laika gaitā tie tiek papildināti, laboti pēc skolas personāla, izglītojamo 

vai vecāku ierosinājuma. Normatīvie dokumenti nosaka arī klašu audzinātāju, 

priekšmetu skolotāju atbildību drošības jautājumos. Katru gadu notiek skolas 
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personāla instruktāža par darba drošības noteikumu ievērošanu, tiek organizētas 

praktiskas apmācības par rīcību ekstremālās situācijās. Ar darba drošības instrukcijām 

mācību priekšmetos (informātikā, ķīmijā, fizikā, mājturībā un tehnoloģijās, sportā) 

izglītojamie tiek iepazīstināti katra semestra sākumā. Vismaz reizi gadā klašu 

audzinātāji informē skolēnus par iekšējās kārtības noteikumiem un apņemšanos tos 

ievērot skolēni apliecina ar savu parakstu. Ir noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu 

organizēšanā – ekskursijās, pārgājienos, sarīkojumos.  

Informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem, izvietota skolā uz 

informācijas paneļa un atrodama skolēnu dienasgrāmatās.  

Visos stāvos izvietoti evakuācijas plāni, katra mācību gada sākumā notiek 

skolas evakuācijas mēģinājums.  

Medicīnas personāls regulāri veic ikgadējās bērnu profilaktiskās apskates un 

medicīnisko aprūpi, par kuras norisi un rezultātiem informē skolu mācība gada 

sākumā un vajadzības gadījumā pēc apstākļiem, nodrošinot klašu audzinātājiem un 

priekšmetu skolotājiem nepieciešamo informāciju par skolēnu veselības stāvokli.  

Skolā sekmīgi darbojas Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš, aptverot skolēnus 

no 2. – 9. klasei, tādējādi sniedzot skolēniem praktiskas un teorētiskas zināšanas par 

satiksmes drošību, pirmās palīdzības sniegšanu, rīcību nelaimes gadījumā. Šīs tēmas 

tiek skatītas arī audzināšanas stundās, kā arī mājturības un sporta stundās.  

Katru gadu tiek organizēta skolas personāla tikšanas, apmācība ar veselības 

aprūpes speciālistiem. Bijušas bezmaksas skolēnu un skolas darbinieku veselības 

pārbaudes.  

Skolēniem tiek piedāvātas telpas brīvā laika pavadīšanai, skolā darbojas 

pagarinātās dienas grupa, noteiktas skolotāju dežūras starpbrīžos.  

Skolas teritorijā no mācībām brīvajā laikā skolēnus pieskata grupas skolotājs. 

Vairums skolēnu pēc stundām savu brīvo laiku izmanto, pavadot to interešu izglītības 

pulciņos.  

Organizētas tikšanās ar speciālistiem, sportistiem par tēmu „Veselīgs 

dzīvesveids”.  

Ar valsts, pašvaldības un sponsoru atbalstu brīvpusdienas 2014./15. m. g. 

skolā nodrošinātas visiem 1. – 7. klašu skolēniem, un maznodrošināto ģimeņu 

bērniem, kā arī brokastis 1. – 4. klašu bērniem.  

Ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību skola iesaistījusies arī ES atbalsta 

programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. Vajadzības gadījumā skola spēj 

sniegt atbalsta pasākumus bērniem, kuriem tas nepieciešams, piemēram, ēdienkartes 

variēšanā, redzes problēmu risināšanā, fiziskās slodzes mazināšanā. 

Iestādes darba stiprās puses:  

 Ir izstrādāti skolēnu drošību reglamentējošie normatīvie akti, izglītības 

iestādē izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. Nodrošināta 

izglītojamo drošība skolā un skolas teritorijā. 

 Skolēniem tiek sniegts psiholoģiskais un socālpedagoģiskais atbalsts 
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 Iespēju robežās nodrošināta skolēnu veselības aprūpe un skolas 

darbinieki sagatavoti nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, tiek 

popularizēts veselīgs dzīvesveids. 

 Tiek organizētas tikšanās ar speciālistiem – Valsts policijas, 

ugunsdzēsības un glābšanas, medicīnas darbiniekiem, sociālās aprūpes 

dienestiem. 

Turpmākās attīstības raksturojums: 

 Nākotnē vajadzētu padomāt par iespējām organizēt pēcpusdienas 

grupu tiem jaunāko klašu skolēniem, kuru vecāki strādā pilsētā un 

nevar laikus ierasties pēc bērna /pagarinātās dienas grupa darbu beidz 

plkst.16.00/. 

 Jāpievērš lielāka uzmanība saskarsmei un informācijas apmaiņai starp 

skolu, vecākiem un sociālā riska ģimenēm. 

 Iespēju robežās jāvelta lielāka uzmanība bērniem ar uzvedības, 

mācīšanās traucējumiem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Liels darbs skolā tiek ieguldīts skolēna pozitīvo attieksmju, personības un 

sociālo iemaņu attīstīšanā. Tas ir mērķtiecīgs process, balstīts skolas tradīcijās, 

izstrādātajos klašu audzināšanas darba plānos, mācību priekšmetu programmu tēmās 

ar domu attīstīt jaunajā cilvēkā prasmi komunicēt, pieņemt atšķirīgo, audzināt 

pilsonisko apziņu, patriotismu, mācīt novērtēt veselīgu dzīvesveidu, likt apzināties 

gan savas tiesības, gan arī pienākumus.  

Klašu audzinātāji seko līdzi skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzes 

apkopošanai portfolio. 

Skolā darbojas Skolēnu līdzpārvalde, kas aktīvi iesaistās skolas dzīvē, ir 

pirmie palīgi skolotājiem mācību darba un dažādu pasākumu organizēšanā. Jaunieši 

mācās uzņemties iniciatīvu, atbildību, vadīt pasākumus, prasmi izteikties.  

Ikvienam skolas skolēnam iespējams paust savu attieksmi, izteikt kritiku, 

ierosinājumus skolas dzīves pilnveidošanā iesniedzot priekšlikumus līdzpārvaldē vai 

klašu audzinātājiem.  

Skolas dzīves spilgtākie notikumi, iesaistoties audzēkņiem, tiek atspoguļoti arī 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Novadnieks” un Ventspils laikrakstā 

„Ventas Balss”. 

Uzmanība tiek pievērsta skolēnu iesaistīšanai savas dzīves telpas, apkārtējās 

vides kvalitātes uzlabošanā. Skolas darbinieki kopā ar skolēniem aktīvi piedalās 

pagasta organizētajās apkārtnes sakopšanas talkās. Klašu audzināšanas stundu 

ietvaros sastādīti kociņi skolas teritorijā. Ar skolēnu palīdzību tiek komplektētas 

izstādes, veidoti telpu dekorējumi. Mākslas stundās realizēti projekti – sienu 

gleznojumi kabinetos un gaiteņos. Realizēta ideja par ēdamzāles ķeblīšu dekoratīvo 

apdari. 
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Skolas dzīvi krāšņo senas un skaistas ārpusstundu tradīcijas, kurus pamatā arī 

veido pašu skolēnu idejas un dalība, un ko nereti atceras un novērtē arī skolas bijušie 

absolventi: 

 Zinību diena; 

 Rudens pārgājiens, orientēšanās; 

 Ziedu paklāju veidošana; 

 Skolotāju diena; 

 Rudens tirdziņš; 

 Olimpiskā diena, sporta diena; 

 Valsts svētki – Lāčplēša diena, lāpu gājiens, svinīgais pasākums, izstādes, 

konkursi;  

 Vecāku dienas; 

 Pirmā Advente, Ziemassvētku koncerts; 

 Projektu nedēļa; 

 Popiela; 

 Pēdējais zvans un izlaiduma pasākums; 

 Mātes dienas koncerts; 

  Labdarības akcijas, labo darbu nedēļas, olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana, 

Burtiņsvētki, ekskursijas, modes skates, skolēnu darbu izstādes un bijušo 

audzēkņu salidojumi u.c. 

Daudzi no šiem pasākumiem pulcē vecākus, pagasta iedzīvotājus un bijušos 

skolas absolventus, tādējādi radot pozitīvu saikni, radot motivāciju skolēniem 

mācīties, censties, raudzīties uz dzīvi pozitīvi, novērtēt savu skolu un savas iespējas 

dzīvē. Tas arī ir galvenais šo pasākumu kvalitātes rādītājs. 

  

Interešu izglītība. 

Neraugoties uz mazo skolēnu skaitu, skola piedāvā vispusīgas iespējas skolēnu 

prasmju, talantu un interešu izkopšanā.  

Katra mācību gada sākumā vecāku pilnsapulcē tiek sniegta informācija – 

skolas darba prezentācija par skolā pieejamajām iespējām skolēnu personības un 

talantu attīstīšanā, tāpat kā mācību gada noslēgumā organizēts plašs pasākums ar 

skolēnu dalību - koncertu, teātri, izstādēm, modes skatēm, veiksmīgāko audzēkņu 

apbalvošanu.  

Ikviens skolas pasākums balstās uz interešu izglītības pulciņu audzēkņu darbu 

- krāšņās izstādes, kas priecē skatītājus ne tikai skolas, pagasta kultūras nama, 

bibliotēkas telpās, bet arī novadā un Ventspils pilsētā. Dziedātāju balsis papildina 

ikvienu skolas un pagasta pasākumu, ļauj pašapliecināties ikvienam bērnam, atraisa 

skolēnos skatuviskās iemaņas, dāvā neizmērojamu prieku vecākiem un pašiem 

dziedātājiem, piedaloties Skolēnu Dziesmu svētkos.  

Gadu no gada skolēni sekmīgi piedalās dažāda līmeņa sporta sacensībās, 

Jauno satiksmes dalībnieku forumos, riteņbraukšanas sacensībās, mākslas konkursos 

un olimpiādēs.  
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Pulciņu darba laiki saskaņoti ar skolēnu iespējām, ņemot vērā pat individuāli 

to skolēnu intereses, kuri papildus mācās vēl arī kādā no novada vai pilsētas 

profesionālās ievirzes skolām – Ugāles vai Ventspils mūzikas skolās, Ventspils 

pilsētas Skolēnu nama piedāvātajos pulciņos. 

2014./15. m. g. Popes skolā darbojas šādi pulciņi: 

o 5. – 9. klašu koris 

o 2. – 4. klašu koris 

o ansamblis 

o 2. – 9. klašu mākslas pulciņš /2 grupas/ 

o 2. – 9. klašu rokdarbu pulciņš /2 grupas/ 

o 2. – 9. klašu Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 

o novadpētniecības pulciņš  

o Ventspils novada BJSS treniņa grupa 2. – 9. klašu skolēniem /2 grupas/ 

 Mazai skolai ar 80 bērnu skaitu, sasniegumi piedāvātajās interešu izglītības 

jomās ir izcili – gadu no gada mākslas pulciņa audzēkņi uzvar prestižos starptautiskos 

konkursos Japānā, Krievijā, Uzbekijā, Baltkrievijā, Igaunijā, Latvijā. Rokdarbnieku 

izcilie rezultāti Atklātajā Valsts olimpiādē ļauj skolai ierindoties 20. vietā /pērn 

14./ Latvijas skolu reitinga tabulā mazo skolu grupā. Pirmās pakāpes diplomi 

izcīnīti interešu izglītības skatēs Kurzemes reģiona un valsts mērogā. Arī Jauno 

satiksmes dalībnieku starti valsts CSDD rīkotajos konkursos „Gribu būt mobils” un 

Jauno satiksmes dalībnieku forumos riteņbraukšanā rindojas uzvarētāju sarakstu 

augšgalos valstī.  

5.- 9. klašu koris „La” ar 1.pakāpes diplomu B grupā izcīnīja iespēju 

piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.  

Galvenais interešu izglītības pulciņu darba kvalitātes rādītājs ir skolēnu 

augstie sasniegumi ne tikai novada vai reģiona, bet arī Latvijas un pat pasaules līmenī 

/Skat. sasniegumu tabulu pielikumā/ 

 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās: 

4.4.tabula.Dalībnieku skaits interešu izglītības programmās 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

o Izglītojamie tiek iesaistīti izglītojamo pašpārvaldes darbībā. 

 

o Skolas dzīves struktūra balstīta, akcentējot skolēnu personības 

veidošanās, pozitīvo attieksmju un sociālo iemaņu attīstīšanas 

nozīmīgumu. 

1.-4. klase 5.-9. klase 
Izglītības 

iestādē 
Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā 

32 2 32 27 9 28 
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o Izglītojamiem tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas, kuru rezultatīvais sniegums konkurē un nereti pārspēj pat 

lielo pilsētu skolu sniegumu.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Samazinoties skolēnu skaitam rūpēties, lai saglabātos skolas tradīcijas 

un skolēniem piedāvāto personību attīstošo interešu izglītības pulciņu 

daudzveidība.  

 Saglabāt saikni, padziļināt sadarbību ar skolas bijušajiem audzēkņiem - 

absolventiem, jo šādai sadarbībai milzīgs potenciāls skolēnu 

personības un pozitīvas attieksmes veidošanā. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Popes pamatskola darbojas vadoties pēc „Pamatizglītības   profesionāli orientēta 

virziena programmas” /21014111/ piedāvā skolēniem padziļinātu vizuālās mākslas 

apguvi. Pamatskola ar nelielu skolēnu skaitu nespēj nodrošināt vēl papildus kādas 

citas izglītības programmas apguvi, taču šo trūkumu pamatskolā lielā mērā kompensē 

piedāvāto interešu izglītības pulciņu plašais piedāvājums. Skolēniem tiek piedāvātas 

iespējas attīstīt savas spējas, prasmes, papildināt zināšanās teju vai ikvienā dzīves 

jomā mākslā, mūzikā, sportā.  

Skolēni tiek regulāri informēti par savu sekmju rezultātiem, spējām un arī 

iespējamām problēmām izvēloties turpināt izglītību vidusskolā, profesionālajā 

vidusskolā, tehnikumā vai arodskolā. Audzinātāji vai priekšmetu skolotāji 

konsultāciju līmenī gatavi konsultēt un palīdzēt pieņemt lēmumu par tālākās izglītības 

iespējām skolēnam. Skolas metodiskajā kabinetā un klašu audzinātājiem pieejami 

informatīvie materiāli – bukleti, katalogi, CD diski par izglītības un karjeras iespējām 

Latvijā. Šie jautājumi tiek apskatīti audzināšanas stundās.  

Organizētas tikšanās ar skolēniem un pedagogiem no Ventspils, Ugāles, 

Dundagas vidusskolām, Ventspils Tehnikuma, kā arī tikšanās ar bijušajiem skolas 

absolventiem – profesionāļiem savās jomās. Arī paši skolēni devušies pieredzes 

apmaiņas braucienos uz šīm mācību iestādēm, ekskursijās uz iestādēm un 

uzņēmumiem.  

Skola sadarbojas ar karjeras izvēles centriem. Sadarbības ietvaros vecāko 

klašu skolēni apmeklējuši arī Ventspils VNA, Ventspils Digitālā centra piedāvātās 

karjeras konsultācijas. 

Tā kā skola strādā pēc profesionāli orientēta virziena programmas /21014111/, 

īpaša uzmanība tiek veltīta iespējām turpināt izglītību kādā no Latvijas mākslas 

vidusskolām. Skola gadu no gada sekmīgi sagatavo skolēnus iestājai Rīgas Dizaina 

mākslas vidusskolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā. Šogad RDMV iestājušies 2 

skolēni no 9 absolventiem, pērn RAV 1 no 8. Vidēji izglītību ar mākslu saistītās 

profesijās izvēlas aptuveni 15 – 20 % skolas absolventu 
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Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

 
 

Mācību gads 

 

 

 

 

Pamatizglītī

bu ieguvušo  

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

profesionā

lās 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

prof. 

kultūrizglī

tībs 

iestādē 

Neturpin

a 

mācības 

Strād

ā 

Piezīmes 

 

2012./2013.

m.g. 

12 4 8 - - -  

2013./2014.

m.g. 

8 2 5 1 - -  

2014./2015.

m.g. 

9 2 4 3 -  -   

4.5.tabula.Absolventu turpmākās gaitas 

Stiprās puses: 

o Izglītības iestādē tiek domāts par katra skolēna iespējām karjeras 

izglītības jomā. 

o Tiek organizēti pasākumi, iesaistīti speciālisti, palīdzot skolēniem 

apzināties un modelēt savas tālākās dzīves un karjeras veidošanu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot darbu karjeras izvēles pasākumu organizēšanā, vairāk 

piesaistot dažādu nozaru speciālistus, profesionāļus, īpaši skolas 

bijušos absolventus. 

 Organizēt skolas reklāmas un prezentācijas pasākumus pagastā un 

tuvākajā apkaimē. 

Vērtējums: labi 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolotāji, stundu darbā ievēro gan talantīgo, gan skolēnu ar mācīšanās 

traucējumiem spējas un vajadzības, piedāvājot atbilstošus uzdevumus atbilstošā 

apjomā. Sākumskolas skolotāji izstrādā un gatavo dažādus uzskates līdzekļus 

(didaktiskās un attīstošās spēles) skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Skolēniem tiek 

piedāvāti dažādi diferencēti uzdevumi, diferencēti uzdevumi darbam mājās un atbalsts 

ārpusstundu pasākumos, kuros viņi var attīstīt savus dotumus.  

Atsevišķos mācību priekšmetos darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem notiek 

visa mācību gada garumā . Ar talantīgajiem skolēniem pedagogi strādā fakultatīvajās 

nodarbībās, ārpusstundu nodarbībās un nedaudz konsultācijās. Skolotāji palīdz 

skolēniem gatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, viktorīnām, 

ārvalstu konkursiem (vizuālajā mākslā). Popes pamatskolā par talantīgo skolēnu 

panākumiem tiek informēti arī pārējie skolas izglītojamie skolas svinīgajās līnijās, kā 

arī informācija par gūtajiem panākumiem tiek atspoguļota skolas informācijas 

stendos.  

Ventspils novada dome ir izstrādājusi saistošos noteikumus par pedagogu un  

izglītojamo prēmēšanu  par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

sporta sacensībās. Skola  mācību gada nobeigumā skolēniem par sasniegumiem 
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mācību darbā un aktivitāti ārpusklases pasākumos organizē ekskursijas, Svinīgās 

pieņemšanas pie skolas direktores. 

Popes pamatskolā ir apzināti skolēni, kuriem viena vai otra  mācību 

priekšmeta apguve sagādā grūtības, lai arī iemesli šeit ir dažādi – spēju trūkums, 

gribas vai motivācijas trūkums, slimība, slikti sociālie apstākļi.  

Skolā izveidota kārtība, kā notiek darbs ar šiem skolēniem, lai sekotu viņu 

izaugsmei: 

• priekšmeta skolotāja, audzinātāja darbs ar skolēnu un vecākiem, 

• individuālās sarunas, kurās piedalās skolēns, vecāki, audzinātājs, arī skolas 

administrācija un psihologs. 

Izglītojamiem ar mācību grūtībām tiek nodrošinātas konsultācijas, 1.-4. klasē 

iespēja apmeklēt individuālo un grupu darbu nodarbības, apmeklēt izglītības iestādes 

logopēdu, tāpat 1.–4.klašu skolēni apmeklē pagarinātās dienas grupu, kur mācībās 

konsultē pedagogi. 

Par atbalstu uzskatām arī skolas bibliotēku, kur ir plašs bērnu daiļliteratūras 

klāsts. 1. –4.klašu skolēni metodiski tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā – norit konkursi 

par izlasītajām grāmatām klasēs.  

Skolotāju ikgadējos pašvērtējumos un metodiskajās apspriedēs tiek analizētas 

izmantotās mācību metodes. Pedagoģiskās padomes sēdē vienu reizi mācību gadā 

dalās pieredzē par metožu efektivitāti. Piemēram, 2014./2015.mācību gadā viens no 

uzdevumiem bija –mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs izmantot daudzveidīgus 

mācību metodiskos paņēmienus, attīstot skolēnu apzinātas lasīšanas prasmes. 

Skolotāji gan teorētiskās, bet vairāk praktiskās nodarbībās apguva daudzveidīgus 

mācību metodiskos paņēmienus skolēnu apzinātas lasītprasmes attīstīšanai visos 

mācību priekšmetos. 

Darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai uzvedības problēmas, 

palīdz psihologs un logopēds. 

Skolas sasniegumi kritērijā: 

 Nelielais izglītojamo skaits ļāvis plaši izmantot individuālu pieeju 

katram izglītojamajam 

 Ražīgs darbs konsultācijās 

 Augsti sasniegumi darbā ar talantīgajiem skolēniem( skatīt pielikumā 

„Citi sasniegumi”) 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt papildus strādāt ar talantīgajiem skolēniem, kā arī ar 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, 

 pēc iespējas vairāk izmantot skolas bibliotēku, jo ir pietiekami plašs 

jaunākās bērnu daiļliteratūras un preses izdevumu klāsts, kas veicina 

lasītprasmes apguvi,īpaši sākumskolas posmā, 

 skolēniem nodrošināt pieejamāku logopēda un psihologa palīdzību. 

 sadarboties ar izglītojamo ģimenēm, ieinteresējot vecākus bērna 

izaugsmē, izziņas procesā   mājās.  

 Skolotājiem sadarboties mācību materiālu veidošanā un izmantošanā, 

savstarpējā stundu vērošanā. 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.5 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Popes pamatskola , sākot ar 2015. gadu, īsteno  Speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611). 

 

Viens 1.klases un viens 4.klases izglītojamais apgūst programmu ar kodu 

21015611.  Par katru izglītojamo ar speciālajām vajadzībām izglītības iestādē ir 

attiecīgs pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Katram skolēnam  izstrādāts 

individuālais mācību plāns. Darbu ar šiem bērniem koordinē un pārrauga skolas 

administrācija. Seši skolas pedagogi apguvuši apmācību kursus darbam ar skolēniem 

ar mācību grūtībām. Klašu audzinātāji veido individuālās izaugsmes kartes, kurās 

apkopo attīstības dinamiku. 

Skolēniem ar īpašām vajadzībām tiek sniegtas papildus konsultācijas dažādos 

mācību priekšmetos un papildus nodarbības pie logopēda un psihologa, iespēja mājas 

darbus sagatavot un lūgt skolotāja palīdzību konsultācijās un pagarinātās dienas 

grupā. 

Klašu audzinātāji bieži sazinās ar abu skolēnu vecākiem, skaidro problēmas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1.Turpināt sadarbību ar vecākiem atbalsta nodrošināšanai. 

2. Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi speciālās izglītības programmas 

īstenošanai. 

 

4.6.Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm 

Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas sniegšana un apmaiņa ar 

vecākiem- vecāku sapulces, Mykoob, individuālas sarunas klātienē,  telefonsarunās, 

e-pasta sarakstē, sekmju izraksti, informācija dienasgrāmatās.  

Rudens kopsapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar galvenajiem darba rezultātiem 

iepriekšējā mācību gadā, jaunā mācību gada prioritātēm un uzdevumiem, skolas 

attīstības plānu, iekšējās kārtības noteikumiem. Skola informē vecākus par iespējām 

satikties ar skolas vadību un skolotājiem.  

Skola  divas reizes gadā  organizē vecāku dienas, kurās iespējams apmeklēt 

mācību stundas, piedalīties pasākumos, individuāli tikties ar priekšmetu skolotājiem. 

Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par mācību un audzināšanas pasākumiem, 

kā arī cita aktuāla informācija.  Vecāku sapulcēs pēc nepieciešamības pieaicina arī 

skolas psihologu. Par plānotajām vecāku sapulcēm informāciju vecāki saņem 

rakstveidā. Sapulcēs vecāki izsaka savus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. 

Vecāki savlaicīgi tiek informēti par mācību satura jautājumiem, valsts 

pārbaudes darbiem, to kārtošanas procesu, to apliecinot ar parakstu Mykoob žurnālā. 

Klašu audzinātāji reizi mēnesī  izsniedz skolēniem sekmju izrakstus, kuros atspoguļo 

arī stundu kavējumus, tādējādi informējot par to vecākus. 

 Skola nodrošina iespēju vecākiem, kuriem ir vēlme, tikties ar skolas 

psihologu, kā arī skolēniem ir pieejamas psihologa konsultācijas. Skola palīdz 

vecākiem sazināties ar pagasta sociālo un Bāriņtiesas darbinieku. 

Skolā darbojas Skolas padome ( pārstāvji no vecāku, skolotāju un skolēnu 

vides).  Vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli, ierosinājumus. Skolas padomes 

vecāki darbojas skolas organizētajos pasākumos, aicina līdzdarboties citus vecākus, 

informēti par skolēnu ēdināšanu, budžeta izlietojumu.Skolas padomes locekļi katru 

gadu piedalās Vecāku konferencē novadā. 
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Vecāki tiek aicināti piedalīties skolas ārpusklases pasākumu organizēšanā, 

vadīšanā un dokumentēšanā. Ar vecāku aktīvu atbalstu organizētas: puķu stādīšanas 

talkas rundālē, malkas kraušanas talkas, lapu grābšanas, parka sakopšanas talkas, labo 

darbu nedēļu aktivitātes, dabas objektu apsekošanas un sakopšanas pasākumi, 

pārgājieni un ekskursijas, Ziemassvētku labdarības akcijas, labdarības koncerti 

pansionātā, nodrošināts transports ārpusskolas braucieniem, apmeklētas vecāku 

darbavietas profesionālās orientācijas nolūkā. 

Vecāki uzskata, ka skolas vide ir sakārtota un skolā tiek organizēti interesanti 

svētku pasākumi. 

 Vecāku līdzatbildība savu bērnu mācīšanā, savstarpējo attiecību , uzvedības 

normu ieaudzināšanā varētu būt lielāka. 

 

Stiprās puses: 

 vecāki darbojas skolas padomē- padomes priekšsēdētājs ir vecāku pārstāvis, 

 vecāki sniedz palīdzību skolas pasākumu organizēšanā un paši tajos piedalās, 

 skola regulāri informē vecākus par paredzamajiem pasākumiem, skolas darba 

režīma izmaiņām u.c ar skolas darbu saistītajiem jautājumiem, 

 skola organizē vecāku dienas, vecāku sapulces un citus pasākumus, 

 skola ir vienmēr atvērta vecāku apmeklējumiem, idejām, priekšlikumiem. 

Tālākās attīstības nepieciešamība: 

 Aktualizēt skolas sadarbību ar sociālo dienestu, lai maksimāli laicīgi 

konstatētu ģimeņu nelabvēlīgo ietekmi uz bērnu attīstību un uzvedību. 

Vērtējums: labi 

5.Iestādes vide 
 5.1. Mikroklimats 

Skolas darbības laikā izveidojušās noturīgas tradīcijas, kas aptver gan 

izzinošu, gan rosīgu sabiedrisko darbību, tautas un modernās kultūras tradīciju 

popularizēšanu, kolektīva saliedēšanu. 

Izglītības iestādes tradīcijas: 

 Zinību diena (vecāku kopsapulce, pagājušā mācību gada izvērtējums, 

sasniegumi) 

 Rudens pārgājiens (skolas kolektīva atkalredzēšanās, iespaidi par pavadīto 

vasaru, bērnu komunikācija citam ar citu, draudzīga kopābūšana, kopīgs 

ugunskurs, jautras spēles brīvā dabā.) 

 Skolotāju diena (9.klases skolēni iejūtas skolotāja darbā, atbild par kārtību 

skolā, piedalās brīvprātīgo dežurantu darbā) 

 Ziemassvētku pasts (organizē Skolēnu līdzpārvalde) 

 Valentīndienas pasākums (jautrības, sapratnes, mīlestības diena,  draugu foto, 

organizē skolēnu līdzpārvalde) 

 “Jautrā popiela”(var piedalīties klase, klašu grupas, dueti, solisti.Piedalās arī 

skolotāji) 
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 Lāpu gājiens ”Gaismas ceļš” (saliedē visu Popes pagasta sabiedrību. Liela 

atsaucība) 

 Gada noslēguma pasākums (koncerts, Popielas priekšnesumi, pateicības 

skolēniem un vecākiem par līdzdalību konkursos, festivālos, olimpiādēs, 

sacensībās) 

 Labo darbu nedēļa (audzēkņi palīdz veikt dažādus darbus Popes pagastā, lai 

uzlabotu sadzīves apstākļus savā dzimtajā ciemā) 

 Skolas absolventu salidojums. 

Audzēkņu un pedagogu sasniegumi tiek atainoti publikācijās Ventspils novada 

informatīvajā izdevumā ”Novadnieks”, Ventspils pilsētas un novada laikrakstā 

“Ventas Balss”. Rakstus iesniedz audzēkņi un pedagogi, taču par īpašiem 

sasniegumiem paši pedagogi informē žurnālistus un aicina uz skolu, lai tiktu 

atspoguļots darbs iestādē , lai celtu skolas prestižu un atzinīgi tiktu novērtēts izglītības 

iestādes devums. Pedagogi izmanto iespējas piedalīties novada, reģiona, valsts 

rīkotajās sacensībās, olimpiādēs un konkursos skolēniem, tādējādi veicinot skolas 

atpazīstamību (skat. pielikumu ”Citi sasniegumi”). 

Nelielais skolas kolektīvs dod iespēju labi iepazīt vienam otru , reaģēt uz katru 

pāridarījumu, savlaicīgi novērst konfliktus, pēc nepieciešamības iesaistot 

audzinātājus, vecākus, skolas psihologu, administrāciju. Par savstarpēju cieņu, 

sapratni, līdzjūtību, pat mīlestību liecina vērojumi mācību stundās un starpbrīžos, 

ārpusklases pasākumos. Pusaudžu vecumā vērojamo neiecietību  un pāridarījumus 

kopīgi ar skolēniem risina audzinātājs un skolas psihologs. Pedagogi un personāls 

skolā jūtas komfortabli, novērtē dāvātās iespējas un veido saliedētu kolektīvu. 

Pedagogu darba slodzes sadala, ievērojot skolas izglītības programmu un 

darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas 

administrācija pārzina skolotāju pieredzi, kvalifikāciju, kā arī stiprās un uzlabojamās 

puses.  Konkrētu pienākumu sadali starp administrāciju, pedagoģisko kolektīvu un 

tehniskajiem darbiniekiem nosaka Darba kārtības noteikumi, amatu apraksti, kur ir 

noteikti funkcionālie pienākumi, tiesības un atbildību jomas. Visiem darbiniekiem ir 

zināma un pieejama precīza informācija par skolas vadības struktūru, darbību un visu 

darbinieku pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. 

Sabiedriskie pienākumi skolotāju starpā tiek sadalīti ievērojot konkrēto 

situāciju: pēc administrācijas ieteikuma, pēc brīvprātības principa, pēc katra spējām 

un iespējām. Vienojoties par pienākumu un uzdevumu sadali tiek uzklausīts katrs 

iesaistītais, kolektīva biedri ir gatavi uzņemties arī kolēģa atbildību kopējai lietas 

virzībai. 

Konflikti tiek risināti kolektīva iekšienē, lielāku nesaskaņu gadījumā tiek 

meklēts atbalsts pašvaldībā. 

Personālam tiek sniegts morāls atbalsts darba, veselības, sadzīves jautājumu 

risināšanā. Administrācija rūpējas par darbinieku darba apstākļu uzlabošanu, 

transporta izmantošanas iespējām, atpūtas iespējām, iespēju apmeklēt ārstniecības un 

pašvaldību iestādes; arodbiedrības biedri iespēju robežās saņem finansiālu atbalstu. 

Izsakot priekšlikumus Vecāku kopsapulcēs un Skolas padomē, vecāki iesaistās 

skolas Iekšējo kārtības noteikumu papildināšanā. Pēdējās izmaiņas kārtības 

noteikumos saistītas ar mobilo tālruņu lietošanu ,tās pieņemot, veikta vecāku 

anketēšana. Vecāki atbalsta pārmaiņas, kas saistītas ar pozitīvām pārmaiņām iestādes 

darbā. 

Iekšējie kārtības noteikumi: 

 Skolas iekšējie kārtības noteikumi ir izlasāmi skolēnu dienasgrāmatā, 
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 Ar tiem iepazīstas gan skolēni – klases stundās, gan vecāki, apliecinot 

ar savu parakstu. 

 Par izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos tiek ziņots atsevišķi 

katram skolēnam un vecākam. 

 Kārtības noteikumu pārkāpumi tiek fiksēti, pēc vajadzības veiktas 

turpmākas manipulācijas ar pārkāpēju-pārrunas, ziņojumi vecākiem, atbalsta 

personālam, administrācijai u.t.t. 

Skolā iekārtota Svinīgā siena, kur atrodas valsts prezidenta attēls, valsts 

himnas vārdi, ģerbonis un valsts karoga foto. Klašu audzinātāji to izmanto 

patriotiskajā audzināšanā.  

Datus par izglītojamo uzvedību apkopo klases audzinātājs, tie tiek analizēti 

sadarbībā ar skolas psihologu, pēc nepieciešamības ar pašvaldības atbalsta personālu; 

šeit arī tiek pieņemti lēmumi, kurus ar vai bez direktora rīkojuma turpmākajā 

audzināšanas darbā realizē vienas vai vairāku klašu audzinātāji. Dati par 

pārkāpumiem tiek uzkrāti. 

Skolas personāls ir lojāls Latvijai un tās Satversmei, mācību un audzināšanas 

procesā ievēro ētikas un humānisma principus. 

Iestāde lepojas ar : 

 Stabilām, daudzveidīgām skolas tradīcijām, 

 Saliedētu pedagogu, personāla un audzēkņu kolektīvu, 

 Pedagogu kolektīvu, kas nenogurstoši meklē iespējas popularizēt 

audzēkņu darbus un spējas konkursos, sacensībās, 

 Iestrādēm bagātu  patriotisko audzināšanu. 

Tālākās attīstības nepieciešamības: 

 Aktīvāks darbs ar Skolas padomi skolai svarīgo labvēlīgas vides 

nodrošināšanas jautājumu risināšanā. 

 Sociālā pedagoga (darbinieka) pieejamības nodrošināšana audzēkņiem 

Vērtējuma līmenis : ļoti labi 

 5.2. Fiziskā vide 
Popes pamatskola atrodas Ventspils novada pašvaldības īpašumā, bijušajā 

barona Bēra muižā. Celiņi,  parks, dobes ir izveidotas pēc muižas parka principiem. 

Skola ir iesaistījusies skolas Piļu un muižu asociācijā, tādējādi  cauru gadu skolā 

iegriežas arī ekskursanti, kuri iepazīstas ar novadpētniecības ekspozīciju skolā. 

Budžeta līdzekļi regulāri tiek ieguldīti skolas fiziskās vides uzlabošanai – 

notiek klašu un gaiteņu remonti. Katru gadu tiek izremontēta viena skolas telpa, 

saglabājot senatnīgo un vēsturisko stilu. 2013.gadā pilnībā pārbūvēta un modernizēta 

skolas virtuve, uzstādīts mūsdienīgs aprīkojums, 2014.gadā restaurēts mūzikas  

kabinets, 2015.gadā sākumskolas klase. Skolā ir metodiskais kabinets, kurš kalpo arī 

kā atpūtas telpa; tas kopš 2013.gada gaumīgi izremontēts un iekārtots. Telpu izmanto 

arī skolas psihologs, darbojoties ar skolēniem un viņu vecākiem. 

Skolas zāle remontēta 2000.gadā. Blakus zālei atrodas skolas un pagasta 

vēstures ekspozīcijas telpa. Lielāki remonti veikti arī  skolotāju istabā un direktores 

kabinetā, vēstures un fizikas kabinetā. Skolēniem iekārtota līdzpārvaldes telpa, kuru 

skolēni izmanto gan sabiedriskajām aktivitātēm , gan atpūtai. 

  Visās skolas telpās sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību procesa 

vajadzībām un ļauj sekmīgi realizēt visas izglītības programmas. 
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Lai realizētu Pamatizglītības profesionāli orientētu programmu (vizuālajā 

mākslā) ir veikti daļēji telpas labiekārtošanas darbi, kas skar dabīgā un mākslīgā 

apgaismojuma problēmu, ir pielāgoti galdi, soli, izstāžu stendi, darbu noliktava, bet 

aktuāls jautājums par telpu paplašināšanu, restaurēšanu. 

   Skolā kontroles institūciju veikto pārbaužu akti ir apkopoti un glabājas pie 

skolas direktora. 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības 

programmas īstenošanas 

vietas adrese 

 

 Atzinums 

Izsniegšanas 

datums 

Ventspils novads, 

Popes pagasts, Popes 

pamatskola 

Atzinums no 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

2015.gada18.septembris 

Ventspils novads, 

Popes pagasts, Popes 

pamatskola 

 

 Atzinums 

no Veselības inspekcijas 

2015.gada18.februāris 

Ventspils novads, 

Popes pagasts, Popes 

pamatskola 

Ventspils novada 

pašvaldības Izglītības 

pārvaldes akts nr.6 ar 

VUGD Ventspils daļas 

inspektores piedalīšanos 

2015.gada15.septembris 

 5.1.tabulaJaunākie kontrolējošo institūciju atzinumi 

Skolai pieguļošā teritorija saistās ar bijušo muižu-parks, dīķis, muižas 

ansambļa ēkas, rundāle, alejas. Pievedceļš ved pa senatnīgu aleju; par veco koku 

kopšanu, kas novērš apdraudējumu bērniem, rūpējas  pagasta pārvalde. Gājēju 

drošībai atstatus no brauktuves ierīkots gājēju celiņš, kurš ir apgaismots un  tiek tīrīts 

arī ziemās. 

Liela daļa skolēnu skolā nokļūst ar skolēnu autobusu, kurš uzņem un izlaiž 

pasažierus tā, lai tiem nav jāšķērso brauktuve, vakaros uz autobusu skolēni dodas 

skolotāja pavadībā. Riteņbraucēju ērtībai pie skolas ierīkotas daudzas divriteņu 

stāvvietas, divriteņu kustība norit pa celiņu, skolēni , mācoties Jauno satiksmes 

dalībnieku pulciņā apgūst velosipēda vadīšanas prasmes, atļautajā vecumā daudziem 

ir vadīšanas apliecība (aptuveni 50%). 

Skolas kolektīvs rūpējas par apkārtni, kas ir estētiski iekārtota, apzaļumota. 

Kopējā skolas apkārtnes platība ir 5,8 ha, no kuriem sporta zona 1,7 ha, atpūtas zona 

0,9 ha, augļu dārzs 2,15 ha, saimnieciskā zona 0,35 ha, zeme zem ēkām 0,7 ha. Skolas 

teritorijā ierīkots sporta laukums-basketbola, futbola laukumi, tāllēkšanas sektors, par 

kuru sakopšanu rūpējas sētnieks un sporta pasniedzējs.  Skolas pagalmā starpbrīžos 

skolēni var uzturēties svaigā gaisā. Iestādes teritorijā ir dīķis, kuru  ziemas sezonā 

izmanto kā hokeja laukumu un izmanto slidošanai. Pie skolas aug ābeļu dārzs, ražu 

izmantojam skolas ēdnīcā. 

   Skolas apkārtnes sakoptības uzturēšanai pavasaros un rudeņos rīkojam  

talkas, kurās piedalīties aicināti arī vecāki:tajās tiek kopts skolas parks, puķu dobes 

rundālē, grābtas lapas, stādītas puķes un košumkrūmi, apkopti aizsargājamie dabas 
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objekti teritorijā, vāktas augu tējas, lasīti augļi, sakopta skola valsts un ieražu 

svētkiem. Skolēni pieaugušo uzraudzībā veido svētku noformējumu logiem, ieejas 

hallēm, zālēm.  

Iepriekš minētos darbus ierosina un uzrauga klašu audzinātāji, Skolēnu 

līdzpārvalde, skolas administrācija un Skolas padome. 

 Dienas laikā skolā ir apkopēja/dežurants, kas regulāri veic mitro uzkopšanu, 

uzrauga sanitāro mezglu nodrošinājumu ar higiēnas līdzekļiem. Visās skolas klasēs, 

gaiteņos uz palodzēm izvietoti telpaugi. 

   Aptaujātie 5. – 9.klašu skolēnu uzskata, ka skola ir tīra un kārtīga.  

Skolas sasniegumi jomā :   

 Mērķtiecīgi un plānveidīgi veikti telpu remonti. 

 Estētiski gaumīga un mājīga vide skolā. 

 Tīra, sakopta apkārtējā vide, kas nodrošina skolēnu aktivitātes svaigā gaisā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Rotaļu laukuma labiekārtošana. 

 Skolas fasādes un lietusūdeņu novades sistēmas remonts. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

6.Iestādes resursi 
 6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 Skolā ir visas telpas mācību procesa nodrošināšanai . Skolas telpu 

izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa vajadzībām un konkrētā mācību 

priekšmeta specifikai: angļu/vācu val. kabinets ar interaktīvo tāfeli ,matemātikas 

kabinets ar interaktīvo tāfeli 
 
,ķīmijas kabinets ar interaktīvo tāfeli 

 
,angļu val. 

kabinets,mūzikas kabinets ,latv. val. kabinets,vēstures un ģeogrāfijas 

kabinets,datorklase,mājturības un tehnoloģiju kabinets meitenēm  (divi kabineti 

kopā), mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem  (trīs kabineti kopā), sporta angārs – 

700m
2
 + visas nepieciešamās palīgtelpas (ģērbtuves, dušas telpas, tualetes, inventāra 

noliktavas u.c.),1.klase ,2.klase  ,3.klase . 

   Ņemot vērā šodienas skolēnu skaitu skolā, mēs spējam nodrošināt 

izglītojamos ar lielāku minimālo platību vienam izglītojamam, kas ievērojami atvieglo 

un uzlabo mācību procesu. 

    Skolai ir arī bibliotēkas telpa  ar vietu lasīšanai, lielas ēdamzāles ar 

labiekārtotu virtuvi , garderobe skolēniem un atsevišķi skolotājiem, administrācijas un 

darbinieku telpas, aktu zāle  un plaša halle . Skolas zāle remontēta 2000.gadā. Blakus 

zālei atrodas skolas un pagasta vēstures ekspozīcijas telpa, kurā izvietoto ekspozīciju 

izmanto vēstures un sociālo zinību stundām. 

Bez obligātajiem mācību priekšmetiem un nodarbībām, skolā ir pieejamas  arī 

ārpusstundu nodarbības: Jauno ceļu satiksmes dalībnieku pulciņš; pulciņš mākslā -  ar 

ievērojamiem sasniegumiem novada un republikas līmenī; rokdarbu pulciņš; sporta 

nodarbības – katru dienu; 1.-4.klašu koris; 5.-9.klašu koris un novadpētniecības 
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pulciņš, kuru nodarbības notiek skolas telpās un kuri izmanto skolas materiāltehniskās 

iespējas. 

Pagarinātās dienas grupa, kurā skolēniem ir iespēja izpildīt mājas darbus 

skolotājas uzraudzībā notiek atsevišķā , tai paredzētā telpā, šeit aprīkojums pielāgots 

arī bērnu atpūtai un  izzinošai darbībai (paklāji, rotaļlietas, spēles). 

Sporta nodarbības un sporta treniņi notiek sporta angārā atstatus no citām 

skolas telpām, taču telpas pilnībā aprīkotas un apgādātas ar sporta inventāru, iekārtām, 

kā arī apskaņošanas iekārtu. 

Atsevišķas nodarbības ir notikušas arī pagasta bibliotēkā un kultūras namā, 

kurās izmantoti uz vietas pieejamie atbilstošie materiāltehniskie līdzekļi.  

 Izglītības iestādei ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie 

materiāltehniskie resursi: mācību tehniskie līdzekļi, mācību materiāli, iekārtojums un 

aprīkojums. Materiāltehniskie resursi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Pedagogi un 

izglītojamie tos izmanto mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās. Skolā 

plānveidīgi katru gadu tiek papildināta materiāltehnisko resursu bāze. 

   Datorklase ir aprīkota ar 10 darbavietām. Skolā ir 3 kabineti, kas aprīkoti ar 

interaktīvajām tāfelēm.  Trīs klašu telpas aprīkotas ar stacionārajiem projektoriem un 

ekrāniem. Skolotājiem kabinetos ir pieejami portatīvie datori vai stacionārie datori, 1 

stacionārais dators un 2 kopētāji paredzēti kopējai  lietošanai metodiskajā kabinetā, ar 

nepieciešamajiem IT resursiem nodrošināta arī skolas administrācija. Skola 

nodrošināta ar nepieciešamo CD atskaņotāju skaitu gan mācību priekšmetu stundu 

vajadzībām, gan interešu izglītības pulciņu vajadzībām. 

       Skolas angārs ir aprīkots un nodrošināts ar nepieciešamo sporta inventāru. 

  Mājturību kabinetos ir nepieciešamie darbagaldi un sadzīves tehnika, kas 

nepieciešams programmu apguvei, pēdējo mācību gadu laikā iepirktas plītis, 

šujmašīnas, stelles, dažādi instrumenti rokdarbu izstrādāšanai, izejmateriāli (koka, 

saplākšņa, auduma, diegu, papīra, metāla), izstāžu paliktņi, iekaramās konstrukcijas, 

turpmāk nepieciešams modernizēt darbgaldus zēnu mājturības kabinetā. 

Pateicoties valsts un pašvaldības dotācijām katru gadu skola atjauno un 

papildina izglītības programmas apguvei nepieciešamo mācību literatūru, papildus 

literatūru, piemēram, grāmatas daiļliteratūrā, izziņas literatūru, interaktīvos 

materiālus, izdales materiālus un  metodiskos līdzekļus – skolotāju grāmatas, 

pārbaudes darbu burtnīcas u.c. 

Tiek sagādāti uzskates līdzekļi kabinetiem – kartes, globusi, kompasi, atlanti, 

eiro naudas komplekti, magnētiskie pulksteņi, lupas, kompasi, mikroskopi, datu 

kameras, plakāti, planšetes . 

Daļu mācību līdzekļu, kas nepieciešami pedagogu darbam,  veido paši 

priekšmetu skolotāji, izmantojot datorus, laminēšanas iekārtas u.c. 

Katra mācību gada sākumā visiem mācību līdzekļiem tiek veikta apkope. 

Remonts, atjaunošana un papildināšana tiek veikta mācību gada garumā pēc 

nepieciešamības. Apkopēm un remontam vajadzīgais finansējums iekļauts skolas 

budžetā. Novada atbildīgie  tehniskie darbinieki apkopo datus par iekārtām, plāno 

jaunu to iegādi ilgtermiņā. 
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  Skolas sasniegumi jomā: 

 Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa pilnvērtīgai 

nodrošināšanai. 

 Telpu iekārtojums, platība un aprīkojums atbilst skolēnu 

vecumposmiem un skaitam. 

 Izglītojamie tiek nodrošināti ar visām mācību procesam 

nepieciešamajām mācību grāmatām. 

 Materiāltehniskie resursi ir pietiekami un tiek  plānveidīgi papildināti. 

 

  Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt papildināt materiāltehnisko līdzekļu bāzi, atjaunojot mēbeles 

vairākos mācību kabinetos; 

 Modernizēt darbgaldus zēnu mājturības kabinetā; 

 Iesaistīties projektos, kas veicinātu skolas materiāltehniskās bāzes 

modernizēšanu un pilnveidošanu. 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

6.2.Personālresursi 
2015./2016.m.g. Popes pamatskolā strādā 12 pedagogi. 

Skolā tiek īstenotas 3 izglītības programmas, kuras īsteno pedagogi ar 

atbilstošu profesionālu kvalifikāciju, no tiem 7  profesionālie maģistri, psihologs un 

logopēds. 

Īpaši  kvalifikācijas kursi bija nepieciešami pedagogiem, kad skola 2015.gadā 

sāka realizēt Speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem. Tādēļ 6 skolotāji 2015.gadā apguva 36 stundu A kursus ”Iekļaujošas 

izglītības aspekti darbā ar izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

pamatskolas izglītības iestāžu pedagogiem”, skolas logopēdam jau bija iegūta 

atbilstoša  augstākā izglītība. 

Skolā  seko tam, lai pedagogi savlaicīgi un atbilstoši kvalifikācijai apmeklētu 

tālākizglītības kursus. Mācību gada laikā skolas administrācija seko pedagogiem 

nepieciešamajam kursu piedāvājumam, informē skolotājus, atgādina par kursu 

derīguma termiņiem un nepieciešamību ievērot minimāli noteikto kursu stundu skaitu. 

Visiem skolas pedagogiem ir nepieciešamie 36 h tālākizglītības kursi 3 gadu 

griezumā. Pēc tālākizglītības kursu apmeklējuma notiek pieredzes apmaiņa. 

Skola finansiāli atbalsta skolotāju tālākizglītošanos - apmaksā ceļa izdevumus, 

uzturēšanos, kursu izmaksas. 

Skolotāji pēc savas iniciatīvas vai vadības iedrošināti  piedalās konferencēs, 

meistarklasēs (2015.gads  vizuālajā mākslā Talsos, 2016.g. Ventspils novads 

rokdarbos), izstrādā metodiskos materiālus (matemātika, vizuālā māksla, mājturība, 

ārpusklases darbs). 

No 12 skolā strādājošajiem pedagogiem diviem ir 2.kvalitātes pakāpe, 8 

pedagogiem -3. kvalitātes pakāpe, bet 1 pedagogam- 4.kvalitātes pakāpe. 
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Pedagogi apmeklē novada rīkotās metodiskās apvienības sēdes, gatavo 

materiālus pieredzes apmaiņas pasākumiem novada līmenī, iesūta uzdevumus novada 

konkursiem , olimpiādēm , piedalās to organizēšanā, vadīšanā, darbu labošanā, rīko 

izstādes un nodarbības, kā arī koncertus  pagasta un novada iedzīvotājiem, vada 

vasaras nometnes bērniem ar mācīšanās traucējumiem un talantīgajiem skolēniem, 

sniedz profesionālas konsultācijas un  palīdzību skolas beidzējiem, gatavojoties 

iestājeksāmeniem profesionālās mācību iestādēs. Sociālo zinību skolotāja vada 

Ventspils novada sociālo zinību metodisko apvienību, krievu valodas skolotāja-

Ventspils pilsētas krievu valodas skolotāju metodisko apvienību. 

Iestādes pedagoģiskais personāls ilggadēji ir nemainīgs, jaunu kadru iesaiste ir 

bijusi vajadzīga tikai atbalsta personāla ziņā, kur par skolas psiholoģi uzaicināta 

strādāt psiholoģijas maģistre, bet par logopēdu-speciālās pirmsskolas, speciālās skolas 

un logopēdijas speciālists ar 16 gadu pedagoģiskā darba pieredzi. 

Lielākā daļa no skolas pedagogiem veido skolas radošo komandu, kas aktīvi, 

uz pašiniciatīvas pamata , bet ar neatsveramu direktores, skolas līdzpārvaldes atbalstu 

vada skolas ārpusklases dzīvi, daudzās aktivitātes. 

Skola lepojas ar: 

 Augsti kvalificētu pedagoģisko personālu, 

 Radošu, pašaizliedzīgu, uz izaugsmi un izglītošanos vērstu skolotāju 

komandu, 

 Pedagoģisko personālu, kura kompetence tiek novērtēta novada un 

republikas līmenī, 

 Skolas vadības un  pašvaldības  finansiālu un morālu atbalstu 

tālākizglītības procesā. 

 

 

 

Turpmākā attīstība: 

 Savlaicīgi apzināt iespējas  bioloģijas, ķīmijas, sporta un krievu 

valodas speciālista piesaistē vai pašu pedagoģiskā personāla papildizglītošanā 

tuvāko mācību gadu laikā, sakarā ar kolēģu došanos pensijā. 

 Atbalstīt vizuālās mākslas un rokdarbu pasniedzēju  4.kvalitātes 

pakāpes iegūšanas procesā. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 
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7.Iestādes darba organizācija, vadība, un kvalitātes 

nodrošināšana 
7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vīzija: efektīva un atvērta skola, kura sniedz kvalitatīvu, 

konkurētspējīgu izglītību materiāli tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, 

pamatojoties uz humānisma, demokrātijas un zinātniskuma principiem.  

Skolas misija: būt atbildīgiem audzēkņu, vecāku, sabiedrības un valsts priekšā 

par skolas vīzijas, mērķu un uzdevumu iespējami pilnīgu  realizāciju. 

 Skolas pašvērtēšanas process plānots atbilstoši skolas noteiktajām prioritātēm 

un  izvirzītajiem galvenajiem uzdevumiem. Pašvērtējums tiek veidots, balstoties uz 

pētāmajām jomām un veiktajām darbībām. Vērtēšanā izmantotas dažādas metodes un 

formas – pedagoģiskās sēdes, skolotāju sanāksmes, vecāku sapulces, anketēšanas, 

skolotāju pašvērtējumi. Vērtējuma rezultāti tiek apkopoti un analizēti, izstrādāti 

priekšlikumi darba uzlabošanai un galveno uzdevumu noteikšanai nākamajam gadam. 

  Reizi mācību gadā tiek apkopoti skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā, 

analizēti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes  darbos un mācību priekšmetu 

olimpiādēs. Mācību gada noslēgumā pedagoģiskajā sēdē tiek izvērtēts un apkopots 

katra skolēna zināšanu līmenis visos mācību priekšmetos. Izveidoto pašvērtējuma 

ziņojumu apspriež Skolas padomes sēdē. Skolas pašvērtējuma ziņojums ir pieejams 

interesentiem Ventspils novada mājaslapā.. 

  Skolas attīstības plāns ir veidots pamatojoties uz Ventspils novada attīstības 

plānu. Tajā ir izvirzītas noteiktas izglītības attīstības prioritātes, mērķi, uzdevumi un 

novērtēšanas kritēriji. Skolas darbība notiek pēc attīstības plānā noteiktajām 

prioritātēm, īstenošanas gaitā tiek analizēts paveiktais, izdarītas korekcijas. 

Stiprās puses: 

 Pozitīva visu ieinteresēto pušu sadarbība pašvērtēšanas procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības : 

 Iesaistīt katru (personālu, skolēnus, vecākus, sabiedrību) skolas kopējā      

darba izvērtēšanā. 

Vērtējums- labi 

 

  7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

  Skolā ir obligātā dokumentācija (Skolas nolikums, Iekšējās kārtības 

noteikumi un citi skolas darbu reglamentējošie dokumenti). 

Skolas nolikums ir apstiprināts 2014.gada 27.martā ar grozījumiem 2015.gada 

30.aprīlī. Skolas  nolikumu apstiprina Ventspils novada dome. 

Ar izmaiņām iekšējos un ārējos normatīvajos aktos regulāri tiek iepazīstināti 

pedagogi un pārējie darbinieki. Mainoties ārējiem normatīvajiem aktiem ,tiek veiktas 

izmaiņas normatīvajos aktos. 

 Visi dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām. 

 Skolā ir izstrādāta vadības struktūra. Administrācijas darba pienākumi, 

kompetences jomas, atbildība un tiesības ir noteiktas darba aprakstos. 
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 Vadības komanda apzina un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus vadības 

un skolas darba uzlabošanai, nodrošina informāciju par darba stratēģiju un 

pieņemtajiem lēmumiem. 

 Skolas vadība sadarbojas ar skolēniem, ņem vērā viņu priekšlikumus, ja tie 

nav pretrunā ar likumu un veselīgu  dzīvesveidu, bet ir lietderīgi skolas darba 

uzlabošanai. Te lielu ieguldījumu dod Skolēnu līdzpārvalde, kuru ievēl skolēni, 

pedagogi un tehniskais personāls. Skolēnu līdzpārvaldei ir izvēlēti skolotāji 

konsultanti, kas nodrošina saikni  starp pedagogiem un skolēniem. 

Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem – gan individuāli, gan klašu un skolas 

vecāku sapulcēs. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem darbojas Skolas padome. Skolas 

padome palīdz risināt dažādas problēmas (skolēnu attiecības, piedalīšanos akcijās, 

pasākumos ),akceptē normatīvos aktus, veic reprezentācijas funkcijas. 

  Skolas tehniskie darbinieki ir atbildīgi par saimniecisko jautājumu risināšanu, 

veic darbu atbilstoši amata aprakstam. Tehniskā personāla darbu koordinē un kontrolē 

saimniecības pārzine. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā, rezultāti mācību olimpiādēs, 

skatēs , konkursos veicina skolas atpazīstamību sabiedrībā. 

 

 Stiprās puses: 

 Kvalitatīvi izstrādāti skolas darbu reglamentējošie dokumenti . 

 Izglītības iestādes vadības komanda ir pieredzējusi, labi zina savus 

darba pienākumus.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pastiprināt un pilnveidot iekšējo kontroli. 

Vērtējums – labi. 

 

   7.3. Sadarbība ar citām institūcijām 

 

   Skolas kolektīvam ir lietišķa sadarbība ar Ventspils novada pašvaldību un 

tās institūcijām (Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Izglītības pārvaldi), Valsts policiju, 

Valsts robežsardzi, Ceļu satiksmes drošības direkciju. 

Vienu reizi gadā skolā notiek “Drošības diena”, kurās par drošības 

jautājumiem ar skolēniem  interaktīvās nodarbībās runā Valsts policijas darbinieki un 

ugunsdzēsēji. 

 Sadarbībā ar kontrolējošām institūcijām – Izglītības kvalitātes dienestu, Valsts 

sanitāro inspekciju, Pārtikas veterināro dienestu, Valsts darba inspekciju, tiek 

nodrošināta optimāla vide sekmīgam mācību darbam.   

 Skolas vadība nodrošina regulāru sadarbību ar Ventspils novada Skolēnu 

namu, Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu, Ventspils novada izglītības 

iestādēm, Popes pagasta iestādēm – Popes pagasta pārvaldi, PII “Zemenīte”, Popes 

pagasta bibliotēku, Popes pagastā esošajiem uzņēmumiem. 

 Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tās tēlu: raksti par skolas 

sasniegumiem  tiek publicēti Ventspils novada laikrakstā “Novadnieks”, laikrakstā 

“Ventas balss”. 

Sadarbojoties ar Puzes, Tārgales un Piltenes skolām,tika izveidots Ventspils 

novada kopkoris “La”,kura sastāvā mūsu skolas 5.-9.klašu dziedātāji piedalījās 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015.gada vasarā. 
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Stiprās puses:  Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar valsts un pašvaldības 

institūcijām.attīstības  

Tālākās attīstības iespējas: Plašāk izmantot iespēju sadarboties ar citām izglītības 

iestādēm pieredzes apmaiņas veicināšanai. 

 

Vērtējums- ļoti labi 
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Pielikumi. Citi sasniegumi. 
1.pielikums. 

Sasniegumi interešu izglītības pulciņos 2014./15. m. g. 

Interešu izglītības 

pulciņš 

 Konkursi, skates nosaukums Skolēnu skaits Klase  Sasniegumi 

 

2. – 9. klašu 

rokdarbu pulciņš 

 Interešu izglītības vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas 

konkursa „Trejdeviņas saules 

lec” fināls Rīgā:  

 

 Interešu izglītības vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas 

konkursa "Rakstu darbi” 

Kurzemes reģions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki 

vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkursa "Rakstu 

darbi” Rīgā fināls: 

 

8.kl skolniece 

 

Skolēnu grupa 

 

 

5 skolēni 

 

 

Skolēnu grupa  

„Pieci raksti cimdu adu” 

 

Skolēnu grupa  

„Rakstu zīmes” 

 

3 skolēni 

 

 

Skolēnu grupa  

„Zīmju raksti” 

 

 

8.klase 

 

2. – 4. 

klase 

 

7.klase 

7.klase 

7.klase 

6.klase 

9.klase 

 

2. - 4. 

klase 

 

8.klase 

 

 

7.klase 

7.klase 

9.klase 

 

8.klase 

2.pak.diploms 

 

1.pak. diploms 

 

 

1.pak.diploms 

1.pak. diploms 

2.pak.diploms 

2.pak.diploms 

2.pak.diploms 

 

2.pak.diploms 

 

 

1.pak.diploms 

 

 

1.pak.diploms 

1.pak. diploms 

2.pak.diploms 

 

2.pakāpes 

diploms 

 

2. – 9. klašu 

mākslas pulciņš 

 Starptautiskā bērnu mākslas 

biennāle „Taškentas prieks”: 

 

 Starptautiskais bērnu mākslas 

skolu konkurss „Saules 

krasts”- „Vēja stāsts”: 

 

 Starptautiskais bērnu mākslas 

konkurss Krievijā „Belaja 

Vorona”: 

 

 Starptautiskais bērnu 

mākslas skolu konkurss „Es 

dzīvoju pie jūras 2015”: 

 

 Starptautiskais bērnu mākslas 

konkurss „Lidice – 2015”: 

 

 

 

 

 

1 skolniece 

 

 

 

3 skolnieces 

 

 

 

1 skolniece 

 

 

 

1 skolēns 

 

 

 

5 skolēni 

 

 

 

 

 

 

5.klase 

 

 

7.klase 

9.klase 

5.klase 

 

9.klase 

 

 

 

2.klase 

 

 

 

 

2.klase 

2.klase 

5.klase 

5.klase 

7.klase 

 

 

Zelta medaļa  

 

 

3.vieta/grafika

/ 

3.vieta /glezn./ 

Atzinība 

 

Atzinība 

 

 

 

Atzinība 

 

 

 

 

 

Latvijas 

noslēguma 

kārtas laureāti 
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2 skolnieces 7.klase 

7.klase 

 

1.pak. diploms 

1.pak.diploms 

 

2. – 9. klašu  

Jauno satiksmes 

dalībnieku pulciņš 

 "Bērnu rallijs Kurzeme 2014" 

Ventspilī 

 "Bērnu rallijs Kurzeme 2014” 

Liepāja 

 "Baložu Velodrošība" 

individuālās sacensības 

Latvijā 

 

 

 

 

 

 

 "Baložu Velodrošība" Latvijā 

pavasaris: 

 

 Jauno satiksmes dalībnieku 

forums (3.-5.kl.), starpnovadu 

posms, Ventspils: 

 

 

 Jauno satiksmes dalībnieku 

forums - Latvijas 

finālsacensības: 

 

 Satiksmes drošības konkurss  

6. - 8.kl. "Gribu būt mobils!" 

2.kārta Kurzemē, Brocēnos:  

 

 

 

 

 

 

6 skolēni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komanda „POPE - 1”  

 

Komanda „POPE - 2”  

 

 

 

 

Komanda „POPE - 1”  

 

 

 

Komanda „KEKA” 

 

Komanda „POPE” 

 

5.klase 

4.klase 

4.klase 

 

3.klase 

6.klase 

5.klase 

4.klase 

6.klase 

4.klase 

 

 

 

5.klase 

4.klase 

 

3.-5.kl. 

 

3.-5.kl. 

 

 

3.-5.kl. 

 

 

 

6.-8.kl. 

 

6.-8.kl. 

1.vieta 

2.vieta 

3.vieta 

 

3.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

2.vieta 

2.vieta 

1.vieta 

 

 

 

3.vieta 

2.vieta 

 

1.vieta 

 

3.vieta 

 

 

3.vieta 

 

 

 

 

 

3. vieta 

 

2. – 9. klašu koris 
 XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 

 koru konkursa 2. kārta 

  

 Koris „La” 

 

5. – 9. 

klase 

 

1.pakāpes 

diploms 

kvalitātes 

grupa B 

 

Ventspils novada 

BJSS treniņa grupa 

2. – 9. klašu 

skolēniem 

 

 

 

 Starptautiskās vieglatlētikas 

sacensības Klaipēdā B grupa 

 LR čempionāts vieglatlētikā 

 

 

 

 LR čempionāts vieglatlētikā 

 

 

 

 Kurzemes reģiona sacensības 

vieglatlētikā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.kl skolniece 

 

 

 

 

 

9.kl.skolnieks 

 

 

5  4.kl skolēni 

 

 

 

 

 

 

 

8.klase 

 

 

 

 

 

9.klase 

 

 

4.vieta 

5.vieta 

 

 

 

 

3.vieta  

„J” grupa 

 

 

1.,2.vieta /D/ 

2.,2.vieta /D/ 

2.,2.vieta /D/ 

3.,3.vieta /C/ 

3. vieta /D/ 

 

 

 

/izcīnītas 18 
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 Ventspils novada 

vieglatlētikas sacensības  

 

pirmās vietas/ 

 

/izcīnītas 32 

2 un 3 vietas 

 

 

2015. gadā divi skolas mākslas pulciņu audzēkņi  saņēmuši Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijas balvu kategorijā „Kultūras ministrijas apbalvojums par 

jauniešu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu 

nozarēs”. 
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2.pielikums. 

2015./16 m.g. jaunākie sasniegumi - interešu izglītības 

pulciņu darba kvalitātes rādītājs: 

 

1. Konkurss „Gribu būt mobils” Kurzemes pusfinālā jauno 

satiksmes dalībnieku pulciņa audzēkņi izcīnījuši 1. VIETU. 

2. Republikas riteņbraukšanas sacensībās Jauno Satiksmes 

dalībnieku forums Popes riteņbraucēju komanda izcīnījusi 

3.VIETU 

3. Tautas dziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala 2016” 

novada sacensībās Popes skolas komanda izcīnījusi 1.VIETU 

un izvirzīta pārstāvēt novadu Kurzemes reģiona konkursā 

Kuldīgā. 

4. LIDICES ROZES MEDAĻA, Starptautiskajā mākslas konkursā 

„Lidice 2015”  5.kl.skolniecei, konkursa atzinības 3 skolēniem 

/Čehija, 21 380 darbi, 71 dalībvalsts/ 

5. MEDAĻA Starptautiskā mākslas konkursā Japānā 2016. gadā 

/World Children's Picture Contest IE-NO-HIKARI Association, 

26 288 darbi, 77dalībvalstis/ 

6. Starptautiskais mākslas konkurss „Dažāda pasaule 2015”  

1.VIETA 3.kl.skolēnam, atzinība 3 skolēniem. 

7. Starptautiskais mākslas konkurss „Trejdeksnis 2015”  - medaļa 

2 skolēniem, diplomi – 5 skolēniem, atzinība – 3.kl. skolniecei. 
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3.pielikums 

2.tabula.Sasniegumi  mācību olimpiādēs 2014./15. m. g. 

Pasākuma, konkursa, 

olimpiādes, skates nosaukums 

Skolēnu skaits Klase Sasniegumi 

 

11. Valsts atklātā mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki – 

vasara”: 

5 skolnieces 9.klase 

9.klase 

5.klase 

5.klase 

7.klase 

1.vieta /9.-

10.kl.grupa/ 

1.vieta /9.-

10.kl.grupa / 

1.vieta /5.-

6.kl.grupa/ 

2.vieta /5.-

6.kl.grupa/ 

2.vieta /7.-

8.kl.grupa/ 

Kurzemes reģiona mākslas 

olimpiāde Saldū:  

3 skolnieki 9.klase 

7.klase 

5.klase 

1.vieta /9.-

10.kl.grupa/ 

1.vieta /7.-

8.kl.grupa/ 

1.vieta /5.-

6.kl.grupa/ 

 

Ventspils novada mākslas 

olimpiāde:  

 

5 skolnieki 7.klase 

5.klase 

5.klase 

9.klase 

4.klase 

1.vieta /7.-

8.kl.grupa/ 

1.vieta /5.-

6.kl.grupa/ 

2.vieta /5.-

6.kl.grupa/ 

3.vieta /9.-

10.kl.grupa/ 

2.vieta /3.-

4.kl.grupa/ 

 

Ventspils novada mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde:  

 

6 skolnieki 9.klase 

9.klase 

7.klase 

7.klase 

5.klase 

5.klase 

1.vieta /9.-

10.kl.grupa/ 

3.vieta /9.-

10.kl.grupa/ 

1.vieta /7.-

8.kl.grupa/ 

2.vieta /7.-

8.kl.grupa/ 

1.vieta /5.-

6.kl.grupa/ 

2.vieta /5.-

6.kl.grupa/ 

 

Starpnovadu fizikas 65.olimpiāde  

9. -12.klasēm: 

 

 

1 skolēns 9.klase 3.vieta  

Ventspils novada matemātikas 2 skolēni 5.klase 2.vieta 
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olimpiāde 5. – 8. klasēm:  

 

 

7.klase Atzinība 

Ventspils novada ģeogrāfijas 

olimpiāde:  

2 skolēni 7.klase 

7.klase 

2.vieta 

Atzinība 

Ventspils novada angļu valodas 

olimpiāde: 

1 skolēns 

1 skolēns 

5.klase 

6.klase 

1.vieta 

2.vieta 
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Tālākās attīstības vajadzības 
Joma Attīstības vajadzība 

1.Mācību saturs Pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot modernās  

tehnoloģijas. 

2.Mācīšana un 
mācīšanās 

Mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveidošanai skolēna 
pašvērtējumus apkopot un analizēt katra mācību gada noslēgumā. 
 

3.Izglītojamo 
sasniegumi 

  Papildus vērība jāpievērš talantīgo audzēkņu attīstībai, 

veicinot zināšanu apguvi atbilstoši spējām. 

  Aktualizēt skolēnu mācīšanās motivācijas jautājumus, 

panākot, ka konsultācijas regulāri apmeklē arī tie skolēni, 

kuriem ir pietiekams zināšanu līmenis. 

   Savlaicīgi izvērtēt cēloņus un riska faktorus skolēnu 

nesekmībai, meklēt risinājumus, lai uzlabotu skolēnu 

zināšanas  latviešu valodā – visās klašu grupās. 

   Veikt mērķtiecīgu, metodiski saturīgu, pēctecīgu mācību 

procesa organizāciju sagatavojot izglītojamos pārbaudes 

darbiem latviešu valodā  2016.gadā. 

 
 

4.Atbalsts 
izglītojamajiem 

  Atbilstoši nākotnes situācijai  apsvērt iespēju organizēt 

pēcpusdienas grupu tiem jaunāko klašu skolēniem, kuru vecāki 

strādā pilsētā un nevar laikus ierasties pēc bērna /pagarinātās 

dienas grupa darbu beidz plkst.16.00/. 

   Samazinoties skolēnu skaitam rūpēties, lai saglabātos skolas 

tradīcijas un skolēniem piedāvāto personību attīstošo interešu 

izglītības pulciņu daudzveidība. 

   Saglabāt saikni, padziļināt sadarbību ar skolas bijušajiem 

audzēkņiem - absolventiem, jo šādai sadarbībai milzīgs 

potenciāls skolēnu personības un pozitīvas attieksmes 

veidošanā 

   Pilnveidot darbu karjeras izvēles pasākumu organizēšanā, 

vairāk piesaistot dažādu nozaru speciālistus, profesionāļus, 

īpaši skolas bijušos absolventus. 

  Organizēt skolas reklāmas un prezentācijas pasākumus 

pagastā un tuvākajā apkaimē. 

      Daudzveidīgi  izmantot skolas bibliotēku, jo ir pietiekami 

plašs jaunākās bērnu daiļliteratūras un preses izdevumu klāsts, 

kas veicina lasītprasmes apguvi,īpaši sākumskolas posmā. 

   Aktualizēt skolas sadarbību ar sociālo dienestu, lai 

maksimāli laicīgi konstatētu ģimeņu nelabvēlīgo ietekmi uz 

bērnu attīstību un uzvedību. 

 
 

5.Iestādes vide     Aktīvāks darbs ar Skolas padomi skolai svarīgo labvēlīgas 

vides nodrošināšanas jautājumu risināšanā. 

    Sociālā pedagoga (darbinieka) pieejamības nodrošināšana 
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audzēkņiem 

   Rotaļu laukuma labiekārtošana. 

   Skolas fasādes un lietusūdeņu novades sistēmas remonts. 

 
 

6.Iestādes resursi   Turpināt papildināt materiāltehnisko līdzekļu bāzi, atjaunojot 

mēbeles vairākos mācību kabinetos. 

   Modernizēt darbgaldus zēnu mājturības kabinetā. 

   Iesaistīties projektos, kas veicinātu skolas materiāltehniskās 

bāzes modernizēšanu un pilnveidošanu. 

   Savlaicīgi apzināt iespējas  bioloģijas, ķīmijas, sporta un 

krievu valodas speciālista piesaistē vai pašu pedagoģiskā 

personāla papildizglītošanā tuvāko mācību gadu laikā, sakarā 

ar kolēģu došanos pensijā. 

   Atbalstīt vizuālās mākslas un rokdarbu pasniedzēju  

4.kvalitātes pakāpes iegūšanas procesā. 

 
 

7.Iestādes darba 

organizācija, vadība, 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

   Iesaistīt katru (personālu, skolēnus, vecākus, sabiedrību) 

skolas kopējā darba izvērtēšanā. 
 

 

 

Popes pamatskolas direktore  

                                             ----------------------------------------------------          Zv. 

 Saskaņots 

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 

                                          -----------------------------------------------------          Zv. 

 

2016.gada        februārī 

 

Pašnovērtējuma ziņojumā 2018.gada 31.augustā aktualizētas sadaļas 1.1., 1.2., 3.1. un 

Vispārējā skolas raksturojumā. 


