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1.

IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.1.Vispārīgas ziņas par iestādi
Iestādes nosaukums: Praulienas pamatskola
Reģistrācijas Nr. 4412900111
Iestādes juridiskā adrese: ,,Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas
novads, LV4825
Iestādes dibinātājs: Madonas novada pašvaldība
Iestādes vadītājs: Tamāra Misiņa
Praulienas pamatskola ir Madonas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde,
kas īsteno vispārējās pamatizglītības programmu,kods 21011111, speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611un speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, kods 21015811.Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums,
izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti un Praulienas pamatskolas
nolikums, kuru apstiprina Dibinātājs.
Iestādei ir mājas lapa: www.praulienasskola.lv
Praulienas pamatskola dibināta 1980.gadā, apvienojot divas Praulienas pagasta
skolas. 1983.gadā uzcelts darbnīcu korpuss mājturības un tehnoloģiju mācīšanai 5.9.klasēm. 2000.gadā veikta skolas ēkas renovācija, tās rezultātā izbūvēts skolas 4.stāvs
skolas bibliotēkai un aktu zālei.
Praulienas pamatskola atrodas 7 km no Madonas pilsētas. Tuvākās skolas 5-7 km
rādiusā: Madonas pilsētas vidusskola, Madonas Valsts ģimnāzija, Lazdonas pamatskola,
Barkavas pamatskola. Praulienas pagasts ir viens no lielākajiem novadā. Izglītojamo
nokļūšanu skolā nodrošina divi Praulienas pagasta autobusi.
Iestādes fiziskā vide un materiālā bāze daudzfunkcionāla un attīstīta. Iestādes
kopējā platība 6,7 ha, no tiem sporta zona-1,7 ha, pārējā-parks un atpūtas zona. Iestādes
ēkas kopplatība – 3506,6m2, no tiem 789 m2 mācību telpas. Iestādē pastāv mācību
kabinetu sistēma. Ir 520 m2 liela sporta zāle, 210 m2 bibliotēka, aktu zāle, ēdamzāle,
plaši gaiteņi. 2016. gadā tika veikta iestādes ēdināšanas bloka rekonstrukcija, 2017. gadā
skolas sporta zāles rekonstrukcija.Iestādes sporta laukums renovēts 2018.gadā, skolas
elektrības sistēmas rekonstrukcija 2019.gadā.
2017./2018.gadā realizēta iestādes iekšējā interneta tīkla rekonstrukcija-visās
telpās nodrošināta piekļuve internetam.
Iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, sakoptas. Tās atbilst drošības
noteikumiem un sanitāri higiēniskajām prasībām, par ko liecina Veselības inspekcijas,
valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta pārbaudes akti. Iestādes teritorijā atrodas
sporta zona, pievedceļi, zaļā zona un parks. Nožogojuma nav. Pie iestādes ierīkots
automašīnu stāvlaukums un velosipēdu novietne. Iestādes teritorija un skola ir atvērta
Praulienas pagasta rīkotajiem pasākumiem, iedzīvotājiem tā ir kultūras un atpūtas vieta,
kas iestādes infrastruktūras uzturēšanai uzliek papildus slodzi un izdevumus.
Praulienas pamatskola tika akreditēta 2014.gada 4.februārī uz 6 gadiem.
Akreditācijas process norisinājās dokumentālā veidā, balstoties uz iestādes
pašnovērtējumā sniegto informāciju. Akreditācijas derīguma termiņš 2020.gada
3.februāris. (lēmums Nr.175-V,01.04.2014.,lēmums Nr.84-V,31.01.2014.).
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1.2. Iestādes sociālās vides raksturojums
Iestādes sociālo vidi nosaka pašvaldības un valsts sociāli ekonomiskie rādītāji. Ar
2009. gada Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu tika izveidota jauna
administratīvā teritorija – Madonas novads. Madonas novada Praulienas pagasta
teritorija ir 198 km2 liela. Pagasta teritorijā ir divi ciemi: Prauliena un Saikava.
Praulienas pagasta iedzīvotāju skaits 2019. gadā ir 1591. Ik gadu iedzīvotāju skaits
samazinās. Praulienas pagastā pēdējo gadu laikā vairākas ģimenes pārcēlušās dzīvot un
strādāt ārzemēs.
Izglītojamo skaits skolā ir otrs lielākais starp novada pamatskolām, taču
demogrāfisko un sociālo apstākļu dēļ tas ir nevienmērīgs. Klašu piepildījums no 7-16
skolēniem klasē. Demogrāfiskā situācija Praulienas pagastā līdzvērtīga ar tendencēm
valstī.
Praulienas pagastā dzimušo bērnu skaits, kuri deklarēti Praulienas pagastā, ļauj
secināt, ka izglītības iestāde spēs pastāvēt, tomēr atsevišķās klasēs bērnu skaits ar laiku
var būt nepietiekams, kas rada iespējas apvienoto klašu veidošanai (skat.1.tabulu).
Praulienas pagastā dzimušie un deklarētie bērni 2011.-2019.
1. tabula
Gads
2019.g.
2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g.
Pagasts
9 mēn.
Praulienas
6
7
13
18
23
4
10
8
pagasts
Avots: www.madona.lv/dzimtsaraksti/statistika
Iestādes vadība reizi gadā organizē pasākumu nākamajiem pirmklasniekiem un
viņu vecākiem, lai sniegtu informāciju par izglītības iestādi. Vairums Praulienas pagasta
pirmskolas izglītības audzēkņu izvēlas Praulienas pamatskolu. Daži vecāki izvēlas
Madonas izglītības iestādes, pamatojot izvēli arMadonā piedāvāto mūzikas, mākslas un
sporta skolas pieejamību, vecāku darbavietām un ekonomiskiem nosacījumiem.
Izglītojamo skaits pa mācību gadiem
2. tabula
2014./2015.
86

2015./2016.
96

2016./2017.
91

2017./2018.
94

2018./2019.
103

2019./2020.
98

Avots: valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu bāze
Izglītojamo skaits pa mācību gadiem mainīgs (skat. 2. tabulu). Kopš 2014./2015.m.
g. izglītojamo skaits pieaug. Izglītojamo skaits iestādē pa gadiem nainās5-10 izglītojamo
robežās. Praulienas pamatskolā mācās izglītojamie no dažādiem pagastiem (skat.
3.tabulu).64% izglītojamo ir Praulienas pagastā dzīvojošie, 36 % izglītojamie no
Praulienas pagasta blakus esošajiem pagastiem, kā arī Madonas pilsētas. Salīdzinoši liels
- 20% izglītojamoskaitsir no Mētrienas pagasta.
Vairāk kā 75 % audzēkņu dzīvo tālāk par 3 km no izglītības iestādes. Izglītojamo
pārvadājumus nodrošina divi Praulienas pagasta autobusi.
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Izglītojamo faktiskā dzīvesvieta
3. tabula
Deklarētā
dzīves vieta
Izglītojamo
skaits

Praulienas
pagasts

Mētrienas
pagasts

Barkavas
pagasts

Ļaudonas
pagasts

Madona

Varakļāni

64

20

10

1

2

1

Avots: izglītojamo datu bāze
Praulienas pagasta sociālekonomiskā situācija atbilstLatvijas lauku apvidu sociāli
ekonomiskajai situācijai.Darba vietu trūkums ir galvenais faktors, kad pagasta
iedzīvotāji darba meklējumos dodas uz pilsētām vai ārzemēm.Pēdējo gadu tendence –
izbraukt darba meklējumos ar ģimeni un bērniem.
Praulienas pagastā tikai nelielai daļai iedzīvotāju darba vietas nodrošina
pašvaldības iestādes. Pagastā ir tikai viena ražotne–individuālais kokapstrādes
uzņēmums SIA ,,Norte”. Ir vairākas zemnieku saimniecības. 10% ģimenēs viens no
vecākiem strādā ārzemēs.18% ģimenēs viens no vecākiem ir bezdarbnieks.
Pēc apkopotajiem datiem iestādē (skat.5. tabulu) var secināt, ka no 74 ģimenēm
78% bērnu dzīvo ģimenēs, kur bērnus audzina abi vecāki, ģimenēs, kur bērnu audzina
viens vecāks dzīvo 22% bērnu, 7%dzīvo audžuģimenēs. Bērnu skaits ģimenēs: 1 bērns 27% ģimeņu, 2 bērni - 57% ģimeņu, 3 un vairāk bērnu -16% ģimeņu (skat. 4.tabulu).
Izglītojamo sociālie apstākļi 2019./2020. mācību gadā
4. tabula
Vecāki, kuri
strādā ārpus
Latvijas

Ģimenes sociālais sastāvs
Klase

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kopā

Izglītojamo
skaits

7
14
9
12
13
15
11
7
10
98

Dzīvo
pilnās
ģimenēs

Dzīvo
nepilnās
ģimenēs

Dzīvo
daudzbērnu
ģimenē

6
13
7
7
12
12
10
6
3
76
78%

1
1
2
5
1
3
1
1
7
22
22%

0
2
1
3
2
4
3
1
2
18
18%

Dzīvo
Audžu
ģimenē
1
1
1
1
1
1
1

7
7%

Aizbild
nībā

Viens

Abi

1
1

1
1

1
3
6%

1
2
1
1

2

7
10%

1
3
9%

Avots: iestādes datu bāze, skolēnu personu lietas
Praulienas pagastā ir daudz ģimeņu, kurās vecāki ir ieinteresēti par bērnu mācību
sasniegumiem un uzvedību skolā. Šie vecāki vienmēr apmeklē iestādes pasākumus ir
atvērti sadarbībai ar klases audzinātāju un skolu.
Iestādeiir laba sadarbība ar Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta un
Madonas novada bāriņtiesas darbiniekiem Praulienas pagastā atbalsta sniegšanā un
problēmsituāciju risināšanā ģimenēs. Gadījumos, kad izglītojamiem tiek konstatētas
5
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veselības, izglītojoša vai audzināšanas rakstura problēmas, iestāde iesaka vecākiem
izmantot Madonas novada pašvaldības izglītības psihologa konsultācijas.
Madonas novada pašvaldība nodrošina atbalstu ģimenēm ar pašvaldības
apmaksātām pusdienām 5.-9.klašu izglītojamiem un apmaksātus transporta izdevumus
uz un no skolas, kā arī apmaksā ceļa izdevumus izglītojamiem, kuri apmeklē interešu
izglītības iestādes Madonā. 1.-4. klašu izglītojamiem ir iespēja uzturēties pagarinātās
dienas grupā. Visi iestādes izglītojamie piedalās atbalsta programmā ,,Piens un augļi
skolai”.
1.3. Iestādes pedagoģiskā personāla vispārīgs raksturojums
2019./2020.m.g. iestādē strādā 20 pedagoģiskie darbinieki (no tiem 1 bērna
kopšanas atvaļinājumā). Darbinieku skaitā iekļauta iestādes direktore (1 likme),
direktores vietniece izglītības jomā (0,28 likmes), direktores vietniece audzināšanas
jomā (0,1likme).Iestādē strādā atbalsta personāls, logopēde (0,15 likmes), bibliotekāre
(0,25 likmes) un Madonas novada karjeras izglītības konsultante (0,15 likmes).
Visu pedagogu izglītība ir atbilstoša normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
(skat. 5.tabulu). Visi pedagogi pilnveido profesionālo kompetenci mācību semināros,
kursos.
2019./2020. mācību gadā iestādē strādājošos pedagoģiskos darbiniekus
raksturojošie rādītāji
5. tabula
Pedagogus raksturojošie faktori
Pedagogu skaits skolā
Atbalsta personāla darbinieku skaits
Madonas novada karjeras izglītības konsultants
Pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību
Pedagogi ar divām specialitātēm
Profesionālais maģistra grāds
Pedagogiem sertifikāts speciālajā pedagoģijā
Pedagogi pamatdarbā
Pedagogi strādā vairākās izglītības iestādēs
Darba slodze mazāka par 0,5 likmēm
Darba slodze vairāk kā 1 likme
Darba slodze līdz 1 likmei
Pedagogu darba stāžs līdz 5 gadi
Pedagogu vecums no 25-39 gadi
Pedagogu vecums no 40-49 gadi
Pedagogu vecums no 50-59 gadi
Pedagogu vecums no 60 un vairāk

Pedagoģisko
darbinieku skaits
20
2
1
20
5
4
12
13
7
6
5
9
3
6
2
5
7

%
100
10
5
100
25
20
60
65
35
30
25
45
25
30
10
25
35

Avots: pedagogu personas lietas
Iestādes 12 pedagogi ieguvuši sertifikātu speciālajā pedagoģijā, 5 pedagogi
ieguvuši papildus kvalifikāciju.
No kopējā pedagoģisko darbinieku skaita 65% pedagogi Praulienas pamatskolā
strādā pamatdarbā. Šie pedagogi pilda gan klases audzināšanas, gan pagarinātās dienas
grupas audzinātāja pienākumus, gan dežūrējošāskolotāja un citus papildus pienākumus.
6
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Iestādē 35% pedagogu strādā vairākās izglītības iestādēs. Iestādes 12 pedagogi (60%)
iesaistīti projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā” un projektā
,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
Iestādē 5 pedagoģiskie darbinieki strādā ar darba slodzi 1 likme un vairāk, 9
pedagogi strādā ar 0,5-0,99 likmēm, pārējo 6 pedagogu darba slodze ir mazāka par 0,49
likmēm, un šie pedagogi strādā vairākās izglītības iestādēs. Pedagogi, kuri ieguvuši otru
specialitāti, var nodrošināt pietiekamu darba slodzi vienā izglītības iestādē. Iestādes
pedagoģiskais personāls 70% ir pastāvīgs, kas veido stabilu pedagoģisko kolektīvu.
Iestādes pedagogu vecums un pedagoģiskā darba stāžs ir gan pieredzes, gan
iestādes izaicinājums tās turpmākajā darbībā pedagoģiskā personāla nodrošināšanai
izglītības programmu īstenošanā(skat.6.tabulu).
Pedagoģisko darbinieku sadalījums pa vecumiem
6. tabula
Skaits
%

Līdz 39 gadi
6
30

Līdz 49 gadi
2
10

Līdz 59 gadi
5
25

60 un vairāk gadi
7
35

Avots: pedagogu personu lietas
Lielsskaits pedagogu (35%) ir pirmspensijas un pensijas vecumā. Vairums no tiem
strādā 5.-9.klašu posmā.
No 20 iestādes pedagogiem 4, jeb 20%, ir vīrieši, no tiem trīs strādā vairākās
izglītības iestādēs.
Iestādes saimniecisko darbību un atbalstu mācību procesa nodrošināšanaisniedz 11
tehniskie darbinieki. No tiem iestādes direktores pakļautībā strādā 5 darbinieki: trīs
virtuves darbinieces, lietvedis, informācijas vadības speciālists. Pārējie ir Praulienas
pagasta pārvaldes īpašuma uzturēšanas nodaļas darbinieki, kuru darba vieta ir Praulienas
pamatskola:sētnieks, četras apkopējas, remontstrādnieks.Iestādes saimniecības vadītāja
pienākumus veic iestādes direktore.
1.4. Izglītības iestādes budžets
Iestādes finansējumu nodrošina valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba
algas samaksai un Madonas novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi ( skat. 7. tabulu).
Izglītības iestādes budžets
7. tabula
Finansējuma veids/gads
Kopējais gada budžets (EUR)
Pašvaldības budžets (EUR)
Valsts mērķdotācija
pedagogu darba samaksai
(EUR)
Mācību grāmatu, līdzekļu
iegādei valsts un pašvaldības
finansējums(EUR)

2015.gads
287677.00
161473.00

2016.gads
322746.00
175561.00

2017.gads
332457.00
176910.00

2018.gads
284160.00
133340.00

126204.00

147185.00

155547.00

150820.00

2829

3159

3189

3130

Avots: VIIS datu bāze
Piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti iestādes vajadzībām saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto kārtību, finanšu aprite un uzskaite ir centralizēta. To
7
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pārraudzību un uzskaiti veic Madonas novada pašvaldība un Praulienas pagasta
pārvalde.
Valsts finansējums nodrošina iestādes īstenojamo izglītības programmu
realizāciju, tomēr tas ir nepietiekams, lai pilnībā apmaksātu pedagogu individuālās
konsultācijas, darbu mācību stundu sagatavošanai un citus pienākumus atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Mācību procesa nodrošināšanai Madonas novada pašvaldība papildus finansē
2018./2019. m.g.0,2un 2019./2020. m.g.0,25 pedagogu slodzes speciālās programmas
īstenošanai un 0,1 slodzi direktora vietniekam izglītības jomā.
Valsts un pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi mācību grāmatu un mācību
materiālu iegādei izmantoti racionāli. Katru gadu tiek pārskatīts un papildināts mācību
grāmatu un mācību līdzekļu nodrošinājums.Madonas novada pašvaldības piešķirtais
finansējums tiek izlietots iestādes uzturēšanai, materiāltehniskās bāzes papildināšanai un
darbinieku atalgojumam.
1.5. Iestādesīpašie piedāvājumi un vērtības
Iestādei ir savs logo, karogs un himna, izstrādāta skolas dienasgrāmata. Skolas
himnas mūzika un vārdu autori ir skolas 1997. gada absolventi.
Iestādē nodrošināta izglītības vajadzībām atbilstoša vide un apstākļi:katrā klasē ir
pieejams dators ar interneta pieslēgumu. Iestādē ir 2interaktīvās tāfeles, 5 dokumentu
kameras, informātikas kabinetsar 15 datoriem, kuriempatstāvīgs interneta pieslēgums.
Izglītojamiempieejams nokomplektēts slēpošanas inventārs.Iestāde nodrošina labas
iespējas sporta un treniņu nodarbībām gan mācību procesā, gan ārpusstundu aktivitātēm.
Atbilstoši izglītojamo spēju novērtējumamiestāde realizē speciālās pamatizglītības
programmas: speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem kods 21015611 un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem kods 21015811.
Mācību procesā izglītojamiem tiek piedāvātas individuālas nodarbības skolēnu
pētniecisko darbu izstrādē, piedalīšanās starpnovaduorganizētajos pētniecisko darbu
lasījumos. Pedagogi piedāvā un veic individuālas nodarbības ar spējīgiem un talantīgiem
izglītojamiem,kā arī ar izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, iestādē izglītojamo
atbalstam strādā logopēds. Mācību procesa dažādošanai pieejams pašvaldības apmaksāts
transports mācību ekskursijām, mācību vizītēm.
Izglītojamiem iespēja piedalīties projektos un aktivitātēs:ESF projektā Nr.
8.3.5.0./16.I/001 ,,Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”, ESF projekta ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”, ESF projektā Nr. 8.3.2.2./16 /I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” un LNB lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu,jauniešu un
vecāku žūrija”.
Iestāde piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības programmas. Kultūrizglītības
programmā skolēnu teātri ,,Burvis” un skatuves runa, profesionālās ievirzes programmā:
telpisko modelēšanu, kulinārijas pulciņu, kokapstrādes radošo darbnīcu un pulciņu
,,Palīdzi citiem”. Sporta izglītības programmā: dambretes un šaha pulciņu, sporta
pulciņu,,Čempions”unflorbolu. Iestādē iespējams darboties Jaunsardzes kustībā.
Patriotisma un piederības sajūtas izkopšanai iestādē koptas un veidotas tradīcijas,
kas skolai īpašas: Skolas dzimšanas dienas un Pateicības dienas pasākumi. Praulienas
pagasta ievērojamu cilvēku atceres pasākumi: Lāčplēša ordeņa kavaliera Jēkaba Vītola
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piemiņas kausa izcīņa, lāpu gājiens uzJ.Vītola atdusas vietu. Iestādes iedibinātais
rakstnieces Ilzes Indrānes literārās jaunrades konkurss Madonas novada un starpnovada
izglītojamajiem.
Izglītojamo atbalstam iestādē organizēts 1.-4. klašu pagarinātās grupas darbs.
Sadarbībā ar Praulienas PII ,,Pasaciņa” iespēja 1.-4. klašu izglītojamiem uzturēties
nakstsmītnē pirmskolas izglītības telpās.
Īpaša vērtība ir skolas vide. Iestāde atrodas Praulienas vēsturiskajā centrā, tās
apkārtne ir dabas un iestādes darbinieku veidota.
Iestādes aktivitātes un sasniegumi tiek apkopoti skolas Gadagrāmatā.
1.6. Pašnovērtējuma rezultātu iegūšanas metodes un materiāli
Pašnovērtējumā sniegtā informācija un secinājumi balstīti uz apkopoto datu,
dokumentu un materiālu analīzi.
Mācību saturs:izglītības programmu licences, licencētās izglītības programmas,
mācību priekšmetu programmas, interešu izglītības programmas, mācību stundu,
fakultatīvunodarbību un interešu pulciņu nodarbību saraksts, skolas dati elektroniskajā
skolvadības sistēmā „e-klase” (turpmāk E-klase), klašu un interešu izglītības Eklasesžurnāli, drošības instruktāžu ieraksti, klašu audzinātāju darba plāni, skolas darba
plāns, pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, mācību stundu, pasākumu vērošanas
kartes, skolas audzināšanas programma, klašu audzinātāju un metodisko komisiju darba
plāni, sanāksmju protokoli.
Skolvadība: Praulienas pamatskolas nolikums, Praulienas pamatskolas padomes
reglaments, iekšējie noteikumi, skolas attīstības plāns, mēneša ciklogramma, iknedēļas
apspriežu protokoli, atbildīgo dienestu kontroles veikto pārbaužu slēdzieni, direktora
rīkojumi,izglītības procesa un izglītojamo mācību sasniegumu uzskaites dokumentācija,
metodiskā darba plāns, skolas ārpusklases darba plāns,skolas Gadagrāmata.
Statistikas datu analīze: izglītojamo ikdienas sasniegumi, valsts pārbaudes darbu
rezultāti, mācību olimpiāžu rezultāti.
Personālresursi: pedagogu tarifikācijas saraksti, pedagogu datu bāzes informācija
www.viis.lv, darbinieku amatu apraksti, darba līgumi, personu lietas, rīkojumi par
personālu, darba uzskaites tabeles.
Izglītojamie: direktora rīkojumi par izglītojamiem, pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumi, speciālistu atzinumi atbalsta pasākumiem, dati elektroniskajā
skolvadības sistēma E-klase, skolēnu kavējumu un mācību sasniegumu uzskaitei,
mācību olimpiāžu rezultāti, sasniegumi konkursos, skatēs, skolēnu dienasgrāmata,
skolēnu izaugsmes dinamikas kartes.
Saziņa ar izglītojamo vecākiem: materiāli par informācijas apmaiņu ar vecākiem
(E-klase, skolēnu dienasgrāmata, sekmju izraksti), vecāku kopsapulces, vecāku dienas –
tikšanās ar priekšmetu skolotājiem, klašu vecāku sapulces, Praulienas pamatskolas
padomes sēžu protokoli.
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
Praulienas pamatskolas vīzija
Tradīcijām bagāta, pārmaiņām atvērta un izglītojamiem piepildīta lauku pamatskola.
Praulienas pamatskolas misija
Skola kā Praulienas pagasta kultūrvēsturisks centrs, kur ikvienam izglītojamajam ir
pieejama kvalitatīva izglītība, interešu un spēju attīstība un indivīda izaugsme.
Praulienas pamatskolas mērķis
Nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītību un veicināt izglītojamo personības izaugsmi.
Praulienas pamatskolas uzdevumi
1. Sekmēt izglītojamo atbildīgu mācīšanos radošā un atbalstošā mācību vidē.
2. Pilnveidot pedagogu plānošanas un sadarbības prasmes, uzsākot kompetenču
pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošanu.
3. Sadarbībā ar vecākiem sekmēt vecāku līdzatbildību kopīgā izglītojamo mācību
sasniegumu paaugstināšanā.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus, pamatojoties uz iepriekšējās
darbības analīzi (skat.8.tabulu) un tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, iestādei ir
skolas attīstības plāns. Iestādes kolektīvs īsteno skolas attīstības plānā noteiktās
prioritātes, mērķus un uzdevumus. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti un
izvērtēti iestādes darba uzdevumi, plānota tālākā darbība.
2.1. Iepriekšējā darbības perioda prioritātes un sasniegtie rezultāti
2016./2017.- 2018./2019. mācību gadi
8.tabula
Joma

Prioritāte

Sasniegtais rezultāts

Mācību saturs

Speciālās pamatizglītības
programmu īstenošana

1. Pedagogi ieguvuši sertifikātu Speciālās
pamatizglītības programmu realizēšanā.
2. Izstrādāti un analizēti individuālie
mācību plāni.
3. Veikts izglītojamoizvērtējums ar
atbalsta nepieciešamību mācību
programmas apguvē.
4. Veikts izglītojošs darbs ar vecākiem par
atbalsta iespējām un turpmāko
sadarbību.
5. Ievērota diferencēta pieeja mācību
stundās un pārbaudes darbu veidošanā.
6. Pilnveidota izglītojamo mācību
sasniegumu novērtēšanas kārtība.
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Mācīšana un
mācīšanās

Uz kompetencēm balstīta
mācību procesa
organizācija

1. Pedagogi kursos gūtās zināšanas pielieto
mācību stundās.
2. Iestādē notiek plānota pieredzes
apmaiņa, mācību stundu izvērtējums.
3. Mērķtiecīgi plānotas mācību vizītes,
ekskursijas.
4. Organizēti individuāli atbalsta pasākumi
dažādu spēju izglītojamiem.
5. Labi izglītojamo pētniecisko darbu
skates rezultāti.
6. Mācību procesā tiek izmantoti
portālaUzdevumi.lv, Letonika. lv u.c.
interneta resursi.

Izglītojamo
sasniegumi

Izglītojamo mācīšanās
sasniegumu
paaugstināšana

1. Iestādes nolikumā pilnveidota
izglītojamo pamudinājumu un
apbalvojumu sistēma, ieviešot titulu
,,Gada izcilnieks” un ,,Zelta un Sudraba
liecības”.
2. Uzlabojies izglītojamo mācību
sasniegumu optimālā līmenī skaits
2016./2017.m.g.- 31% izglītojamo,
2017./2018.m. g. –34,6%,
2018/2019.m.g.- 45% .
3. Notiek regulārs darbs ar izglītojamo
izaugsmes dinamikas kartēm.

Izglītojamo
sasniegumi

Mācību sasniegumu
paaugstināšana valsts
pārbaudes darbos

1. Labi sasniegumi 9.klases eksāmenos
novada līmenī 2017./2018.m.g.
2. Labi sasniegumi valsts pārbaudes
darbos6.klasē. 2016./2017.- 2018./2019.
m .g.
3. Uzlabojušies mācību sasniegumi valsts
pārbaudes darbos matemātikā 3.klasē.
4. Mācību procesā tiek veikts mērķtiecīgs
darbs izglītojamo sagatavošanā valsts
pārbaudes darbiem.
5. Portāla Uzdevumi.lv izmantošana
sagatavojoties valsts pārbaudes darbiem.

Atbalsts
izglītojamiem

Izglītojamo izziņas
veicināšana iesaistoties
interešu izglītības
konkursos

1. Daudzpusīgs interešu izglītības pulciņu
piedāvājums.
2. Labi interešu pulciņu sasnieguminovada
un reģiona mēroga skatēs un konkursos.
3. Labi sasniegumi literāro darbu
konkursos novadā un valstī.
4. Noturīga izglītojamo interese,iesaiste un
darbība interešu izglītībā.
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1. Daudzpusīgs pedagogu izvēlēto
nodarbību piedāvājums.
2. Projekta aktivitāšu izvērtējums tālākai
darbībai projektā.
3. Mācību vizītes veiksmīgi papildinājušas
mācību satura apguves dažādošanu.

ESF projekts ,,Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”

Skolas vide

Pilsoniskās audzināšanas
pasākumu izvēle sagaidot
Latvijas 100.gadadienu

1. Saturiski izplānots un daudzveidīgs
pasākumu cikls valsts svētku gadam.
2. Laba sadarbība ar pagasta kultūras darba
organizatori, iesaistot izglītojamos
pagasta pasākumos.
3. Izplānoti un realizēti patriotiskās un
pilsoniskās audzināšanas pasākumi
skolā.
4. Iestāde mērķtiecīgi pilnveido un uztur
skolas tradīcijas.
5. Iestādes pasākumu norisē piedalās visi
iestādes izglītojamie.
6. Laba vecāku atsaucība,
apmeklējotskolas pasākumus.

Resursi

Skolas sporta bāzes
labiekārtošana, pilnveide,
materiāltehnisko līdzekļu
pilnveide

1. Realizēta skolas sporta zāles 1.un 2.
kārtas remontdarbi (grīdas un
elektroinstalāciju nomaiņa).
2. Paplašināta skolas sporta inventāra bāze.
3. Renovēts skolas sporta laukums.
4. Papildināts katra mācību kabineta
nodrošinājums ar datortehniku, iegādāti
projektori un ekrāni mācību priekšmetu
kabinetos.
5. Iestādē veikta interneta tīkla sakārtošana.

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolas attīstības plāna
īstenošana.

1. Izvērtēta iestādes attīstības plāna 2016.2019. gadam realizācija.
2. Izstrādāta skolas audzināšanas
programma2019.-2021.gadam.
3. Veikta skolas obligātās dokumentācijas
pilnveidošana.
4. Mērķtiecīgi organizēts mācību un
audzināšanas darbs.
5. Pilnveidots skolotāju darba
pašvērtēšanas modelis.
6. Regulāri tiek analizēta plāna izpildes
gaita pedagoģiskās padomes sēdēs un
skolas padomes sēdēs.
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2.2.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Iepriekšējais vērtēšanas periods 2014.gada janvārī Praulienas pamatskolā notika,
izvērtējot Iestādes pašnovērtējumu Izglītības kvalitātes valsts dienestā, pamatojoties uz
14.09.2010.Ministru kabineta noteikumiem Nr.852 ,,Kārtība, kādā akreditē vispārējās
un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”53.
punktu, Praulienas pamatskola un izglītības programmas tika akreditētas uz sešiem
gadiem bez akreditācijas komisijas ziņojuma un priekšlikumiem.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 31.01.2014. lēmums Nr.84-V par Izglītības
iestādes un Pamatizglītības programmas (kods 21011111) akreditēšanu uz sešiem
gadiem.Izglītības kvalitātes valsts dienesta 01.04.2014. lēmums Nr.175-V par Speciālās
pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811) un Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611) ar akreditācijas termiņu 03.02.2020.
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3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR
KVALITĀTES
VĒRTĒJUMA
LĪMENI
ATBILSTOŠAJOS
KRITĒRIJOS
3.1. MĀCĪBU SATURS
3.1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas
Praulienas pamatskolas īstenotās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas
ārējo normatīvo dokumentu noteiktajā kārtībā. Grozījumi tiek veikti atbilstoši
izmaiņām ārējos normatīvajos aktos.Iestādē tiek izvērtēts esošo izglītības programmu
piedāvājums atbilstoši iekšējo resursu iespējām un vecāku pieprasījumam. Informācija
par iestādes īstenotajām izglītības programmām pieejama iestādes mājas lapā
(skat.9.tabulu).
Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas
9. tabula
Izglītojamo skaits

Licence

Nr.

Datums

Sākums

Beigas

Sākums

Beigas

2018/19

Beigas

Pamatizglītības
programma
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
mācīšanās
traucējumiem
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem

Akreditācijas
termiņš

2017/18

Sākums

Izglītības
programmas
nosaukums

2016/17

21011111

V-9764

23.04.2018

03.02.2020.

88

86

89

86

99

90

21015611

V-9714

28.03.2018

03.02.2020.

3

1

3

3

2

2

21015811

V-9715

28.03.2018

03.02.2020.

4

4

4

4

2

3

Kods

Avoti: VIIS datu bāze
Mācību valoda iestādē-latviešu.
Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām.
Pedagogi mācību programmu izvēlē strādā saskaņā ar 12.08.2014. Ministru
kabinetanoteikumiem Nr. 468 ,,Noteikumi par Valsts pamatizglītības standartu,
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu
paraugiem” prasībām.Pedagogi savā darbā izmanto Valsts izglītības satura centra
(VISC) izstrādātos mācību programmu paraugus, veicot nepieciešamās
korekcijas.Iestādes vadības vēroto mācību stundu analīze liecina, ka pedagogi ievēro
savu mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, zina priekšmetu
obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, kā arī lieto
standartu prasībām atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus.
Iestādē ir vienotas prasības mācību priekšmetu vielas tematiskajai plānošanai un
klašu audzinātāju darba plānošanai. Tematiskajos plānos ir norādīta laika sadale katra
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temata apguvei, plānoto pārbaudes darbu datumi un temati. Visi tematiskie plāni ir
noformēti datorrakstā. Plānos tiek veiktas korekcijas, ja tas nepieciešams
izglītojamāmācīšanās tempa, vielas apguves grūtību dēļ vai attaisnojoša pedagoga
prombūtnes iemesliem dēļ.
Izglītības programmu īstenošana ir nodrošināta ar atbilstošo mācību literatūru un
mācību līdzekļiem. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām mācību literatūras saraksts tiek
apstiprināts uz trim gadiem. Mācību literatūras iegāde tiek savlaicīgi
plānota,sadarbojoties ar skolas bibliotekāri un pedagogiem.
Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, iestāde ir nodrošināta arapmaksātu
piekļuvi portālam Uzdevumi.lv.2018./2019. mācību gadā pedagogiem skolā tika
noorganizēts apmācības seminārs portāla „Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību
procesā”.
Speciālās pamatizglītības programmas uzsāktas īstenot 2013./2014. mācību gadā,
iepriekš izvērtējot programmu nepieciešamību un iestādes iespējas programmas
īstenošanā. Iestādē 16 (16 %) izglītojamiem ir speciālistu noteikti atbalsta pasākumi.
Katram izglītojamam ar speciālām vajadzībām un atbalstu sadarbībā ar atbalsta
personālu ir izstrādāti individuāli izglītības plāni,kuri ļauj izglītojamiem veiksmīgāk
iekļauties kopējā mācību procesā. Plānojot mācību procesu, pedagogi ņem vērā
izglītojamo vajadzības, paredz mācību darba diferenciāciju izglītojamiem ar grūtībām
mācībās un talantīgiem izglītojamiem.
Iestādē izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamās mācību grāmatas,
mācību līdzekļi un mācību tehniskie līdzekļi. Katru gadu notiek nepieciešamo mācību
resursu papildināšana.
Iestādes vadība pārrauga un koordinē mācību priekšmetu programmu izvēli un
tematisko plānu izstrādi. Mācību satura jautājumi un starppriekšmetu saikne tiek
apspriesti un saskaņoti mācību priekšmetu jomu sanāksmēs, MK un metodiskās padomes
ietvaros skolotāji sadarbojas tematisko plānu, izstrādē. Direktores vietniece izglītības
jomā semestru noslēgumā vērtē tematisko plānu izpildi. Mācību satura apguvei
paredzētā laika sadalījums lielākajā daļā priekšmetu ir optimāls, lai skolēni varētu
sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir
apstiprināts un atbilsts licencētajām izglītības programmām, tas pieejams pie
informācijas stendiem, izglītojamo dienasgrāmatās un skolvadības sistēmā E-klase. Par
izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstāizglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi
informēti.Iestādē izstrādāts konsultāciju/individuālo nodarbībugrafiksizglītojamiem
mācībusasniegumu uzlabošanā. Mērķtiecīgi tiek organizēts darbs ar talantīgiem
izglītojamiem. Sadarbībā ar iestādes logopēdu, tiek sniegts atbalsts skolēniem ar
mācīšanās grūtībām. Logopēda nodarbības ir plānotas, izglītojamie un vecāki informēti
par nodarbību laiku un izglītojamo iesaisti.
Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.
Plānojot metodisko darbu iestādē, nozīmīga ir aktīva pedagogu iesaiste tajā.
Iestādē darbojas divas metodiskās komisijas: sākumskolas un klašu audzinātāju
metodiskā komisija. Pedagogi kopīgi aktualizē kompetencēs balstīta izglītības satura
pamatprincipus mācību procesā un vienojas par mācību gada metodisko tēmu.
2016./17.m.g.iestādes metodiskā tēma ,,Individuālās pieejas pilnveide mācību
procesā”.2017./18.m.g. metodiskā tēma ,,Skolotāju sadarbība un labās prakses
popularizēšana”. 2018./19.m.g.metodiskā tēma ,,Skolotāju sadarbība kompetenču
pieejas pielietojumā mācību satura apguvē”. 2019./2020. m. g. metodiskā tēma
,,Skolotāju sadarbība starppriekšmetu saiknes aktualizēšanā mācību procesā”. Vadības
līdzdalība metodisko komisiju un grupu darbā ir atbalstoša.
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Iestādē izveidots plāns integrētotēmu apguvei.Pedagogi apmeklē novada mācību
priekšmetu metodisko apvienību sanāksmes jaunā kompetencēs balstītā mācību satura
apguvei. Pedagogi vienojušies par mācību satura apguves mērķiem, uzdevumiem, darba
metodēm un atgriezenisko saiti.
Iestādei, iesaistoties ESF projektā ,, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”, iespējas dažādot mācību procesu, iekļaujot tajā mācību vizītes u.c. aktivitātes.
2019./2020.mācību gadā iestāde iesaistījās ESF projektā ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”.
Pēc pedagogu profesionālās pilnveides plāna pedagogi apmeklē kursus. Ar
Madonas novada pašvaldības atbalstu kursu finansēšanā daudzi kursi ir pašvaldības
apmaksāti. Iestādesdirektore un direktores vietniece izglītības jomāir mācījušās
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos ,,Skolas vadības loma jaunā
mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”. Iestādes vadība sniedz pedagogiem
nepieciešamo atbalstu izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu
realizēšanai.
Iestādē ir izstrādāta audzināšanas programma. Iestādes audzināšanas programmā,
klašu audzinātāju darba plānos, iestādes darba plānā iekļautas tēmas, kas veido
izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, sabiedrību un valsti.
Iestādē izstrādātas un realizētas 11 interešu izglītības programmas, kuras papildina
un dažādo mācību procesu ārpusstundu darbā.
Stiprās puses:
1. Iestādē tiek realizētas trīs licencētas pamatizglītības programmas, kas atbilst
izglītojamo vajadzībām.
2. Pedagogi ievēro pamatizglītības standartos noteiktos mērķus un uzdevumus,
vērtēšanas kārtību un formas.
3. Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamajiem ar speciālistu noteiktiem atbalsta
pasākumiem un izglītojamajiem speciālās pamatizglītības programmās.
Turpmākā attīstība:
1. Uzsākt jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešanu atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam laika grafikam.
2. Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību jaunā mācību satura ieviešanā.
3. Papildināt jaunā mācību satura ieviešanai nepieciešamos materiāltehniskos un
mācību līdzekļus.
Vērtējums – 3 (labi)
3.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
3. 2.1. Mācīšanas kvalitāte
Mācīšanas procesa kvalitāti sekmē pedagogu profesionalitāte un mācību resursu
nodrošinājums. Izglītojamie tiek mērķtiecīgi organizēti mācību darbam. Pedagogi
mācīšanas procesā izmanto dažādas, izglītojamo vecumposmam, spējām un mācību
saturam atbilstošas mācību metodes atbilstoši stundas sasniedzamajam
rezultātam.Uzsākta kompetenču pieejas lietošana mācību procesā veicot pedagogu
sadarbību satura apguves un stundu plānošanā un norisē.Pedagogi savos pašvērtējumos
norāda, ka izmanto interaktīvās metodes – grupu/pāru darbu, tehnoloģiju un zinātņu
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pamatu jomas skolotāji izmanto novērošanu, eksperimentus, praktiskās nodarbības,
valodu jomā un jomā cilvēks un sabiedrība – radošos darbus, esejas, situāciju analīzes,
projektus, mācību vizītes un ekskursijas. Visu mācību priekšmetu satura apguvē
veiksmīgi tiek nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu
aktualitātēm. Iestādes tehniskais nodrošinājums – informātikas kabinets, interaktīvās
tāfeles, datu nesēji, projektori, kas mācību stundu ļauj veidot mūsdienīgu, izmantojot
mūsdienu tehnoloģijas.
Pedagogu mācīšanas darbs mācību priekšmetu stundās ir plānots un saprotams, ko
apliecina vēroto mācību stundu materiāli. Pedagogi, organizējot mācību procesu
atbilstoši stundā sasniedzamajam rezultātam, veido savus mācību materiālus: darba
lapas, atgādnes, pārbaudes darbus u.c. Lielākā daļa pedagogu mācību stundās skaidri
formulē sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti izglītojamiem. Mācību procesā
izmantotie mācību uzdevumi jēgpilni, virzīti uz sasniedzamo rezultātu.
Mācību un audzināšanas darbā pedagogi uzsver izglītojamo prasmju attīstību,
caurviju prasmes.
Pedagogi mācību stundas plānā paredz laiku izglītojamo individuālajam darbam,
tādejādi diferencējot mācību uzdevumus atbilstoši izglītojamo spējām un izglītības
programmai.
Pedagogi nodrošina atbalsta pasākumus izglītojamiem, kuriem ir izglītības
psihologa atzinums vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums piemērot
speciālās pamatizglītības programmu. 2016./2017. m. g. speciālās pamatizglītības
programmas apguva 7 (8%) izglītojamie, atbalsta pasākumi noteikti 9 (10%) izglītojamo.
2017./2018. m.g. speciālās izglītības programmas apguva 5 (5%) izglītojamo, atbalsta
pasākumi noteikti 14 (15%) izglītojamo, 2018./2019. m. g. 5 (5%) izglītojamie speciālās
izglītības programmās, 16 (15% ) izglītojamiem piemēro atbalsta pasākumus.
2019./2020. m. g. 7(7%) izglītojamie mācās speciālās izglītības programmās, 9
(9%)izglītojamiem noteikti atbalsta pasākumi.
Lai pilnveidotu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir speciālas izglītības vajadzības,
iestādes pedagogi 2015.gadā apguva profesionālās kompetences pilnveides B
programmu 72 stundas ,,Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumukorekcijas
programmu realizācija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā”.
Izglītojamiem ar vispārējiem mācību sasniegumiem un izglītojamiem ar mācīšanās
grūtībām kā atbalsts mācību priekšmetos tiek piedāvātas konsultācijas, kuras
izglītojamie apmeklē galvenokārt eksaktajos mācību priekšmetos un valodās.
Izglītojamie papildina stundu teorētisko un praktisko darbu ar mācību vizītēm,
muzeju apmeklējumiem. Izziņas interešu un mācību motivācijai organizēti pasākumi
mācību priekšmetos: Dzejas dienas, matemātikas pēcpusdienas, pasākums ,,Vai esi
gudrāks par piektklasnieku?”, Tēvzemes stunda vēsturē, Meža dienas, izglītojošas
ekskursijas u.c. Programmas ,,Latvijas skolas soma”piedāvātāsaktivitātes papildina
konkrēta mācību priekšmeta saturu.
Pedagogi mācību procesā izmanto portālu Uzdevumi.lv, Letonika.lv u.c. portālu
digitālos mācību materiālus. 2017./18.un 2018./19.m. g. projektu nedēļas mērķi un
uzdevumi tika realizēti mācību stundās, izmantojot projektu metodi atsevišķu tēmu
apguvē.
Iestādē izstrādāts ikmēneša pārbaudes darbu grafiks, kurš regulē izglītojamo
slodzi, ja nepieciešams liek veikt korekcijas pedagogu tematiskajos plānos.
Mācību vielas nostiprināšanai skolotāji uzdod mājas darbus. Atkarībā no mācību
satura, tie var būt gan ikdienas mājas darbi, gan ilgtermiņa - projekti, prezentācijas u.c.
Mājas darbu sagatavošana iekļauta 1.-4.klašu pagarinātās dienas grupas darba režīmā.
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Pedagogi veicina izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstīšanu mācību un
audzināšanas darbā.
Zināšanu un prasmju pilnveidē ikvienam izglītojamajam ir iespēja apmeklēt
konsultācijas.Iestādē izstrādāts konsultāciju darbu grafiks.Iestādē notiek individuāls
darbs ar talantīgiem izglītojamiem, kas veicina izglītojamo motivāciju augstu mācību
sasniegumu iegūšanai un piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, radošajos
konkursos, sacensībās, skatēs. Arī ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”sniedz atbalstu gan talantīgiem izglītojamiem, gan izglītojamiem
ar mācīšanās grūtībām, gan bagātina mācību satura apguves iespējas.
Izglītojamo un pedagogu sadarbība mācību stundā atbalstoša, motivējoša un
labvēlīga. Ir atsevišķi vecumposmam atbilstoši izglītojamo negatīvi pašizpausmes
gadījumi.
Mācīšanas process iestādē tiek analizēts, noteiktas tālākās attīstības perspektīvas.
Regulāri divas reizes gadā pedagoģiskās padomes sēdē tiek veikta izglītojamo mācību
sasniegumu izvērtēšana. Izglītojamo izaugsmes dinamiku apkopo klašu audzinātāji un
priekšmetu skolotāji.
Organizējot mācību procesu, ieraksti tiek veikti E-klasežurnālos, nodrošinot
savlaicīgu informēšanu starp pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem un iestādes vadību
par uzdotajiem mājas darbiem, mācību sasniegumiem un kavējumiem. Direktores
vietniece izglītības jomā sistemātiski pārrauga E-klase žurnālu aizpildi, informējot
pedagogus par veicamajiem uzlabojumiem.
Iestādē notiek plānots pedagogu tālākizglītības darbs un savstarpējās pieredzes
apmaiņa atklātajās stundās. 2017./18.,2018./19. m. g. pedagogi novadīja 18 atklātās
stundas. Pedagogi papildina savas zināšanas dažādos semināros un tālākizglītības
kursos, piedalījās Madonas novada metodisko izstrādņu skatē. 2018./2019.m.g. iegūta
3.vieta par metodisko izstrādni ,,Pašvērtējuma un atgriezeniskās saites kā nozīmīgu
lietpratības komponentu izmantošanas iespējas karjeras izglītībā”.2016./2017. m.g.
iegūtas atzinības par metodiskām izstrādnēm mājturībā un tehnoloģijās par informācijas
tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā 5. -9. klasēs un materiālu izstrādi darbam ar
interaktīvo tāfeli matemātikā7. -9. klasēs..
Stiprās puses:
1. Regulāri plānots un organizēts mācību un audzināšanas darbs.
2. Pedagogi mācību satura apguvē izmanto daudzveidīgas mācību metodes.
3. Iestādē notiek plānota pedagogu savstarpējas pieredzes apmaiņa.
4. Izglītojamie un pedagogi mācību procesu vada motivējošā, labvēlīgā sadarbības
vidē.
Turpmākā attīstība:
1. Pilnveidot pedagogu savstarpējās sadarbības prasmes, plānojot integrētās
mācību stundas.
2. Mērķtiecīgi pielietotdigitālos mācību līdzekļusmācību procesā.
3. Paaugstināt pedagoģisko kompetenci darbā ar izglītojamiem speciālās
pamatizglītības programmās.
Vērtējums -3 (labi )
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3.2.2.

Mācīšanās kvalitāte

Izglītojamo zināšanas un prasmes tiek pilnveidotas un nostiprinātas mācību
stundās, ārpusklases pasākumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skolēnu
pētniecisko darbu lasījumos.
Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos darbam, veicina patstāvību un
mācīšanās prasmes, rosina skolēnus strādāt atbilstoši savām spējām, vērtēt savu un citu
paveikto.
Izglītojamie zina un lielākā daļa arī saprot mācību darbam izvirzītās prasības, ir
iepazinušies ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un skolas resursu izmantošanas
iespējām. Mācīšanās procesā izglītojamie izmanto gan iestādes, gan pagasta bibliotēku,
informātikas kabinetu, klasēs esošos materiālus un tehniskos līdzekļus. Pedagogi rosina
mācīšanās procesā pielietot dažādus uzziņas materiālus – vārdnīcas, enciklopēdijas,
rokasgrāmatas, laikrakstus un žurnālus. Izglītojamie izmanto informācijas tehnoloģijas,
lai prezentētu mājas darbus, meklētu informāciju rakstot projekta darbus.
Pedagogi mācību procesā veicina izglītojamo patstāvīgā darba prasmes.Mācību
stundu vērojumi liecina, ka mācīšanās procesā tiek izmantotas tādas darba formas, kuras
attīsta skolēnu sociālās un savstarpējās sadarbības prasmes. Patstāvīgās mācīšanās un
vērtēšanas prasmes izglītojamie nostiprina pielietojot portāla Uzdevumi.lv piedāvāto.
Pedagogi motivē izglītojamos aktīvam mācību darbam, tomēr iesaistīšanās no
izglītojamo puses objektīvu iemeslu dēļ ir viduvēja: izglītojamo dažādu spēju, mācību
motivācijas, dažādo izglītības programmu un atbalsta nepieciešamības dēļ.
Iestādē 2019./2020. m.g. 5% izglītojamo mācās speciālās izglītības programmās,
9 % izglītojamo noteikti atbalsta pasākumi. Šie izglītojamie mācīšanās procesā izmanto
atgādnes, pilda individuālus mācību uzdevumus, vairāk kā citi izglītojamie sadarbojas
ar pedagogu. Tomēr mācīšanās aktivitāteir zema.
Tikai 2018./19. m.g. beidzot, iestādē viens izglītojamais atkārto mācības 8. klasē.
Nepietiekamie mācību rezultāti saistīti ar izglītojamā intelektuālām spējām un gatavību
iegūt pamatizglītību vispārizglītojošā programmā.
Izglītojamo lasītprasmes attīstīšanai 1.-6.klašu izglītojamie piedalās ,,Lasītāju
žūrijas ” projektā.
Iestāde sistemātiski apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību
sasniegumiem. Iestādē izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp pedagogiem,
izglītojamiem un vecākiem par mācību darbu, kavējumiem un sasniegumu vērtējumiem.
Operatīvai informācijas sniegšanai izmantota skolvadībassistēmaE-klase.Informācija
izglītojamo vecākiem tiek sniegta skolēna dienasgrāmatā, individuālās sarunās, klases
vecāku sapulcēs, vecāku kopsapulcē.
Iestādē pastāv noteikta kārtība, kā veidot un analizēt katra izglītojamā izaugsmes
dinamiku. Katram izglītojamam ir izveidota individuālā izaugsmes dinamikas karte. To
aizpilda gan klašu audzinātāji, gan izglītojamie vecākajās klasēs kopā arpedagogu veicot
pārrunas.
Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā.Izglītojamiem ar
nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem tika izveidots individuāls plāns
sasniegumu uzlabošanai, konsultāciju apmeklēšanai.
Iestādē ir izstrādāts pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina izglītojamo
informēšanu un optimālu slodzi.
Iestādē ir noteikta izglītojamo kavējumu uzskaites kārtība, tiek regulāri uzskaitīti
izglītojamo stundu kavējumi un katra mēneša noslēgumā veikta to analīze. Izglītojamo
stundu kavējumu uzraudzībā iesaistās arī Praulienas pagasta sociālā dienesta
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darbiniece.Iestādē nav izglītojamo, kuri ilgstoši un bez attaisnojoša iemesla kavētu
skolu. Izglītojamo esošie kavējumi būtiski neietekmē mācību sasniegumus.
Mācību satura apguves padziļinātai apguvei, iestādē notiek pasākumi, kuros ārpus
mācību stundas izglītojamie var apgūt jaunas zināšanas un demonstrēt savas zināšanas
un prasmes: skolēnu pētniecisko darbu lasījumi, literārās jaunrades konkursi,skatuves
runas konkurss ,,Zvirbulis”, sporta sacensības ,,Vīru spēles”, ,,Pavasara skrējiens”,
Tēvzemes nedēļas pasākumu cikls, ,,Skolas somas”pasākumu cikls.
Izglītojamiem ir iespējas piedalīties skolas novada un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, skatēs. Informācija par izglītojamo dalību un sasniegumiem tiek
apkopota mācību gada analīzes materiālos.
Stiprās puses:
1. Apgūtas prasmes skolēnu pētniecisko darbu veidošanā.
2. Mācīšanās procesā tiek izmantotas dažādas darba formas, kuras veicina
izglītojamomācību motivāciju un sadarbību;
3. Izglītojamiem iespēja paaugstināt mācību sasniegumus, apmeklējot
konsultācijas un individuālās nodarbības.
4. Izglītojamie piedalās daudzpusīgos mācību un audzināšanas darba
pasākumos, kas veicina izglītojamo līdzatbildību, pašattīstību.
Turpmākā attīstība:
1. Paaugstināt izglītojamo personīgo atbildību par iesaistīšanos mācīšanās
procesā.
2. Attīstīt izglītojamo darba plānošanas un mācīšanās prasmes.
3. Attīstīt izglītojamo sadarbības prasmes mācību procesā.
Vērtējums - 3 (labi)
3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Iestādē pedagogi izglītojamo mācību darbu un sasniegumus vērtē, ievērojot ārējo
normatīvo dokumentu prasības un iestādes izstrādāto ,,Mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību”. Pedagogi ievēro mācību priekšmetu programmās noteiktās sasniegumu
vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus,
pārbaudes darba skaitu un apjomu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka
priekšmeta skolotājs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta standartu, saturu un
atbilstošu īstenoto izglītības programmu.
Iestādes vadība un pedagogi katru mācību gadu informē izglītojamos un vecākus
par mācību darba organizācijas jautājumiem, valstī un iestādē noteikto mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtību, valsts pārbaudījumu norises kārtību u.c. normatīvajiem
dokumentiem.
Iestādē ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā.
Vienoto prasību ievērošanai 2018. gadā tika aktualizēta iestādes ,,Mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība”.
Gan pārbaudes darba kritēriju izstrāde, gan izvērtēšana notiek elektroniskā formā
E-klasē. Lielākā daļa pedagogu pamato izglītojamo darbu vērtējuma rezultātus un
analizē pieļautās kļūdas. Izvirzītie vērtēšanas kritēriji izglītojamiem pārsvarā ir zināmi.
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Vērtēšanas metodes un darba vērtējums sniedz atbalstu izglītojamiem, motivē mācīties,
kā arī grūtību gadījumos apmeklēt individuālās konsultācijas.
Iestādē izstrādāts pārbaudes darbu grafiks katrai klasei, tādējādi novēršot
izglītojamo pārslodzi. Izglītojamie savlaicīgi informēti par kārtējo pārbaudes darbu.
Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto tālākā mācību procesa
organizēšanā. Izglītojamiem, kuri saņēmuši nepietiekamu vērtējumu dota iespēja
uzlabot mācību sasniegumus, to nosaka skolas ,,Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”
Iestādes vadība kontrolē un pārrauga vērtējumu uzskaiti un atbilstošu ierakstu
veikšanu E-klase žurnālā. Mācību dokumentācija,sekmju kopsavilkumi, skolas un valsts
pārbaudes darburezultātu analīze, mācību procesa kvalitātes analīze liecina par
izglītojamo sasniegumu vērtēšanas procesa virzību.Iestādē ir arī apzināti uzlabojumi
atsevišķu mācību priekšmetu skolēnu sasniegumu vērtēšanā.
Izglītojamo vērtējumi tiek fiksēti elektroniskajā vidē E-klase, kas pieejama gan
izglītojamiem, gan vecākiem. Informācijas iegūšanai vecākiem tiek izmantotas arī
skolēnu dienasgrāmatas. Par izglītojamo mācību sasniegumiem katru mēnesi klases
audzinātājs sagatavo sekmju izrakstus.
Vērtēšanas procesa nozīmīga sastāvdaļa ir izglītojamo pašvērtējums. Pedagogi
izmanto daudzveidīgas un motivējošas skolēnu mācību darba un rezultātu pašvērtējuma
formas. Mācību procesā regulāri tiek praktizēta izglītojamo formatīvā vērtēšana ( i un
ni), sniedzot atgriezenisko saiti izglītojamiem un pedagogiem.
Izglītojamie un vecāki operatīvi saņem informāciju par mācību sasniegumiem gan
e-vidē, gan ikmēneša sekmju izrakstos un ierakstos skolēna dienasgrāmatā. Divas reizes
gadā tiek organizētas vecāku dienas, kad vecāki tiekas individuāli ar priekšmeta
skolotājiem. Vecākiem ir iespēja iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbiem un
vērtēšanas kārtību.Katru gadu vecāku kopsapulcē un 9.klašu klases sapulcē vecāki tiek
iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu nories kārtību.
Katra mācību gada novembrī un aprīli tiek rīkotas prognožu sēdes, lai savlaicīgi
noteiktu izglītojamos, kuriem jāuzlabo mācību sasniegumi gan optimālā, gan augstā
līmenī.
Iestādētiek veikta vispusīga mācību sasniegumu analīze. Pedagoģiskās padomes
sēdēs katrs pedagogs saņem mācību sasniegumu analīzes materiālus kopējā un sava
darba izvērtējumam.
Mācību sasniegumu paaugstināšanai iestādē notiek konkurss ,,TOP -10”,kurā pēc
E-klases datiem tiek apbalvoti desmit mācību izcilnieki. Mācību gada beigās izglītojamie
par sasniegumiem mācību un ārpusskolas darbā saņem pateicības rakstus un ,,Zelta” un
,,Sudraba” liecības. Iestādē iedibināta balva ,,Gada skolēns”.
Stiprās puses:
1. Iestādē darbojas noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā,
izglītojamie un vecāki ir informēti un izprot šo kārtību.
2. Mācību sasniegumu vērtējumi tiek iegūti, ievērojot kritērijus.
3. Pārbaudes darbu vērtēšana tiek veidota E-klase vidē.
4. Izglītojamie un vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem.
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Turpmākā attīstība
1. Vērtēšanas procesā gūto informāciju analizēt un noteikt tālākās attīstības
uzdevumus.
2. Pilnveidotizglītojamo pašvērtēšanas prasmes.
3. Motivēt izglītojamos mācību sasniegumu uzlabošanā.
Vērtējums- 3 (labi )

3.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Mācību iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā.
Iekšējā kontrolē iestādes vadība pārrauga mācību sasniegumu vērtēšanas procesu.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā regulāri tiek fiksēti skolvadības sistēmas
„E-klase” elektroniskajā žurnālā, ikmēneša sekmju izrakstos, izglītojamo liecībās,
mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālos.
Iegūtā informācija tiek analizēta individuālās pārrunās ar skolēniem un skolēnu
vecākiem, skolotāju MK un MA grupu apspriedēs, apspriedēs pie vadības.
Priekšmetu skolotāji mācībugada beigās savā pašvērtējumā izvērtē sasniegumus
katrā no klasēm, kā arī savā priekšmetā visās klasēs kopumā, veic sasniegumu dinamikas
izpēti, plāno veicamos pasākumus rezultātu uzlabošanai.
Mācību sasniegumu rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdē katra
semestra beigās. Iestādē tiek veidota sasniegumu statistikas datu bāze.
Izglītojamie piedalās sasniegumu izvērtēšanā, pārrunā ar klases audzinātāju
ikmēneša mācību sasniegumu pārskatu dienasgrāmatā. Semestra beigās izglītojamie
rezultātus fiksē izaugsmes dinamikas kartē un kopā ar klases audzinātāju tos izvērtē.
Iestādē tiek veidots pārbaudes darbu grafiks mēnesim, tā nodrošinot izglītojamo
optimālu slodzi un iespēju savlaicīgi sagatavoties vērtēšanai.
Izglītojamiem nodrošināta iespēja apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos, kā
arī uzlabot sasniegumus pārbaudes darbos, ja vērtējums nav pietiekams. Katrā mācību
semestrī tiek organizētas vecāku dienas individuālām sarunām ar mācību priekšmetu
skolotājiem.
Lai motivētu izglītojamos sasniegt labākus mācību rezultātus, skolā tiek rīkoti
konkursi ,,Gada skolēns” 5. - 9. klasēs un ,,Sprīdītis’’ 1.- 4. klasēs. Svarīgākais no
kritērijiem abos konkursos ir sasniegumi mācību darbā.
Ikdienas darba rezultāti mācību gada noslēgumā 2. - 3. klasēs pēdējo trīs gadu laikā
ir ar augšupejošu dinamiku gan augstā, gan optimālā līmenī.
Augsts līmenis no 6,9% 2016./2017. m. g. palielinājies līdz 10% 2018./2019. m. g.
Optimāls līmenis no 31,0% 2016./2017. m. g. palielinājies līdz 45% 2018./2019. m.
g.(skat.10. tabulu un 1. attēlu)

22

PRAULIENAS PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS- 2019

Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
2. - 3. klasēs %
10. tabula
2016./2017. m. g.
2017./2018. m .g.
2018./2019. m. g.
Zināšanu līmenis
%
%
%
Augsts
6,9
8,7
10,0
Optimāls
31,0
34,6
45,0
Pietiekams
58,7
48,0
45,0
Nepietiekams
3,4
8,7
0
Avots: elektroniskā skolvadības sistēma „ E- klase”

Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
2. - 3. klasēs %
70
58,7

60
50

48

45

%

40
31

45

34,6

30
20
10

6,9

8,7

10

8,7
3,4

0

0
optimāls

augsts

2016./2017. m .g.

pietiekams
apguves līmenis

2017./2018. m. g.

nepietiekams

2018./2019. m. g.

1. attēls. Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
2. -3. klasēs %
Ikdienas darba rezultāti mācību priekšmetos 2.-3. klasē liecina par pietiekami
augstu motivāciju mācīties.
Vairāk kā pusei izglītojamo 2.-3. klasēs ikdienas mācību sasniegumi latviešu
valodā un matemātikā ir optimālā un augstā līmenī: 60,6% latviešu valodā un 67,3 %
matemātikā saņēmuši optimālu un augstu novērtējumu. Nepietiekamā līmenī vērtējumu
nav daudz: 3,8% matemātikā, 1,4% latviešu valodā, kas izskaidrojama ar nepietiekamu
izglītojamo lasītprasmi (skat.11. tabulu).

23

PRAULIENAS PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS- 2019

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos
2-3.klasēs %
11. tabula
Mācību
priekšmets

Izglītojamo
skaits

Nepietiekams
līmenis
%

Pietiekams
līmenis
%

Optimāls
līmenis
%

Augsts
līmenis
%

Latviešu val.

27

0

47,5

52,5

0

Latviešu val.

24

9,1

28,5

62,4

0

Latviešu val.

20

0

35,0

60,0

Latviešu val.

71

1,4

38,0

59,2

1,4

Matemātika

27

8,0

17,4

60,6

14,0

Matemātika

24

7,0

26,0

60,0

7,0

Matemātika

20

0

40,0

50,0

10,0

Matemātika

71

3,8

28,9

56,8

10,5

5,0

Mācību
gads
2016./17.
m. g.
2017./18.
m. g.
2018./19.
m. g.
Vidēji 3
gados
2016./17.
m. g.
2017./18.
m. g.
2018./19.
m. g.
Vidēji
3gados

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma „E- klase”
Ikdienas darba rezultāti līmeņos mācību gada beigās 4.- 6.klasēs zemāki nekā 2.-3.
klasēs. Augstā līmenī vērtējumi ir ar lejupslīdošu dinamiku: no 9% 2016./2017. m. g.
līdz 3,0% 2018./2019.m. g. Savukārt, sasniegumi optimālā līmenī- ar augšupejošu
dinamiku:no 27,4 % 2016./2017. m. g. līdz 40,0 % 2018./2019.m. g. Rezultāti
nepietiekamā līmenī - mainīgi. Ietekmējošais faktors - mainīgs skolēnu skaits, kuriem
diagnosticētas mācīšanās grūtības (skat. 12.tabulu un 2. attēlu).
Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
4. - 6. klasēs %
12. tabula
Zināšanu
2016./2017. m. g.
2018./2019.m.g.
2017./2018. m. g.
līmenis
%
%
Augsts
9,0
5,3
3,0
Optimāls
27,4
39,5
40,0
Pietiekams
60,6
55,2
51,3
Nepietiekams
3,0
0
5,7
Avots: elektroniskā skolvadības sistēma „E-klase”
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Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
4.- 6. klasēs %
70

60,6
55,2

60

%

50

39,5 40

40
27,4

30
20
10

51,3

9

5,3

3

3

5,7
0

0
augsts

2016./2017. m .g.

optimāls
pietiekams
apguves limenis
2017./2018. m. g.

nepietiekams

2018./2019. m. g.

Avots: skolas datu bāze
2. attēls. Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
4. -6. klasēs %
Izvērtējot 4.-6. klašu izglītojamo ikdienas mācību sasniegumusvisos mācību
priekšmetos, (skat 1. pielikuma 1. tabulu), var secināt, ka tie lielākoties ir pietiekamā
un optimālā līmenī. Nepietiekami vērtējumi bijuši tikai matemātikā. Šos vērtējumus
saņēmuši izglītojamie, kuriem diagnosticētas mācīšanās grūtības, sniegti atbalsta
pasākumi mācību procesā un citos mācību priekšmetos sasniegti rezultāti pietiekamā
līmenī.
Augstāki mācību sasniegumi ar lielāku izglītojamo skaitu optimālā un augstā
līmenī sasniegti sociālajās zinībās- 86,8 %, mājturībā un tehnoloģijās- 76, 1 %, sportā 97 %, vizuālajā mākslā- 76,1 %.
Vērtējumi optimālā līmenī ar augšupejošu dinamiku ir līdz 7. klasei, kas
skaidrojams ar izglītojamo kustību un sastāvu klasē. Spējīgākie izglītojamie pēc 6.
klases dodas uz ģimnāziju, tāpēc turpmākajās klasēs mazāk izglītojamo, kas sasniedz
augstus vērtējumus. (skat.13. tabulu un 3. attēlu).
Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
7. - 9. klasēs %
13. tabula
Zināšanu
2016./2017. m. g.
2017./2018. m. g.
2018./2019. m. g.
līmenis
%
%
%
Augsts
0
4,3
0
Optimāls
50,0
26,0
15,3
Pietiekams
45,0
69,7
73,2
Nepietiekams
5,0
0
11,5
Avots :elektroniskā skolvadības sistēma „E-klase”
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Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
7.- 9. klasēs %
80
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3. attēls. Ikdienas darba rezultāti apguves līmeņos mācību gada noslēgumā
7. - 9. klasēs %
7.-9.klašu grupā (skat. 2.pielikuma 1.tabulu) vidēji 45% izglītojamo mācās
pietiekamā un optimālā līmenī. Šajā vecuma grupā nepietiekami vērtējumi latviešu
valodā, krievu valodā, fizikā, ģeogrāfijā un matemātikā. Nepietiekamus vērtējumi bijuši
vienam vai diviem skolēniem, kuriem diagnosticētas mācīšanās grūtības, sniegts
individuāls atbalsts. Kopumā iestādē nepietiekamu vērtējumu skaits nav liels.
Labākie mācību sasniegumi optimālā līmenī 7.-9.klašu grupā pēdējo 3 gadu laikā
uzrādīti sociālajās zinībās 79,9%, sportā un mūzikā 64,2%, vizuālajā mākslā 64,9%,
ģeogrāfijā 56,7%, informātikā 66,7%.
Lielākais vērtējumu skaits augstā līmenī sasniegts sportā 17,3% un vizuālajā
mākslā13,2%. Talantīgie vizuālajā mākslā katru gadu guvuši godalgotas vietas novada
olimpiādēs.
Kopumā izglītojamo skaits ar nepietiekamu vērtējumu nav liels, tie ir 1- 2
izglītojamie katrā klašu grupā. Nepietiekami vērtējumi saņemti visbiežāk vienā mācību
priekšmetā. Izglītojamiem bijusi iespēja apgūt iekavēto konsultācijās, kā arī
papildnodarbībās pēc mācību gada noslēguma un tikt pārceltiem nākamajā klasē.
Mācību procesā tiek sniegti atbalsta pasākumi izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām
(pēc speciālista atzinuma par atbalsta nepieciešamību). Nepietiekamos vērtējumus
saņēmušo skaits kopumā mācību iestādē pēdējo trīs gadu laikā vidēji 4%.
Veiksmīgi tiek realizēts darbs ar talantīgajiem izglītojamiem. Katru gadu
talantīgākie audzēkņi piedalās novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Labākie
sasniegumi pēdējo 3 gadu laikā gūti (skat. nodaļā „Citi sasniegumi” tabulu Nr. 23):
1. Latviešu valodas olimpiādēs: 1. vieta 2016./ 2017. m. g. Latgales reģionā, atzinība
2017./2018. m. g. Latgales reģionā un atzinība Madonas novadā.
2. Krievu valodā: 1. vieta Madonas novadā 2017. /2018. m. g. .
3. Sākumskolas matemātikas olimpiādē 2. vieta Madonas novadā 2017./2018. m. g.
un 1. vieta Madonas novadā 2018./2019. m. g.
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4. Vizuālās mākslas olimpiādēs: 3. vieta 2016./2017. m. g., divas 1. vietas, divas 2.
vietas, divas atzinības 2017./2018. m. g. olimpiādēs, kā arī 2. un 3. vieta 2018./2019.
m. g.
5. Skolēnu pētniecisko darbu lasījumos, kur 2016./2017. m. g. iegūta 2. vieta
Vidzemes reģionā un atzinība 2018./2019. m. g. Madonas novada konkursā.
Mācību iestādes devīto klašu skolēni uzrāda labus rezultātus, skolu beidzot:
2016./17. m. g. - 50% izglītojamo, 2017./18. m. g.- 50%, bet 2018./19. m. g.- 38 %
izglītojamo sasnieguši mācību rezultātus optimālā un augstā līmenī. Pēdējo 3 gadu laikā
skolas konkursā ,,Gada skolēns”divas reizes uzvarējuši 9. klases skolēni.
Stiprās puses:
1. Pedagogi ievēro kriteriālās vērtēšanas prasības izglītojamo sasniegumu
vērtēšanā.
2. Pedagogi mērķtiecīgi sniedz atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.
3. Izglītojamie apmeklē piedāvātās konsultācijas mācību priekšmetos, lai uzlabotu
mācību sasniegumus.
4. Pedagogi mērķtiecīgi sagatavo mācību priekšmetu olimpiādēm.
Turpmākā attīstība:
1. Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju mācību sasniegumiem augstā līmenī
7. – 9. klašu grupā.
2. Paaugstināt izglītojamo sasniegumus optimālā un augstā līmenī matemātikā,
ķīmijā, vēsturē, krievu valodā.
3. Pilnveidot izglītojamo lasīšanas prasmes visos vecumposmos.
Vērtē aprakstoši
3.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Iestāde veic mērķtiecīgu darbu izglītojamo sagatavošanai valsts pārbaudes
darbiem.
Iestādē tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
Priekšmetu skolotāji veic gan diagnosticējošo valsts pārbaudes darbu, gan eksāmenu
rezultātu analīzi un izvirza turpmāk veicamos uzdevumus. Valsts pārbaudes darbu
rezultāti tiek salīdzināti ar vidējiem rezultātiem valstī pēc urbanizācijas(lauku skolu
grupā) un izvērtēti metodiskā aktīva darba grupā, kā arī skolas pedagoģiskās padomes
sēdēs.
Organizējot valsts pārbaudes darbus, izglītojamiem, kuriem ir speciālistu atzinums,
tiek nodrošināti atbalsta pasākumi, kuru pielietojums uzlabo izglītojamo sasniegumus
valsts pārbaudes darbos.
Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir stabili. Lielākoties tie ir augstāki
nekā vidēji valstī pēc urbanizācijas, dažos pārbaudes darbos - zemāki. Augstākie
sasniegumi eksāmenos bijuši 2018. gadā, kad visos mācību priekšmetos rezultāti bijuši
augstāki nekā kopumā valstī pēc urbanizācijas - pamatskolu grupā (skat.14. tabulu un 4.
attēlu).
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Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9. klasē
Mācību
priekšmets

2016. /2017. m. g.
Skolā % Valstī %

2017./2018. m. g.
Skolā % Valstī %

14. tabula
2018./2019. m. g.
Skolā % Valstī%

Latviešu
valoda
Matemātika
Latvijas
vēsture
Angļu
valoda
Krievu
valoda

73,37

65,18

74,09

64,77

62,50

62,92

57,00
58,24

53,46
66,19

74,0
66,47

49,79
64,78

47,83
59,41

51,48
60,23

58,50

70,73

73,0

68,01

64,17

67,92

71,25

73,43

71,67

70,73

90,0

71,84

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma „E-klase”, visc.gov.lv

9. klases izlītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti skolā salīdzinājumā ar
rezultātiem valstī pamatskolu grupā %
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4. attēls. 9. klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti skolā
salīdzinājumā ar rezultātiem valstī %
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2016./2017. m. g. 9. klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 4 izglītojamie. Salīdzinot
ar rezultātiem valstī pamatskolu grupā, labāki sasniegumi gūti latviešu valodā 73,37%
un matemātikā 57%. Nedaudz zemāki rezultāti krievu valodā- 71, 25%. Angļu valodā
skolā rezultāti par 12% zemāki nekā valstī. Valsts pārbaudes darbos 9.klasē
nepietiekamu vērtējumu nebija.
2017./2018. m.g. 9.klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 4 izglītojamie. Augstākie
rezultāti sasniegti latviešu valodā 74,09% un matemātikā 74,0%.Visos eksāmenos
rezultāti skolā augstāki nekā vidēji valstī pēc urbanizācijas. Valsts pārbaudes darbos
9.klasē nepietiekamu vērtējumu nebija.
2018./2019.m.g. 9.klasē valsts pārbaudes darbus kārtoja 8 izglītojamie. Angļu
valodā eksāmenu kārtoja 7 izglītojamie, krievu valodā viens izglītojamais.
50% devītās klases izglītojamo valsts pārbaudes darbus nokārtojuši augstā un
optimālā līmenī. Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem mācību gadiem, eksāmenu rezultāti
nedaudz zemāki. Ietekmējošais faktors- 9. klasē mācību gada sākumā iestājās divi
audzēkņi ar viduvējiem un vājiem vērtējumiem.
Augstākie rezultāti sasniegti krievu valodā 90,0%, angļu valodā 64,17%, latviešu
valodā - 62,50%.
Valsts pārbaudes darbos 9.klasē nepietiekamu vērtējumu nebija.
Salīdzinot ar valsts vidējiem rādītājiem pamatskolu grupā, krievu valodā
izglītojamo zināšanu līmenis augstāks, latviešu valodā un vēsturē - līdzvērtīgs, angļu
valodā un matemātikā - nedaudz zemāks.
Izglītojamo sasniegumi diagnosticējošos darbos 6. klasē atzīstami par labiem, jo tie
ir līdzvērtīgi un augstāki par vidējiem rādītājiem valstī pēc urbanizācijas(skat. 15. tabulu
un 5. attēlu).
6. klases izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti skolā salīdzinājumā ar
rezultātiem valstī pamatskolu grupā %
15. tabula
Mācību
2016. /2017. m. g.
2017./2018. m. g.
2018./2019. m. g.
priekšmets
Skolā % Valstī % Skolā % Valstī % Skolā % Valstī %
Latviešu
65,67
64,58
69,82
66,22
67,85
61,25
valoda
Matemātika
Dabaszinības

62,65

56,71

57,46

55,86

59,80

51,51

65,33

62,62

60,56

61,06

61,51

57,87

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma „E-klase”, visc.gov.lv
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6. klases izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti skolā
salīdzinājumā ar rezultātiem valstī pamatskolu grupā %
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5. attēls. 6. klases izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti skolā salīdzinājumā
ar rezultātiem valstī pamatskolu grupā %
2016./2017.m.g. 6.klasē diagnosticējošos darbus kārtoja 10 izglītojamie. Vidējais
vērtējums latviešu valodā - 6,2 matemātikā - 6,0, dabaszinībās - 6,2.
Izglītojamo sasniegumi diagnosticējošos valsts pārbaudes darbos ir pietiekamā un
optimālā līmenī. Salīdzinot ar valsts rezultātiem pamatskolu grupā, tie visos
diagnosticējošos darbos ir augstāki. Priekšmetu skolotāji veikuši rezultātu izvērtējamu
un izvirzījuši turpmāk veicamos uzdevumus
2017./2018. m. g. diagnosticējošos darbus 6. klasē kārtoja 6 skolēni. Vidējais
vērtējums latviešu valodā - 6,0; matemātikā – 5,7; dabaszinībās – 6,5. Izglītojamo
sasniegumi ir pietiekamā, optimālā un augstā līmenī, matemātikā viens vērtējums vājā
līmenī. Salīdzinot ar valsts rezultātiem pamatskolu grupā, latviešu valodā un matemātikā
tie ir augstāki, dabaszinībās - nedaudz zemāki.
2018./2019. m. g. diagnosticējošos darbus 6. klasē kārtoja 10 skolēni. Vidējais
vērtējums latviešu valodā - 6,0, matemātikā - 6,0, dabaszinībās - 6,0. Izglītojamo
sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir pietiekamā, optimālā un augstā līmenī. Salīdzinot
ar valsts rezultātiem pamatskolu grupā, visos mācību priekšmetos tie ir augstāki
3. klases izglītojamo sasniegumi diagnosticējošos darbos pēdējo trīs gadu laikā ir
mainīgi: matemātikā ar augšupejošu dinamiku, latviešu valodā arlejupslīdošu dinamiku.
(skat.16. tabulu un 6. attēlu)
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3. klases izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti salīdzinājumā
ar rezultātiem valstī pamatskolu grupā%
16. tabula
2016. /2017. m. g.
2017./2018. m. g.
2018./ 2019. m. g.
Skolā % Valstī % Skolā % Valstī % Skolā % Valstī %
74,25
74,42
69,73
70,78
63,82
69,89

Mācību
priekšmets
Latviešu
valoda
Matemātika

67,43

63,95
71,92
70,96
81,43
73,62
Avots: elektroniskā skolvadības sistēma „E-klase”, visc.gov.lv

3. klases izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti skolā
salīdzinājumā ar rezultātiem valstī pamatskolu grupā %
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6. attēls. 3. klases izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti skolā salīdzinājumā
ar rezultātiem valstī pamatskolu grupā %.
2016./2017.m.g. diagnosticējošos darbus 3. klasē kārtoja 16 izglītojamie.
Vidējais vērtējums latviešu valodā - 7,1, matemātikā - 6,5. Izglītojamo sasniegumi
diagnosticējošos darbos ir pietiekamā, optimālā un augstā līmenī. Salīdzinot ar valsts
rezultātiem pamatskolu grupā, latviešu valodā tie ir līdzvērtīgi, bet matemātikā augstāki.Rezultāti analizēti metodiskā aktīva sākumskolasdarba grupā un pedagoģiskajā
sēdē.
2017./2018. m. g. diagnosticējošos darbus 3. klasē kārtoja 14 izglītojamie. Vidējais
vērtējums latviešu valodā – 6,6, matemātikā – 7,0.
Izglītojamo sasniegumi
diagnosticējošos darbos ir pietiekamā, optimālā un augstā līmenī. Viens skolēns saņēmis
nepietiekamu vērtējumu matemātikā. Salīdzinot ar valsts rezultātiem pamatskolu grupā,
tie ir līdzvērtīgi: latviešu valodā nedaudz zemāki, matemātikā- augstāki. Rezultātus
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ietekmējošs faktors bija tas, ka 3.klasē pārbaudes darbus kārtoja divi skolēni ar
speciālista atzinumu par mācīšanās grūtībām. Skolotāji rezultātus izvērtējuši un
izvirzījuši uzdevumus turpmākam darbam.
2018./2019.m. g. diagnosticējošos darbus 3. klasē kārtoja 12 izglītojamie. Vidējais
vērtējums latviešu valodā- 6,0, matemātikā - 8,0. Izglītojamo sasniegumi
diagnosticējošoss darbos ir pietiekamā, optimālā un augstā līmenī. Viens izglītojamais
saņēmis nepietiekamu vērtējumu latviešu valodā. Salīdzinot ar valsts rezultātiem
pamatskolu grupā, latviešu valodā tie ir zemāki, matemātikā- augstāki. Rezultātus
ietekmēja faktors, ka 3. klasē mācību gada laikā iestājās izglītojamais ar mācīšanās
grūtībām. Pedagogi rezultātus izvērtējuši un izvirzījuši uzdevumus turpmākam darbam
Pārbaudes darbu rezultāti 9., 6. un 3.klasē kopumā, salīdzinot ar valsts rezultātiem
pamatskolu grupā, ir līdzvērtīgi.
Stiprās puses:
1. Labi sasniegumi diagnosticējošos darbos 6. klasē pēdējo trīs gadu laikā.
2. Atbalsta pasākumu pielietojums uzlabo izglītojamo ar mācīšanās grūtībām
sasniegumus.
3. Visi 9. klases izglītojamie saņēmuši apliecību par pamatizglītību un turpina
izglītību.
Turpmākāattīstība:
1. Paaugstināt rezultātus diagnosticējos darbos latviešu valodā sākumskolā.
2. Paaugstināt rezultātus 9. klases angļu valodas un vēstures eksāmenos.
3. Pilnveidot sadarbības formas darbā ar izglītojamo vecākiem izglītojamo
mācību motivācijas paaugstināšanai.
3.4.ATBALSTS ĪZGLĪTOJAMIEM
3.4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Iestādē ir apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Iegūto
informāciju iestādesadarbībā ar sociālajiem dienestiem izmanto atbalsta sniegšanai
izglītojamiem un viņu ģimenēm. Iestādei izveidojusies laba sadarbība ar pagasta sociālo
dienestu un bāriņtiesu. Izglītojamiem ir pieejamas Madonas pašvaldības apmaksātas
izglītības psihologa konsultācijas, par to informēti izglītojamo vecāki . Izglītojamo
vajadzību apzināšanaisākumskolā, iestādē darbojas logopēds, kas veic valodas
traucējumu diagnostiku, strādā ar izglītojamiem individuālās nodarbībās. Izglītojamiem
ar mācīšanās grūtībām sagatavo atzinumus par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.
Sadarbojoties priekšmeta pedagogam un klases audzinātājam, tiek veikta
izglītojamo psiholoģisko vajadzību apzināšana. Tiek uzaicināti vecāki uz individuālām
sarunām par bērna mācību sasniegumiem un grūtībām mācību procesā un ieteikts
bērnam saņemt novērtējumu un atbalstu pie izglītības psihologa. Uz speciālistu atzinuma
pamata iestādes direktors rīkojumānosaka izglītojamam noteikto atbalsta piemērošanu
mācību procesā. Iestāde karu gadu vecāku kopsapulcē informē vecākus par iespējām
saņemt speciālistu noteiktos atbalsta pasākumus mācību procesā.
Iestādes klašu audzinātāji zina savas audzināmās klases izglītojamo ģimeņu sociālo
stāvokli. Ja tiek konstatētas problēmas, sadarbojoties ar Praulienas pagasta sociālo
dienesta vai bāriņtiesas darbiniekiem, tiek meklēti risinājumi.
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Vardarbības novēršanai iestādē izstrādāti iekšējie noteikumi,,Kārtība par vadības
un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret
izglītojamo”. Iestādes vadība veic izglītojamo uzvedības un drošības pārkāpumu
reģistrāciju: ja noticis pārkāpums, notiek pārrunas ar izglītojamo, izteikts brīdinājums
vai noteiktas tālākās darbības.
Izglītojamo primāro aprūpi un uzraudzību veic vecāku izraudzītais ģimenes ārsts.
Izglītojamo medicīnas dokumenti atrodas pagasta pārvaldes ēkā, ģimenes ārsta prakses
vietā.Iestādei piesaistītā medmāsa pārrauga, lai izglītojamiem būtu veiktas profilaktiskās
apskates un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija, informējot vecākus. Klases
audzinātāji zina savas audzināmās klases izglītojamos, kuriem pievēršama īpaša
uzmanība veselības stāvokļa dēļ, par kuru pedagogus informējuši vecāki.
Gadījumos, ja iestādē izglītojamiem notiek traumas, saslimšanas vai negadījumi,
izglītojamie griežas pie pedagoga, kurš novērtē situāciju, sniedz primāro psiholoģisko
un medicīnisko palīdzību, ja nepieciešams, tiek izsaukta neatliekamās medicīnas
palīdzības brigāde. Ar direktores rīkojumu nozīmēts pedagogs izglītojamo pirmās
medicīniskās palīdzības novērtēšanā un sniegšanā. Negadījumu vai pēkšņas saslimšanas
gadījumā izglītojamo vecāki nekavējoties tiek informēti telefoniski.
Iestādē reizi gadā izglītojamiem pieejamizobu higiēnista mobilā
izbraukumaapmaksāti pakalpojumi, katra semestra sākumā –pedikulozes un kašķa
pārbaude, kuru veic medmāsa. Par personīgās higiēnas jautājumiem tiek pārrunāts klašu
audzinātāju un sociālo zinību stundās, un individuāli.
Tiek veiktas pārrunas ar izglītojamiem un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu –
par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, veselīga dzīvesveida kopšanu ikdienā, darba
dienas plānošanas nepieciešamību u.c. Iestāde veic darbu izglītojamo profilaktiskā
izglītošanā par vardarbības dažādām formām un sevis kontroli. Izglītojamiem pieejama
,,Dusmu kontroles spēle”, kuru izmanto sociālo zinību un audzinātāju stundās.
Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, iestāde organizē sporta aktivitātes. Projekta
,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada
iedzīvotājiem” ietvaros izglītojamie iepazina veselīga uztura speciālista padomus un
fizioterapeita vingrošanas nodarbībās ieteiktos vingrojumu veidus.
Sākumskolas izglītojamiemtiek nodrošinātas pagarinātās dienas grupas
nodarbības, kurāsizglītojamie var sagatavot mājas darbus un lietderīgi pavadīt brīvo
laiku. Pagarinātās grupas piedāvājumu izmanto 89 % sākumskolas izglītojamo.
Vecāko klašu izglītojamiem ir iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties
interešu pulciņos, izmantojot iestādes datorklasi, bibliotēku, klases telpas, sporta bāzi.
Sadarbībā ar pagasta pārvaldi visiem izglītojamiem, kuriem nepieciešams, tiek
nodrošināts transporta pakalpojums uz skolu un atpakaļ. To izmanto 75 % izglītojamo.
Praulienas pagasta pārvalde sniedz pašvaldības apmaksātus transporta pakalpojumus
novada robežās iestādes mācību vizīšu, ekskursiju u.c. pasākumu apmeklēšanai.
Visiem izglītojamiem ir iespēja saņemt Madonas novada pašvaldības apmaksātas
pusdienas, bet 1.-4. klasēm arī brokastis. Izglītojamiem, kuri vēlas, ir iespēja paēst
vecāku apmaksātu launagu. Iestādesizglītojamieun vecāki izsaka vislabākās atsauksmes
par pusdienu kvalitāti. Par vecāku līdzekļiem iestāde piedāvā iespēju ēst brokastis un
launagu. Iestāde ilgstoši iesaistījusies ES atbalsta veselību veicinošā programmā „Piens
un augļi skolai”, lai nostiprinātu izglītojamo veselīgas ēšanas un paradumus.
Iestāde organizē pedagogiem un izglītojamiem tikšanās ar izglītības psihologu
projekta ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas
novada iedzīvotājiem” ietvaros. 2018./19. mācību gadā iestādes vecāku kopsapulcē
vecāki iepazinās ar skolu sociālā pedagoga ieteikumiem atbalsta pasākumu sniegšanā
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dažādās situācijās ģimenē un skolā. 2016./17.m.g.vecākus un pedagogus izglītoja par
drošu internetu speciālists no CERT-IT drošības incidentu novēršanas institūcijas.
Iestādes personāls apguvis nepieciešamo tālākizglītību bērnu tiesību aizsardzības
jomā.
Regulāri tiek sekots sanitārihigiēniskajam stāvoklim iestādē. Iestādes
dežūrapkopēja un dežūrskolotāji ievēro, lai iestādē tiek vēdinātas telpas un ievērotas
citas higiēnas prasības: roku mazgāšana pirms pusdienām, personīgās higiēnas
ievērošana. Iestādes vadība uzrauga higiēnas normu ievērošanu. Pedagogu un tehnisko
darbinieku veselības pārbaudes notiek regulāri, atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem.
Stiprās puses:
1. Izglītojamiem pieejamas iestādes logopēda nodarbības.
2. Izglītojamiem nodrošināta pašvaldības apmaksāta ēdināšana.
3. Iestādes darbinieki zina un ievēro izglītojamo īpašās vajadzības.
Turpmākā attīstība:
1. Plānot daudzveidīgus veselības un drošības veicinošus pasākumus.
2. Izmantot ESF projekta ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” iespējas, sniedzot
izglītojamiem sociālpedagoģisko
atbalstu.
Vērtējums – 3 (labi)
3.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Iestādē saskaņā ar MK noteikumiem ,,Kārtība, kādā tiek nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”izstrādāti drošības noteikumi
ar kuriem ir iepazīstināti izglītojamie, pedagogi un tehniskais darbinieki.
Uzsākot jaunu mācību gadu, iestādē tiek organizēti pasākumi drošības noteikumu
ievērošanai.Tiek veiktas regulāras instruktāžas par elektrodrošību, ugunsdrošību,
satiksmes noteikumiem, iekšējās kārtības noteikumiem skolā, rīcību un drošību
pārgājienos, dodoties brīvdienās u.c. Izglītojamie un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas
situācijās un evakuācijas gadījumā. Reizi gadā iestādē notiek evakuācijas apmācības,
kuras organizē VUGD pārstāvji.Iestādei ir izstrādāts un atbilstoši prasībām izvietots
evakuācijas plāns. Izglītojamos drošības instrukcijām iepazīstina klašu audzinātāji un
attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi. Visu iestādes darbinieku instruēšanu darba
aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos reizi gadā veic SIA ,,MediaControl”
speciālisti.
Izglītojamie un personāls ar parakstu apliecina, ka tiek iepazīstināti ar drošības
noteikumiem.Iestādē izstrādāti un darbojas darba kārtības noteikumi un skolēnu iekšējās
kārtības noteikumi, ar kuriem katra mācību gada sākumā tiek iepazīstināti izglītojamie
un viņu vecāki. Šie noteikumi saīsinātā redakcijā atrodas skolēna dienasgrāmatāar
izglītojamā un vecāka parakstu.
Iestādē izstrādāti noteikumi atbilstoši Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem
Nr.1338. ,,Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos”, izstrādāti iekšējie noteikumi: ,,Kārtība rīcībai, ja noticis
nelaimes gadījums ar skolēnu”, ,,Kārtība rīcībai, ja skolā konstatē vai aizdomas ,ka
izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisoša vielas”, un ,,Kārtība ,kādā izglītības
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iestādē uzturas nepiederoša personas”. Par nepiederošām personām, kuras ierodas
iestādē, dežurējošais tehniskais darbinieks ziņo vadībai.
Iestādē ir pieejama informācija, kā sazināties ar drošības dienestiem, izsaukt
neatliekamo medicīnisko palīdzību. Iestādē izstrādāta kārtība, kā jārīkojas, ja noticis
nelaimes gadījums. Saskaņā ar skolas audzināšanas programmu, klases stundās tiek
iekļautas tēmas par drošību skolā, uz ielas, rīcību ekstremālās situācijās u.c. veselības
un dzīvesprasmju apguvē. Iestādē ir noteikta ,,Mācību ekskursiju un pārgājienu norises
kārtība”.
Izglītojamo drošībai un kārtībai mācību procesa laikā, iestādē atbilstoši
izstrādātajam grafikam,tiek organizētas pedagogu dežūras starpbrīžos.
Izglītojamo drošību autobusa pieturā, kā arī iekāpšanu autobusā uzrauga
dežūrējošais pedagogs un pagarinātās dienas grupas pedagogs.
Organizējot iestādes pasākumus vai ārpusskolas pasākumus, noteikts atbildīgais
pedagogs, kurš atbild par izglītojamo drošību.Iestādes teritorija ir droša, sakārtota,
apzaļumota.Nedrošs ir iestādes tuvumā esošais iebraucamā ceļa un galvenā ceļa
krustojums. Katru gadu aktualizēts ceļu drošības jautājums. Iestādes laukumā iekārtots
stāvlaukums transportlīdzekļiem, velosipēdu novietne.
Iestādē tiek veiktas pārbaudesizglītojamo un personāla drošībai: ēku apsekošana,
veselības inspekcijas, pārtikas un veterinārā dienesta un VUGD.
Visi pedagogi un tehniskie darbinieki ir apguvuši programmu ,,Speciālās zināšanas
bērnu tiesību aizsardzības jomā”.
Stiprās puses:
1. Iestādē ir noteikta kārtība izglītojamodrošības nodrošināšanai.
2. Katru gadu tiek aktualizēti darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumi.
3. Izglītojamie iestādē var justies droši.
Turpmākā attīstība:
1. Organizēt praktiskas nodarbības, lai nostiprinātu izglītojamo prasmes
rīkoties ārkārtas situācijās.
2. Pilnveidot sadarbību ar Valsts policijas un VUGD speciālistiem izglītojošo
pasākumu organizēšanā.
Vērtējums – 3 (labi)
3.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Iestādes audzināšanas darbs tiek plānots un organizēts izglītojamo personības
attīstīšanai, spēju un prasmju pilnveidei, izglītojamo piederības, pilsoniskuma,
patriotisma un valstiskuma audzināšanai. Dažādus audzināšanas darba aspektus paredz
iestādes izstrādātie normatīvie dokumenti: skolas audzināšanas programma, klašu
audzinātāju darba plāni, skolas ārpusklases darba plāni, interešu izglītības programmas
un skolēnu līdzpārvaldesreglaments.
Iestādē darbojas skolēnu līdzpārvalde, tās darbību nosaka līdzpārvaldes
reglaments.Līdzpārvaldes darbu koordinē pedagogs-karjeras konsultants. Tās darbā
iesaistās izglītojamo pārstāvji no 4.-9.klasēm. Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja
apgūt organizatoriskās prasmes, mācīties atbildību par uzticēto pienākumu. Izglītojamie
darbojas iestādes pasākumu vadīšanāun pārstāv iestādi Madonas novada pasākumos un
aktivitātēs. Skolēnu līdzpārvaldes aktīvisti apmeklē Madonas novada piedāvātos
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izglītojošus seminārus jauniešiem Madonas novada jauniešu domē, kuros gūst jaunu
pieredzi līderības aktivizēšanai un pilnveidošanai.
Iestādes pasākumu plāns tiek veidots, balstoties uz iestādes tradīcijām, iestādes
darba prioritātēm un izglītojamo interesēm, kā arī uz novada pasākuma plānu. Mācību
gada laikā tiek organizēti gan izklaidējoši, gan izglītojoši pasākumi, kuru organizēšanā
un vadīšanā veiksmīgi piedalās izglītojamie. Pedagogi motivē izglītojamos piedalīties
dažāda veida konkursos. Pedagogi sniedz atbalstu, sagatavojot izglītojamos konkursiem
un aktivitātēm. Iestādētiek organizētas akcijas: piedalīšanās makulatūrasun izlietoto
bateriju vākšanā. Izglītojamie piedalāsMežu dienās, iestādes apkārtnes sakopšanas
talkās. Iestādes pasākumi tiek plānoti tā, lai tajos varētu piedalīties visas klases. Pēc katra
pasākuma pedagogi informatīvajā sanāksmē veic pasākuma izvērtējumu. Ar pasākumu
plānu var iepazīties iestādes mājas lāpā un skolas uzziņu stendā, kurā aktualizē katra
mēneša aktivitātes un sasniegumus.
Klases audzinātājs veido savu darba plānu, vadoties no skolas audzināšanas plāna
obligātā satura, izglītojamo interesēm un vajadzībām, attīstot vispusīgu personību,
papildus iekļaujot tēmas, kas ir aktuālas un svarīgas skolas un klases dzīvē. Klases
stundu plānojumā tiek ietverti temati: sevis izzināšana un pilnveidošana, pilsoniskā
līdzdalība, piederība valstij, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība. Darba plāni tiek
papildināti ar ārpusstundu aktivitātēm attiecīgajā klasē: klases vakariem, pārgājieniem,
ekskursijām, teātru un muzeju apmeklējumiem, aktivitātēm sadarbībā ar vecākiem,
klases iesaistīšanos novada vai valsts mēroga konkursos u.c.
Katra mācību gada beigās tiek veikts klases audzināšanas darba izvērtējums,
audzinātāja pašvērtējums. Mācību gada beigās ,,Pateicības dienā” viss skolas kolektīvs
izvērtē paveikto. Katrai klasei 1-2 reizes mācību gadā tradicionālajiem skolas
pasākumiem jāsagatavo priekšnesums, kurā iesaistās visi klases izglītojamie. Šie
iestādes pasākumi ir vecāku apmeklēti, un vecāki novērtē ikviena izglītojamādarbošanos
klašu priekšnesumos.Klases audzinātāju metodiskajā komisijā tiek izvērtēts paveiktais
darbs audzināšanas jomā.
Iestāde lepojas ar saviem novadniekiem. Projektu darba rezultātā savākti materiāli
un izgatavoti informatīvie stendi iestādes foajē par pagasta kultūrvēsturi un
ievērojamiem cilvēkiem. Iestādei gadu laikā izveidojušās daudzas tradīcijas, kas veicina
aktīvas, pilsoniskas un kulturālas personības attīstību: Zinību diena, Skolotāju diena,
Sporta dienas, Skolas dzimšanas diena, Miķeļdienas tirgus,Lācplēša diena un Latvijas
valsts dzimšanas diena, Ziemassvētku pasākums, Skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis”,
Konkurss ,,Sprīdītis”, Konkurss ,,Gada skolēns”, konkurss ,,Rakstnieces I. Indrānes
literārās jaunrades konkurss”, Pavasara skrējiens, Mātes dienas pasākums, Nākamo
pirmklasnieku diena, Zvaniņa svētki, „Pateicības diena”, izlaidums, Vecāku diena,
skolas absolventu salidojums, skolas apkārtnes sakopšanas talkas.
Iestāde īpašu vērību pievērš izglītojamo patriotiskajaiaudzināšanai. Izglītojamie
aktīvi iesaistās ,,Tēvzemes nedēļas” pasākumos, kuros regulāri piedalās Zemessrdzes un
NBS karavīri, kuru laikā tiek izzināta Latvijas vēsture, veidota cieņpilna attieksme pret
valsti.Barikāžu atceres laikā izglītojamie tiekas ar pagasta iedzīvotājiem-barikāžu
dalībniekiem.Iestādē tiek meklētas labākās formas ,,Baltā galdauta svētku”organizēšanai
4. maijā. Vecāko klašu izglītojamie piedalās pulkveža Oskara Kalpaka atcerei veltītajā
pasākumu ciklā „Karoga svētki”, kas notiek O. Kalpaka dzimtajās mājās Osupes pagasta
„ Liepsalās”, kurus sadarbībā ar Aizsardzības ministriju organizē O.Kalpaka fonds.
Iestādē tiek organizētas makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcijas, kuru
rezultātā veidojas izglītojamo attieksme un paradumi rūpētie par tīru vidi.
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2016./2017. m. g. sadarbībā ar Monreālas Latviešu sabiedriskā centra
organizētoiniciatīvuizglītojamiem bija iespēja piedalīties vēstures projektā ,,Pētīsim un
izzināsim Latvijas vēsturi”. Laikā no 2015. – 2017. gadam, gūstotMonreālas Latviešu
sabiedriskā centra finansiālu atbalstu, izglītojamie ekskursijās apmeklēja un iepazina
Latvijas kultūrvēsturiskās vietas.
No 2017.-2019. gadam ESF projektā ,,Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ar 3000 EUR
finansiālo atbalstu iestādē tika organizētas trīs Veselības nedēļas. To ietvaros
izglītojamiem bija tikšanās ar psihologu, fizioterapeitu un Praulienas pamatskolas sporta
skolotāju -XXII ziemas Olimpisko spēļu dalībnieku. Notika vingrošanas nodarbības
fizioterapeita vadībā, veselīga uztura nodarbība, sporta un orientēšanāssacensības.
Ar 2028./20919. m.g. izglītojamie piedalās iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma”
pasākumos, kurus jēgpilni izplāno un organizē atbildīgā par projektu direktora vietniece
izglītības jomā. Izvēlētie pasākumi papildina mācību saturu, sniedzot izglītojamiem gan
teorētiskas un praktiskas zināšanas, gan emocionālu pieredzi kultūrizglītojošos
pasākumos: muzeju, koncertu un izrāžu apmeklējumos. Divos mācību gados šīs
iniciatīvas finansiālais atbalstsir 1447 EUR.
Dažādie pasākumi, labie rezultāti sacensībās un konkursos, piedalīšanās vides
sakopšanā vieš izglītojamos un pedagogos lepnumu par savu skolu un vēlēšanos to
atbalstīt. Katra mācību gada noslēgumā izglītojamie izvērtē iestādes pasākumus un
nosaka interesantāko.
Izglītojamo radošo spēju izpausmei un pilnveidei, kā arī brīvā laika saturīgai un
organizētai pavadīšanai iestāde dažāda vecuma audzēkņiem piedāvā 9 interešu izglītības
programmas.
Iestādes interešu izglītības piedāvājumsietver kultūrizglītības, profesionālās
ievirzes un sporta programmas. Iestādē darbojas Jaunsargu vienība. Interešu izglītības
nodarbību saraksts, nodarbību laiki izglītojamiem un vecākiem ir zināmi. Informācija
pieejama skolas mājas lapā, uz ziņojuma stenda un elektroniskajā skolvadības sistēmā
E-klase. Lielākā daļa izglītojamo izmanto iestādes piedāvātās interešu izglītības
programmas. ( skat.17.tabulu)
Visām interešu izglītības pulciņiem ir izstrādātas programmas, kas ir pieejamas
visiem interesentiem. Interešu izglītības pulciņu dalībnieki sava darba rezultātus
prezentē iestādes un novada pasākumos: konkursos, skatēs, sacensībās un citās
aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un atzinības. Izglītojamo sasniegumi interešu
izglītībā atspoguļoti skolas, novada, valsts mēroga pasākumos un konkursos. (skat
sadaļu ,,Citi sasniegumi”)
Iestādes interešu izglītības programmas 2019./2020. mācību gadā
Nr.

Interešu izglītības programma

Kultūrizglītības programmas
1.
Skolēnu teātris ,,Burvis”
2.
Skatuves runa
Profesionālās ievirzes programma
3.
Palīdzi citiem
4.
Telpiskā modelēšana
5.
Kulinārijas pulciņš ,,Krikumi”
6.
Radošā darbnīca kokapstrādē
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Klašu grupa

17. tabula
Izglītojamo
skaits

1.-6.
1.-9.

25
13

4.-7.
1.-9.
1.-4.
5.-9.

12
17
17
13
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Sporta izglītības programma
7.
Dambretes un šaha pulciņš
8.
Sporta pulciņš ,,Čempions
9.
Sporta pulciņš florbolā
Citas programmas
10.
Jaunsargu pulciņš

1.-9.
1.-4.
7.-9.

22
26
16

3.-9.
21
Avots: skolas datu bāze

Jaunsargu vienības nodarbības papildina iestādes audzināšanas darba prioritātes
patriotiskajā un pilsoniskajā audzināšanā, pilnveido zināšanas un praktiskās iemaņas
rīcībai nestandarta situācijās, papildina izglītojamo zināšanas Latvijas vēsturē.
Jaunsargu vienībādarbojas 21 (22%) izglītojamais.
Lielākā daļa izglītojamoapmeklē vairākus no iestādē piedāvātajiem interešu
izglītības pulciņiem.8% izglītojamo nav izvēlējušies piedalīties nevienā interešu
izglītības pulciņā. Visaktīvāk interešu izglītībāpiedalās sākumskolas izglītojamie.
2016./2017. m.g. 42 izglītojamie jeb (46%) piedalījās vairākos interešu pulciņos,
2017./2018. m.g. 51 jeb (54%) izglītojamo, 2018./2019. m.g. 43 jeb (42%) izglītojamo
izvēlējās divus un vairākus interešu izglītības pulciņus. Lielākā interese un apmeklētība
ir sporta un dambretes pulciņos,kā arī skolēnu teātra,,Burvis”un skatuves runas pulciņos.
Iestādē ir senas teātra mākslas tradīcijas. Skolēnu teātris ,,Burvis” darbojas jau 30.
sezonu, to vada pedagogs ar teātra pedagoga sertifikātu. Katru gadu šī pulciņa dalībnieki
piedalās novada, kā arī reģiona skatēs un gūst augstākos novērtējumus.
Izglītojamie un pedagogi par mācību gada sasniegumiem tiek godināti iestādes
pasākumā ,,Pateicības diena”.Iestādē organizētie pasākumi tiek atspoguļoti „Skolas
Gadagrāmatā”.
Iestāde, sadarbībā ar izglītojamo vecākiem uztur prasības, mācību gada laikā
nemainīt interešu pulciņu izvēli, nodrošinot sagatavošanos dalībai konkursos, skatēs un
sacensībās.
Iestāde atbalsta izglītojamo mācības Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā, Jāņa
Norviļa Madonas mūzikas skolā un Madonas Bērnu un jauniešu sporta skolā.
2019./2020. m.g. 19 izglītojamie (20%) mācās un izkopj savus talantus šajās iestādēs.
34 izglītojamie jeb (36%) piedalās Praulienas pagasta jauniešu deju kolektīvā
,,ZIG ZAG”.
Stiprās puses:
1. Iestādesizvēlētie pasākumi veido izglītojamo piederības un valstiskuma apziņu.
2. Iestādes pasākumos ir iespēja uzstāties visiem izglītojamiem.
3. Izglītojamiem ir iespējas piedalīties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos,
ārpusstundu pasākumos.
4. Izglītojamie gūst labus panākumus Madonas novada un valsts mēroga konkursos,
skatēs, sacensībās.
Turpmākā attīstība:
1. Sekmēt pedagogu un izglītojamo iesaistīšanos projektos.
2. Motivēt pedagogus veidot un piedāvāt interešu izglītības programmas
izglītojamo interešu izglītības dažādošanai.
Vērtējums- 4 (ļoti labi)
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3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Karjeras izglītība iestādē ir svarīga iestādes audzināšanas programmas sastāvdaļa,
tās saturs tiek integrēts pamatizglītības, audzināšanas un interešu izglītības programmās.
Karjeras izglītības īstenošanas izvērtējums iekļauts iestādes gada darba analīzē.
Iestādes darbu izglītojamo karjeras izglītības jomā plāno, organizē un vada
pedagogs-karjeras konsultants.
Iestāde piedalās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”. Iestādē katram mācību gadam izstrādāts karjeras
izglītības plāns. Plānoto aktivitāšu skaits un daudzveidība, vecumposmam atbilstošu
pasākumu izvēle un finansiālais segums sniedz vispusīgas iespējas karjeras izglītībā.
Iestādē izveidots informatīvs stends par karjeras izglītības aktualitātēm. Sociālo
zinību kabinetā, bibliotēkā ir izvietoti karjeras materiāli, kur pieejama lietderīga
informācija izglītojamiem un viņu vecākiem. Informācijas ieguvei par tālākizglītības
iespējām izglītojamie var izmantot datorklasi un interneta resursus.
Klases audzinātāja stundās izglītojamie tiek ievirzīti karjeras izglītībā, rosinot
domāt par profesijas izvēli, savu piemērotību tai, mācīšanās iespējām. Izglītojamie tiek
rosināti veikt savu spēju, zināšanu un prasmju izvērtēšanu, aizpildot dinamikas kartes.
Klases stundas karjeras izglītības jautājumos vada karjeras konsultants.
Tiek organizētas tikšanās ar iestādes absolventiem par mācībām tālākās izglītības
iestādēs, studijām, mācīšanās un darba pieredzi. Karjeras izglītības konsultants organizē
dažādas ārpusstundu nodarbības, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem u.c.
Mērķtiecīgi tiek plānotas mācību ekskursijas, kurās viens no uzdevumiem ir karjeras
izglītība. Karjeras izglītības tēmas tiek integrētas arī mācību priekšmetu stundās.
No 2017. gada karjeras izglītības projektā organizētāsastoņpadsmitaktivitātes:
,,Profesijas izvēle-mana izvēle”, ,,Zeļlu skola”, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Barkavas filiālē,,,Zinātkāres vasara” Cēsīs,,, Profesiju pieturas” mācību centrā ,,Buts”
Madonā 7.-9. klašu izglītojamiem,,,Pa karjeras kāpnēm”7.-9.klasēm,,,Profesiju
karnevāls” 1.-4. klašu izglītojamiem, ,,Profesiju rēbuss” 7.-9. klašu izglītojamiem
Madonā, ,,Līderības skola” Madonas Valsts ģimnāzijā, ,,Mazā brīnumzeme” Siguldā,
,,Militārās karjeras izaicinājums”Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē, ,,Mana karjera
sportā” u.c.Organizētas tikšanās ar Madonas novada uzņēmējiem,diskusija 5.-9.klašu
izglītojamiem ,,Esi atvērts un izaicini sevi”.
Laba sadarbība ir izveidojusies ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas
struktūrvienību, Madonas Valsts ģimnāziju, kuras iestādē veic informatīvo pasākumupar
mācību iespējām viņu iestādēs. Iestāde atvērta arī citu izglītības iestāžu prezentāciju
piedāvājumiem, organizējot laiku un vietu.
Iestāde veikusi darbu, kas informē un motivē7.-9. klašu izglītojamospar iespējām
turpināt izglītību.Veicot karjeras izglītības darbu, veicot individuālas sarunas ar
izglītojamiem un vecākiem, absolventi pēdējos gados sākuši izvēlēties turpmāko
izglītību iegūt profesionālās izglītības iestādēs. Karjeras izglītības projektā viens no
pasākumiem ir ,,Izglītības izstāde Skola 2019.” Apmeklējums 8.-9.klašu izglītojamiem.
Iestādē ir apkopota informācija par iestādes absolventu tālākizglītību(skat. 18.
tabulu). Apkopotā informācija liecina, ka visi absolventi turpina izglītību.
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Praulienas pamatskolas absolventu tālākizglītība
18. tabula
Mācību gads

Pamatizglītību
ieguvušo skaits

Skolēni, kuri
turpina mācības
vispārējās
vidējās izglītības
iestādēs

Skolēni, kuri
turpina mācības
profesionālās
izglītības
iestādēs

Skolēni, kuri
neturpina
mācības

Skolēni,
kuri uzsāk
darba
gaitas

2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.

6
11
5
5
8

3
4
0
2
5

3
7
5
3
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Avots: skolas datu bāze
04.03.2019.VIAA IKAD Karjeras atbalsta nodaļas ekspertu pārbaudēiestādē
secināts: Karjeras attīstības atbalsta darbs tiek nodrošināts nepieciešamā apjomā un
kvalitātē.
Stiprās puses:
1. Iestāde sniedz atbalstu izglītojamiem un vecākiem tālākizglītības jautājumos.
2. Tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un skolas
absolventiem.
3. Izglītojamiem tiek piedāvātas iespējas piedalīties dažādās karjeras izglītības
aktivitātēs.
Turpmākā attīstība:
1. Turpināt izglītojamo motivāciju savlaicīgā tālākizglītības virziena izvēlē.
2. Izstrādāt Praulienas pamatskolas karjeras izglītība programmu.
3. Uzsākt piedalīties Ēnu dienu pasākumos.
Vērtējums -4 (ļoti labi)
3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Mācību procesā iestādē tiek apzināti visu izglītojamo spējas, talanti un grūtības.
Iestāde plāno talantīgo un spējīgo izglītojamo izaugsmes veicināšanu, sekmē šo
izglītojamo piedalīšanos novada un reģiona mācību priekšmeta olimpiādēs, dažādos
konkursos, projektos, sporta sacensībās. Godalgoto vietu un atzinību skaits mācību
priekšmetu olimpiādēs 2016./2017. m.g. -5 godalgotas vietas, 2017./2018.m.g. – 9 un
2018./2019.m.g. 6 godalgotas vietas. Iestādes izglītojamie regulāri piedalās Madonas
novada un Vidzemes reģiona skolēnu pētnieciskodarbu lasījumos, gūstot pieredzi
prezentēt savu darbu auditorijās ārpus izglītības iestādes.
Izglītojamie savas spējas un intereses var apliecināt, piedaloties sporta sacensībās
Madonas novadā.
Iestādē ir nepieciešamie resursi un personāls, lai atbalstītu talantīgos izglītojamos.
Plānojot mācību darbu, pedagogi ievēro talantīgo bērnu vajadzības, mācību stundās tiek
sniegti atbilstoši radoši, augstākas grūtības pakāpes uzdevumi. Individuālās nodarbībās
tiek sniegts atbalsts, sagatavojot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem, skolēnu
pētniecisko darbu lasījumiem. Iestādē tiek organizēti mācību motivāciju veicinoši
pasākumi – mācību priekšmetu dienas, konkursi, projektu dienas u.c. Par labiem
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sasniegumiem mācību darbā un ārpusskolas pasākumos izglītojamie saņem skolas
Atzinības rakstus. Konkursā ,,Gada skolēns” un ,,Sprīdītis” galvenais kritērijs ir labs
mācību darbs un sasniegumi ārpusskolas pasākumos.( skat. sadaļu ,,Citi sasniegumi”).
Lielu atbalstu un iespējas izglītojamiem sniedz iestādes dalība ESF projektā ,,Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Iestādes izvēlētās nodarbības papildina
daudzpusīgas atbalsta iespējas izglītojamiem ar dažādiem mācību sasniegumiem.
Ievērojot izglītojamo individuālās īpatnības, iestāde sniedz daudzpusīgu atbalstu
izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.Pedagogi sniedz atbalstu konsultācijās,
realizē individuālo pieeju mācību stundās. Notiek regulāra sadarbības ar izglītojamo
vecākiem. Pedagogi, izvērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, iesaka vecākiem
griezties pie speciālistiem veikt bērnu psiholoģiskās izpētes testus, lai lemtu par atbalsta
pasākumu nepieciešamības izvērtēšanu un noteikšanu izglītojamam. Atbalstu un
iespējas izglītojamiem paaugstināt mācību motivāciju sniedz iestādes dalība ESF
projektā ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
Iestādes izvēlētās nodarbības papildina daudzpusīgas atbalsta iespējas
izglītojamiem ar dažādiem mācību sasniegumiem.
Sākumskolas izglītojamiem atbalstu sniedz pagarinātās dienas grupas pedagogi. Ir
noteikta kārtība, kādā izglītojamais var uzlabot savus mācību darba sasniegumus. Iestādē
ir izveidots konsultāciju grafiks. Izglītojamie un vecāki informēti par konsultāciju
laikiem, informācija gūstama ierakstosizglītojamo dienasgrāmatā.
Izglītojamā mācību sasniegumu paaugstināšanā notiek sadarbība starp klases
audzinātāju un priekšmeta pedagogu. Klases audzinātājs, izvērtējot izglītojamā visus
mācību sasniegumus, motivē izglītojamo atsevišķu mācību priekšmetu sasniegumu
uzlabošanā. Iestādes atbalsta personāls –logopēds sniedz atbalstu individuālās
nodarbībās ar izglītojamo, iesaka atbalsta pasākumus mācību stundā. Iestādes
bibliotekāre motivē izglītojamos lasīt un piedalīties LNB lasīšanas veicināšanas
programmā ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, grāmatu svētkos Rīgā un Madonā.
5.,6.klašu izglītojamie piedalās ,,Skaļās lasīšanas” konkursā.
Vecāki savlaicīgi un regulāri saņem informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem
E-klasē,skolēnu dienasgrāmatās, sekmju izrakstos. Lai prognozētu izglītojamo mācību
sasniegumu izaugsmi, iestādē novembrī un aprīlī notiek prognožu sēdes, kurās klašu
audzinātāji sniedz ziņojumu par nepieciešamiem uzlabojumiem izglītojamo mācību
sasniegumu novērtējumā gan optimālā un augstā līmenī, gan vājā līmenī. Vecāku dienās
iestādē vecāki tiekas ar priekšmetu pedagogiem, lai individuālās sarunās noskaidrotu
izglītojamā mācību sasniegumu paaugstināšanai vēlamos pasākumus, veicinātu
sadarbību starp izglītojamo, vecākiem un pedagogu.
Lai motivētu izglītojamos sekot un paaugstināt savus mācību sasniegumus, iestādē
iedibināts konkurss izcilniekiem ,,TOP-10”, kā arī izglītojamo apbalvojumu un
pamudinājumu sistēma, kas ir iestādes iekšējās kārtības noteikumu sastāvdaļa.
Praulienas pagasta pārvalde atzinīgi novērtē izglītojamo sasniegumus mācību
priekšmetu olimpiādēs, apbalvojot izglītojamos novada mācību olimpiāžu laureātus
novada pasākumā. Pagasta pārvalde nodrošina ar apmaksātu transportu visus olimpiāžu
un sacensību dalībniekus pasākumu apmeklēšanai.
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Stiprās puses:
1. Iestāde piedalās ESF projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” un ESF projektā ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”.
2. Iestādē ir apzinātas un ievērotas spējīgo izglītojamo bērnu un izglītojamo ar
mācīšanās grūtībām vajadzības.
3. Pedagogi veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, skolēnu pētniecisko darbu lasījumos.
4. Pedagogi sniedz individuālas konsultācijas izglītojamiem mācību sasniegumu
uzlabošanā.
Turpmākā attīstība:
1. Motivēt izglītojamos izmantot visus iestādes sniegtos atbalsta pasākumus.
2. Uzlabot pedagogu plānošanas prasmes, mācību procesa organizācijā iekļaujot
diferenciācijas elementus darbā ar dažādu spēju izglītojamiem.
Vērtējums - 3 (labi)
3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Iestāde realizē speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem - kods 21015611, kuru apgūst 3 izglītojamie, un speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem - kods 21015811, kuru
apgūst 4 izglītojamie.
Sadarbībā ar vecākiem, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus, pedagogi
iesaka meklēt atbalsta iespējas vai atbilstošu pamatizglītības programmas maiņu. Ar
pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmuma 7iestādes izglītojamiem noteikta speciālās
pamatizglītības programma.
Pedagogiem ir gūta pieredze, mācot izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Iestādē
ar 2013./2014. m.g. uzsākta speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācību
traucējumiem un skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem realizācija.
Lai uzlabotu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir speciālas izglītības vajadzības,
iestādes pedagogi 2015.gadā apguva profesionālās kompetences pilnveides B
programmu 72 stundas ,,Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas
programmu realizācija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā”.
Pedagogi izstrādājuši individuālos izglītības plānus katram izglītojamam speciālās
izglītības programmā, kurš attiecīgi tiek pārskatīts un koriģēts atbilstoši izglītojamo
mācību dinamikai. Izglītojamie ar speciālās pamatizglītības programmu iekļauti
vispārizglītojošās klasēs.
Mācību procesa plānošanā pedagogi paredz laiku, uzdevumus un metodes darbam
ar izglītojamiem speciālās pamatizglītības programmā. Izglītojamiem māca pielietot
atgādnes, pašiem tās veidot un sistematizēt.
Pedagogi izprot un izvirza atbilstošas prasības izglītojamajiem ar speciālās
izglītības programmu. Tiek sagatavoti pārbaudes darbi ar optimālu uzdevumu skaitu,
atbilstošu grūtības pakāpi, izglītojamam saprotamiem vērtēšanas kritērijiem. Grūtības
ikdienas darbā sagādā pagarināta izpildes laika atrašana pārbaudes darba veikšanai,
mācību stundā nepietiekams laiks individuālam atbalstam mācību vielas apguvē, kā arī
nepietiekami mācību līdzekļi speciālās izglītības programmās.
Katru mācību gadu iestādes logopēds veic 1.-4.klašu izglītojamo valodas izpratnes
un runas diagnostiku. Izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts runas un rakstu
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valodas attīstībā, noteiktas logopēda nodarbības.Iestādē ir noteikts logopēda individuālo
nodarbību plāns. Vecāki un izglītojamiepar to ir informēti.
Vecāki atzinīgi novērtē iestādes piedāvātas iespējas speciālās izglītības
programmas apguvē.
Stiprās puses:
1. Iestādē apzināti izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un sniegts atbalsts
mācību procesā.
2. Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām tiek piedāvāta izglītības ieguve tuvu
dzīvesvietai.
3. Izglītojamie ir veiksmīgi iekļauti vispārizglītojošajās klasēs.
Turpmākā attīstība:
1. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, veidojot izpratni par nepieciešamību
konsultēties ar speciālistiem par atbalsta nepieciešamību nosakot atbilstošu
izglītības programmu.
2. Nodrošināt mācību līdzekļus speciālās pamatizglītības nodrošināšanai.
3.
Vērtē aprakstoši
3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Iestāde regulāri sadarbojas ar vecākiem izglītojamo mācību un audzināšanas
jautājumos. Iestādes vadība mācību gada sākumā Zinību dienas pasākumā
vecākukopsapulcē informē vecākus par iestādes mācību gada prioritātēm,
uzdevumiem,par mācību procesa jautājumiem, pārbaudes darbu kārtošanas procesu un
vērtēšanas kārtību, par skolas darba režīma izmaiņām, iestādē paredzamajiem
pasākumiem un dalību ESF projektos. Informāciju vecāki var saņemt arī iestādes mājas
lapā, skolēnu dienasgrāmatā, ikmēneša sekmju izrakstos un ar izglītojamoliecību, klases
un skolas vecāku sapulcēs, iegriežoties skolā, pieinformatīvā stenda, bet, galvenokārt
individuālajās sarunās ar klases audzinātāju un pedagogiem.Visplašāko informāciju par
izglītojamo mācību sasniegumiem un skolas apmeklējumu vecāki var saņemt lietojot Eklasi. Vecākiem ir zināma saziņas iespēja ar iestādi: skolēnu dienasgrāmatā sniegta
informācija par iestādes vadības tālruņa numuriem, e-pasta adrese. Vecāki saziņai ar
iestādi un klases audzinātāju izmanto saraksti E-klasē. Iestādes direktorei ir noteikts
apmeklētāju pieņemšanas laiks, tas uzzināms iestādes informācijas stendā. Vecāki
izmanto tikšanās iespējas sev pieņemamā dienā un laikā, direktore pielāgojas vecāku
vajadzībām.
Divas reizes mācību gadā iestāde rīko Vecāku dienas, kurās vecākiem ir iespēja
tikties ar priekšmetu skolotājiem, uzzināt bērna veiksmes un grūtības mācību procesā.
Visveiksmīgākā ir pedagoga, vecāku un izglītojamā kopīga saruna.
Iestāde informē vecākus par iespēju izmantot apmaksātas psihologa konsultācijas,
apmaksātus ceļa izdevumus uz mācību iestādēm J.Simsona Madonas mākslas skolu,
J.Norviļa Madonas mūzikas skolu un Madonas Bērnu un jauniešu sporta skolu.
Iestāde sniedz nepieciešamo informāciju vecākiem par atbalsta pasākumu
noteikšanas kārtību izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Iestāde sniedz regulāru
informāciju par izglītojamo sekmēm un skolas apmeklējumu. Reizi mēnesī vecāki saņem
sekmju izrakstus, kuros tiek norādīti arī stundu kavējumi. Ātrākai saziņai klases
audzinātāji ar vecākiem sazinās telefoniski.
Klašu audzinātāji pārzina savas klases izglītojamo mācību darbu, mācību
sasniegumus, spējas un vajadzības, uzvedības un savstarpējās attieksmes kolektīvā.
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Klases audzinātāji ir atvērti sadarbībai ar vecākiem. Vecāku sapulces klasēs notiek
vismaz divasreizes gadā.Vecāku sapulcēs vecāki saņem informāciju par iestādes un
klases aktualitātēm, mājas darbu uzdošanas un vērtēšanas kārtību,izglītojamo
sasniegumu vērtēšanas kārtību, valsts un skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem. 3., 6.,
9. klašu skolēnu vecāki savlaicīgi tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta noteikumiem
par valsts pārbaudes darbiem. Vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu viedokli un
priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai.Klases audzinātāji informē iestādes vadību par
izteiktajiem priekšlikumiem.
Iestādē ir Skolas padome, kurā darbojaskatras klases vecāku pārstāvji. Skolas
padomi vada vecāku pārstāvis. Skolas padomes sanāksmēs tiek apspriesti ar iestādes
darbu saistīti jautājumi. Pārsvarā tiek risināti organizatoriski jautājumi. Skolas padomes
izteiktie ierosinājumi tiek analizēti un izmantoti turpmākā iestādes attīstībā. Izglītojamie
un pedagogi novērtējuši Skolas padomes noorganizētās radošās Ziemassvētku darbnīcas,
izsludinātos konkursus klašu telpu svētku noformēšanā un netradicionālas egles radošā
veidošanā.
Iestāde organizē nākamo pirmklasnieku dienu, kurā aicināti jaunie pirmklasnieki
kopā ar vecākiem iepazīties ar skolu.
Iestāde plāno un organizē pasākumus vecākiem, taču vecāku ieinteresētība
pasākumu apmeklēšanā varētu būt lielāka. Vecāki labprāt apmeklē skolas pasākumus,
kuros piedalās viņu bērni. Visapmeklētākie ir Ziemassvētku un Mātes
dienaspasākums.Sadarbība ir aktīvāka un veiksmīgāka 1. – 4. klasēs, kad vecāki visus
jautājumus risina ar klases audzinātāju palīdzību, iesaistās ārpusstundu pasākumu
organizēšanā. Vecāki piedalās klases rīkotajās ekskursijās. Iestāde piedāvā vecākiem
izglītojošus pasākumus, tikšanos ar sociālo pedagogu, IT speciālistu par drošu
internetuun vecāku lomu tajā.
Stiprās puses
1. Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem mācību darbā,
stundu kavējumiem, iestādes darbu.
2. Iestāde organizē priekšmetu skolotāju un vecāku individuālās sarunas
izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanā.
Turpmākā attīstība:
1. Pilnveidot izglītojošo darbu ar vecākiem, organizējot klašu un skolas vecāku
sapulces.
2. Paaugstināt vecāku ieinteresētību par izglītojamo mācību darba rezultātiem,
lietojot E-klasi.
3. Veicināt vecāku atbildību izglītojamo stundu kavējumu novēršanā ģimenes
apstākļu dēļ.
Vērtējums – 3 (labi)
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3.5.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE

3.5.1. Mikroklimats
Iestāde veicina izglītojamiem, vecākiem un iestādes darbiniekiem piederības
apziņu un lepnumu par savu skolu. Mērķtiecīgi tiek strādāts pie iestādes tēla veidošanas
sabiedrībā– veidojot labvēlīgu mācību, sadarbības un atpūtas vidi, informējot par
izglītojamo sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, projektos, sportā, organizējot
iestādes pasākumus, attīstot tradīcijas, nepārtraukti pilnveidojot iestādes
materiāltehnisko nodrošinājumu.
Iestādei ir savas tradīcijas un simbolika: himna, karogs un logo. Skolas karogs un
himna tiek izmantotiiestādes lielākajos pasākumos: Zinību dienā, skolas dzimšanas
dienā, ,,Pateicības dienā”, izlaidumā, salidojumos. Izglītojamiem ir Praulienas
pamatskolas vienotas dienasgrāmatas. Iestādes izglītojamie ar cieņu izturas pret valsts
simboliem.Iestādē izvietoti Latvijas valsts un Praulienas skolas karogi, Valsts prezidenta
portrets un Latvijas simboli.
Iestādes foajē iekārtota skolas lepnuma siena ar mūsu novadnieku dzīves un darba
gājumu atspoguļojumu informatīvajos stendos.
Iestādē izveidojušās noturīgas tradīcijas, kuras kopjot, tiek radīta piederības sajūta
mācību iestādei, pagastam, novadam, valstij. Piederības apziņu un sadarbības vidi, kurā
iesaistās vecāki, iestāde īsteno, organizējot kopīgus pasākumus: Zinību dienu,
,,Tēvzemes nedēļu”, Ziemassvētku pasākumu un Mātes dienu.Iestādes pasākumiem ir
izglītojoša un audzinoša vērtība, pasākumu kvalitāte ir laba.
Iestādes tradīcijas dokumentāli apliecina fotohronikas, prezentāciju materiāli un
skolas Gadagrāmatas. Tas viss veicina izglītojamo, vecāku uniestādes darbinieku
piederības izjūtu savai skolai.
Katram izglītojamam un iestādes darbiniekiem ir radīti labvēlīgi mācību un darba
apstākļi. Iestādē ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas un sociālo vienlīdzību.
Iestādes vadības, darbinieku, pedagogu un izglītojamo savstarpējā saskarsme labvēlīga.
Labu mikroklimatu rada iestādes darba organizācija, kārtības un noteikumu
ievērošana.Iestādē izstrādāti ,,Iekšējās kārtības noteikumi”. Noteikumos paredzētas
izglītojamo tiesības un pienākumi, apbalvojumu un pamudinājumu kārtība. Izglītojamie
un vecāki ir iepazinušies ar iekšējās kārtības noteikumiemun to apliecinājuši ar parakstu
izglītojamā dienasgrāmatā.
Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu pārrauga pedagogi, iestādes
vadība.Kopumā izglītojamie ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Ar izglītojamiem, kuri
noteikumus pārkāpj, strādā klases audzinātājs,sadarbojoties ar vecākiem.
Iestādē izstrādāta ,, Rīcības kārtība gadījumā, ja tiek saskatīti draudi izglītojamo
drošībai”,ar kuru iepazīstināti visi pedagogi un tehniskie darbinieki. Iestādē ir noteikta
kārtība, kādā izskata pārkāpumus. Iestādē tiek organizētas pedagogu dežūras mācību
stundu starplaikos. Problēmsituācijas, kuras rodas izglītojamo savstarpējās attiecībās vai
izglītojamo un pedagogu attiecībās, tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties
iestādes administrācijai.
Iestādes kolektīvs strādā, lai radītu pozitīvu un atbalstošusadarbības vidi, kurā
būtu patīkami uzturēties izglītojamiem, pedagogiem, tehniskajam personālam un
vecākiem. Izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem un tehniskajiem darbiniekiem ir
iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus personīgi vadībai.
Iestādes tēla popularizēšanu veicina izglītojamo dalība un sasniegumi olimpiādēs,
konkursos, ārpusklases pasākumos. Vecāki novērtē iestādes pasākumu kvalitāti, labprāt
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tos apmeklē. Iestādes atpazīstamību novadā un valstī sekmē skolas teātris un ikgadējā
,,Ģitāristu sesija”, Praulienas skolā,kurā savu meistarklasi jaunajiem ģitāristiem sniedz
labākie ģitāristi valstī.
Izglītojamo un pedagogu sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē iestādes
pasākumos, informatīvajos stendos. Izglītojamo darbi vizuālajā mākslā tiek izvietoti
iestādes telpās.
Iestāde seko savu absolventu gaitām. Iestāde saņēmusipozitīvus novērtējumus un
pateicības rakstus no Madonas Valsts ģimnāzijas par labi sagatavotiem izglītojamiem
mācību un audzināšanas darbā.
Iestādes vadība ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos un atbalsta iniciatīvu, rosina
un atbalsta ikviena izglītības darbinieka tālāko izglītošanos profesionālajā jomā.
Iestādei ir laba sadarbība ar Praulienas pagasta pārvaldi. Visos lielākajos iestādes
pasākumos pagasta pārvaldnieks pagodina ar savu klātbūtni. Iestādei laba sadarbība ar
Praulienas pagasta kultūras darbinieku, lielākie pagasta pasākumi tiek organizēti
Praulienas pamatskolā, kuros iesaistās arī izglītojamie. Izglītojamie iesaistās arī pagasta
bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Stiprās puses:
1. Iestādes pasākumi mērķtiecīgi veicina izglītojamo, vecāku un iestādes
darbinieku piederības apziņu un lepnumu par skolu.
2. Iestādes tradīcijas tiek koptas un pilnveidotas.
Turpmākā attīstība:
1. Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, motivēt izglītojamos iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanai, apzinātai pašdisciplīnai.
2. Uzturēt pozitīvu un atbalstošu sadarbības vidi.
Vērtējums- 3 (labi)
3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Praulienas pamatskolas ēka celta 1980. gadā. Ēkas kompleksu veido savstarpēji
savienoti divu un trīs stāvu korpusi, atsevišķa sporta zāle ar palīgtelpām un ēdināšanas
bloks.1982. gadā tika uzcelta atsevišķa ēka mājturības un tehnoloģiju mācīšanai, kurā
pašreiz atrodas 5.-9. klašu zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets. 2000. gadā tika
veikta iestādes renovācija - ēkas ārsienu siltināšana un jumta izbūve. Tā rezultātā iestāde
ieguva jaunas bibliotēkas telpas un aktu zāli.
Iestādes fiziskā vide ir funkcionāli un higiēniski atbilstoša un estētiska, tā tiek
pastāvīgi pilnveidota. 2019. gadā iestāde uzsāka savu 40. darba gadu. Telpas ir labi
saglabātas, lieli kapitālie remontdarbi mācību telpās nav veikti.Telpas ir izglītojamo
vajadzībām, kā arī sanitāri higiēniskajām normām atbilstošas, estētiski noformētas. Tās
vienmēr ir tīras un sakoptas, telpu uzkopšana notiek atbilstoši normatīvajām prasībām.
Iestādē izveidota sistēma sanitāri higiēnisko normu nodrošināšanai (īstenošanai
un pārraudzībai). Sanitāri higiēniskie apstākļi atbilst mācību procesa prasībām. Klasēs
un kabinetos mēbeles ir funkcionālas. Katru gadu iestādē plānveidīgi tiek veikts telpu
kosmētiskais remonts.
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Iestādes vides sastāvdaļa ir zaļie augi, kuri ir izvietoti gan klašu, gan koplietošanas
telpās. Par daudziem zaļajiem augiem iestādē pastāvīgi rūpējas gan iestādes tehniskie
darbinieki, gan pedagogi.
Pedagogiem ir iekārtota skolotāju istaba, kas ir paredzēta gan kā darba telpa, gan
atpūtas vieta. Iestādes metodiskajā kabinetā atrodas kopētājs un datori ar interneta
pieslēgumu, ko pedagogi izmanto, gatavojoties stundām un darbojoties E-klasē.
Vairumam pedagogu pie mācību priekšmeta kabineta irpedagogu sagatavošanās
kabinets, kurā ir vieta mācību materiālu uzglabāšanai un iespēja sagatavoties mācību
darbam. Visās klasēs mācību procesā pedagogiem pieejams dators ar interneta
pieslēgumu.Iestādes logopēdam ir pastāvīga darba vieta netraucētam individuālajam
darbam ar izglītojamiem. Iestādē ir laba bāze sporta nodarbībām: sporta zāle ar tribīnēm,
ģērbtuves un dušas telpas, sporta invenāranoliktava, sporta pedagoga kabinets, renovēts
sporta laukums, atsevišķi laukums sporta aktivitātēm.
Iestādes tehniskajiem darbiniekiem ir atsevišķas darba un atpūtas telpas.
Iestāde nodrošina izglītojamo un darbinieku kvalitatīvu ēdināšanu.Iestādē ir
atbilstošas telpas izglītojamo ēdināšanai, atbilstošs virtuves aprīkojums, darba telpas un
noliktavas. Iestādē visi izglītojamie izmanto Madonas novada pašvaldības apmaksātas
pusdienas. Atsauksmes par pusdienām ir vislabākās gan no izglītojamo, gan no vecāku
puses.
Visi iestādes darbinieki un izglītojamie ir instruēti par darba drošību un
ugunsdrošību. Redzamā vietā ir novietoti ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāni un
drošības zīmes. Iestāde,sadarbībā ar ugunsdzēšanas dienestu, rīko teorētiskas un
praktiskas nodarbības, kurās izglītojamie nostiprina zināšanas un rīcību ugunsgrēka
situācijās.
Rudeņos un pavasaros labvēlīgos laika apstākļos izglītojamie starpbrīžus un brīvo
laiku pavada skolas pagalmā, rotaļu un sporta laukumā, kur par viņu drošību rūpējas
dežūrējošais pedagogs..
Iestādei pieder 6,7 ha zemes, kurā ir mērķtiecīgi izplānotas atpūtas, sporta un
apstādīju zonas. Vecais muižas parks tiek regulāri kopts un tā stādījumi tiek atjaunoti.
Pie iestādes izveidotas vairākas košumkrūmu stādījumu zonas. Ir iestādīts jauns parks.
Sporta un atpūtas zona tiek izmantota gan iestādes, gan Praulienas pagasta iedzīvotāju
kultūras dzīves vajadzībām. 2018. gadā tika veikta skolas sporta laukuma renovācija.
Iestādes apkārtnes sakopšanu nodrošina Praulienas pagasta īpašumu uzturēšanas
nodaļas darbinieki. Apkārtnes labiekārtošanā daudz brīvprātīgā darba ir ieguldījuši arī
visi iestādes darbinieki un izglītojamie.
Iestādē regulāri tiek veiktas Valsts kontroles dienestu pārbaudes, kurās tiek
novērtēta iestādes atbilstība normatīvo aktu prasībām un sniegto atzinumu darbības
turpināšanai (skat. 19. tabulu).
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Valsts kontroles dienestu atzinumi darbības turpināšanai
19. tabula
Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese

Kontroles dienests

Pārbaudes datums

Atzinums no
Valsts ugunsdzēsības un
2019.gada 21.maijā
glābšanas dienesta
Kontroles akts
Nr. 22/10.6.-3.11.-91
Praulienas pamatskola
Atzinums no
,,Pilsdārzi”,Prauliena,
Pārtikas un veterinārā
Praulienas pagasts,
2019.gada 17.maijā
dienesta
Madonas novads,
Kontroles protokols
LV-4825
50-19-10683
Atzinums no
Veselības inspekcijas
2019.gada 12.aprīlī
Kontroles akts
Nr. 00158619
Avots: iestādes nomenklatūra 1.17. ,, Kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu akti”
Stiprās puses:
1. Iestādes sakoptā fiziskā vide liecina par mērķtiecīgi plānotu un izlietotu
skolas budžetu, veiksmīgu sadarbību ar pagasta pārvaldi.
2. Iestādes telpas un apkārtne ir funkcionāla un droša.
3. Iestādes vides sakopšanā un telpu noformēšanā iesaistās pedagogi,
iestādes darbinieki un izglītojamie.
Tālākā attīstība:
1. Plānveidīgi labiekārtot iestādes telpas un apkārtni.
2. Plānveidīgi nomainīt skolas mēbeles.
3. Motivēt izglītojamos iestādesvides saudzēšanai un brīvprātīgam darbam.
Vērtējums- 3 (labi)

3.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Iestādes finansēšananotiek no valsts un Madonas novada pašvaldības budžeta,
kastiek izmantots, izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanai, iestādes
uzturēšanai, materiālās un tehniskās bāzes pilnveidošanai, darbinieku atalgojumam un
sociālās apdrošināšanas iemaksām. Iestādei ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā
apstiprināts budžets, par kura racionālu izmantošanu atbild direktore. Budžeta plānošanā
iestādes darbinieki iesaistās, iesniedzot nepieciešamo resursu sarakstu mācību procesa
un iestādes uzturēšanas nodrošināšanai un papildināšanai. Sanāksmēs direktore informē
pedagogus un iestādes padomi par finanšu līdzekļu izmantošanu.
Iestādei ir nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi mācību procesa, kā arī
izglītojamo un pedagogu un tehnisko darbinieku vajadzību nodrošināšanai.
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Iestādes kopējā telpu platība ir 1679 m2, to skaitā mācību telpu platība 789 m2,
sporta zāles platība 630 m2, pārējā telpu platība ir bibliotēka, aktu zāle, foajē, gaiteņi,
virtuves un saimnieciskā zona. Iestādē ir kabinetu sistēma- 18 mācību kabineti.Telpu
iekārtojums un izglītojamo darba vietas ļauj realizēt pilnvērtīgu mācību procesu un
atbilst izglītojamo skaitam un vecumposmu īpatnībām. Iestādes telpu izmantojums ir
racionāls.
Klases un kabineti atbilst izglītojamo mācīšanas un mācīšanās vajadzībām, tie ir
sistemātiski papildināti un pilnveidoti. Visiem iestādes materiāltehniskajiem līdzekļiem
ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgā persona, kura nodrošina to lietošanu un
uzglabāšanu. Iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem
resursiem:iekārtota datorklase ar 15 darba vietām, divasinteraktīvās tāfeles, 4 projektori,
6 ekrāni,9 portatīvie datori,daudzfunkcionālais kopētājs -skeneris,2 skeneri, 2 kopētāji,
4 printeri, 7 CD atskaņotāji. Pedagogi var izmantot laminēšanas un iesiešanas iekārtu.
Katrā klasē un bibliotēkā ir dators ar interneta pieslēgumu. Nodrošinātas iekārtas un
inventārs mājturības un tehnoloģiju apguvei. Ķīmijas kabinets aprīkots laboratorijas
darbu veikšanai. 2019. gadā veikta ventilācijas sistēmas izbūve ķīmijas kabinetā. Sporta
inventārs papildināts, iestādei iesaistoties projektā ,,Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošanā Madonas novada iedzīvotājiem”. Tiek komplektēts
slēpošanas inventārs, lai visi izglītojamie sporta stundā varētu slēpot. Iestādei,iesaistoties
ERAF Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācijas projektā, tika veikta datortīklu
modernizācija, datoru nomaiņa.
No 2011. gada iestāde izmanto elektronisko skolvadības sistēmu E-klase.
Plānveidīgitiek veikts klašu telpu remonts, nomainītas skolas mēbeles atbilstoši
izglītojamo vajadzībām.
Iestādes bibliotēkas darbu nodrošina Latvijas bibliotēkas informācijas sistēma
,,Alise”.Ar valsts un pašvaldības finansējumu regulāri tiek atjaunots bibliotēkas mācību
grāmatu fonds, ar kurām pilnībā tiek nodrošināti visi izglītojamie. Tiek iegādāta
daiļliteratūra, uzziņas un metodiskā literatūra. Mācību grāmatu iegāde tiek plānota
metodiskajās komisijās trīs gadu posmam,iestādes direktore ar rīkojumu to apstiprina
(skat.20.tabulu).
Tehnoloģijas un iestādesbibliotēkas materiāli ir pieejami visiem pedagogiem un
izglītojamiem.Katru gadu iestāde abonē preses izdevumus, ar kuriem bibliotēkā var
iepazīties gan izglītojamie, gan iestādes darbinieki..
Iestādes bibliotēkas grāmatu fonds
20. tabula
2018.gads
10628
4225

2016.gads
2017.gads
Kopējais grāmatu skaits
10731
10848
t.sk. mācību grāmatas
4313
4338
1 gadā iegādātas jaunas
201
116
152
grāmatas
t.sk. mācību grāmatas
156
41
85
Mācību grāmatu iegādei 1 gadā
1189,02
576,70
882,21
izlietotais finansējums (EUR)
Avots: bibliotēku sistēmas ,,Alise”dati, Praulienas pagasta grāmatvedības dati

Iestādes telpas un materiālā bāze tiek izmantotas arīPraulienas pagasta un
Madonas novada iedzīvotājukultūras un sporta pasākumiem.
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Stiprās puses:
1. Iestādei ir nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai.
2. Iestādei ir labs nodrošinājums ar mācību literatūru, ir atbilstoši mācību līdzekļi.
Tālākā attīstība:
1. Nodrošināt zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetu ar kvalitatīvu aprīkojumu.
2. Iestādes bibliotēkas darbības pilnveidei nodrošināt izglītojamiem pieejamo
datoru skaitu.
3. Plānveidīgi iegādāt jaunā mācību saturam atbilstošus mācību materiālus.
Vērtējums- 3 (labi)
3.6.2. Personālresursi
Iestādes īstenoto programmu realizēšanai, nodrošināts nepieciešamais pedagogu
personāls.Iestādes vadību nodrošina direktore,direktores vietniece izglītības jomā un
direktores vietniece audzināšanas jomā. Iestādē strādā Madonas novada karjeras
izglītības konsultants. Iestādē pieejami logopēda pakalpojumi.
2019./2020. m.g. iestādē strādā 19 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki, no kuriem
6 ir Praulienas pagasta pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļas darbinieki.
Visu pedagoģisko darbinieku izglītības atbilst ārējos normatīvos aktos noteiktajām
prasībām. No 19 pedagogiem 4pedagogi ir pedagoģijas maģistri, 6 pedagogi ieguvuši
otru specialitāti, 11pedagogi ieguvuši sertifikātu speciālās izglītības programmā. Viens
pedagogs ieguvis sertifikātu VISC ārštata metodiķa statusu par piedalīšanos centralizēto
eksāmenu darbu vērtēšanā.
Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un profesionāls (skat. 5. tabulu
8.lpp.,,2019./2020. m.g. iestādē strādājošos pedagoģiskos darbiniekus raksturojoši
rādītāji).
Iestādes darbinieku pienākumi, atbildības jomas un tiesības ir noteiktas darba
kārtības noteikumos, amata aprakstos, līgumos.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu mācību procesu, tiek organizēta stundu aizvietošana,
kā arī tehnisko darbinieku aizvietošana.
Iestādes pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Atbilstoši iestādes pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
plānam pedagogi apmeklē pedagogu tālākizglītības kursus: mācību priekšmeta
mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, iestādes vadības jautājumos, bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos, audzināšanas darba jautājumos. Iestādes vadība uzrauga un
regulāri informē pedagogus par tālākizglītības kursu nepieciešamību un piedāvājumiem.
Iestādes vadība atbalsta pedagogu piedalīšanos Madonas novada metodisko komisiju
plānotajos pasākumos.Iestādē atbilstoši prasībām,informācija par katra pedagoga
tālākizglītībutiek sistematizēta un ievadīta VIIS sistēmā.
Tiek izmantotas Madonas novada piedāvātie organizētie tālākizglītības kursi un
profesionālās pilnveides iespējas.
Informatīvajās sanāksmēs, metodisko komisiju sanāksmēs pedagogi tiek
iepazīstināti ar kursos, semināros gūtajām zināšanām, labās prakses piemēriem.
Pedagogi piedalās Madonas novadametodiskoizstrādņu skatēs, ir dalījušies
pieredzē ,,Skola 2030” konferencē ,,Vērtēt, lai mācītos”Cēsīs ar pieredzes stendu ,,Kā
ikdienā sasniegt atgriezenisko saiti skolēniem 12 dažādos veidos”. Pedagogi piedalās
Madonas novada metodisko apvienību pasākumos,kā arī novada olimpiāžu vērtēšanā un
izglītojamo ZPD konkursa darbu vērtēšanā Madonas novadā un Vidzemes reģionā.
Pedagogi sākumskolā iestādē vada studentu prakses.
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Iestādē strādā logopēds un bibliotekārs. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti
Madonas novada pašvaldības izglītības psihologa pakalpojumi.
Pedagogu darba slodze ir atbilstoša lauku vispārizglītojošo iestāžu iespējām.
Daļai pedagogu darba slodzes ir optimālas, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi.
Pedagogu slodzes tiek dalītas, ievērojot licencētās izglītības programmas, darba
organizācijas vajadzības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju.
35% iestādes pedagogu strādā citās izglītības iestādēs. Savstarpēji sadarbojoties
mācību iestādēm, mācību process iestādē tiek nodrošināts ar atbilstošiem
pedagoģiskajiem kadriem.
Iestādē 35% strādājošo pedagogu ir pensijas un pirmspensijas vecumā no 6065gadiem, pastāv iespēja, ka daļa pedagogu pensionēsies. Iestādes vadībai jāmotivē
pedagogi iegūt papildus specialitāti, nodrošinot priekšmeta pedagogu maiņu un
pedagogam pilnu darba slodzi vienā izglītības iestādē.
Iestādē strādā 11 tehniskie darbinieki ar amata pienākumu veikšanai atbilstošu
kvalifikāciju un prasmēm. Aizpildītas visas amatu vietas. Tehniskie darbinieki iestādē
strādā ilgu laiku, sastāvs nemainās.
Visi iestādes tehniskie darbinieki apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
Praulienas pagasta pārvalde un Madonas novada pašvaldība atzinīgi novērtē
iestādes pedagogu darbu un sasniegumus. Pedagogi saņēmuši atzinības rakstus par
ieguldījumu izglītojamo sagatavošanai dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs un
gūtajiem sasniegumiem.
Madonas novada izglītības nodaļa izvirzījusi, un pedagogs ieguvis balvu
,,Labākais skolotājs 2016”, ,,Swedbank” atbalstītajā konkursā.
Praulienas pagasta pārvalde atbalsta iestādes pedagogus, sveicot Skolotāju dienā,
apmaksājot Skolotāju dienas ekskursijas, godinot nominētos pedagogus Praulienas
pagasta pasākumos.
Iestādes vadība informatīvajās sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēsnovērtē
katra pedagoga ieguldīto darbu. Mācību gada noslēgumā ,,Pateicības dienā” visi
pedagogi un tehniskie darbinieki saņem iestādes direktores pateicību.
Stiprās puses:
1. Iestāde ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskiem darbiniekiem.
2. Pedagogi aktīvi piedalās profesionālās kompetences pilnveidē.
3. Iestādes vadība atbalsta pedagogu dalību profesionālās pilnveides pasākumos.
Turpmākā attīstība:
1. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, iegūstot otro specialitāti.
2. Veicināt pedagoģiskās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu, piedaloties
metodisko darbu skatē .
3. Veicināt izglītības iestāžu sadarbības iespējas novadā esošo personālresursu
izmantošanai.
Vērtējums- 3 (labi)
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3.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
3.7.1. Izglītības iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana
Iestādes vadība plāno iestādes darbu, tā kontroli un izvērtēšanu visās tās darbības
jomās. Iestādē katram mācību gadam izveidots darba plāns, kas balstās uz iestādes
attīstības plāna prioritātēm. Darba plānā noteiktas mācību gada prioritātes, mācību gada
galvenie uzdevumi un konkrēti veicamie uzdevumi.Iestādes darba plāns tiek savietots ar
novada izglītības darba izvirzītajām prioritātēm un ikmēneša Madonas novada izglītības
iestāžu pasākumu plānu.Informācijai par ikmēneša darba uzdevumiem un pasākumiem
iestādē tiek veidots mēneša darba plāns.
Iestādes padomes sēdēs direktore sniedz informāciju par iestādes attīstības plāna
izpildi. Iestādes darbs tiek analizēts, sadarbojoties iestādes vadībai, pedagogiem,
izglītojamiem, vecākiem.
Gada darba plāns tiek izvērtēts divas reizes gadā visās darbības jomās.Iestādes
pedagogi mācību gada noslēgumā veic pašvērtējumu par paveikto, analizē sasniegumus,
izvira uzdevumus turpmākam darbam. Priekšmeta skolotāji veic mācību plāna izpildes
un mācību sasniegumu izvērtējumu, klašu audzinātāji izvērtē klases audzināšanas darba
plāna izpildi, atbildīgo jomu vadītāji sagatavo sava darba izvērtējumu. Pašvērtējums tiek
veidots, pamatojoties uz pierādījumu bāzi un vienotiem kritērijiem.Iestādes darba
vērtēšana notiek metodiskā aktīva sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, Iestādes
padomes sanāksmēs. Ikdienas darba vērtēšana notiek katru nedēļu informatīvajās
sanāksmēs.
Iestādes pašvērtēšanā tiek izmantota iestādē pieejamā dokumentācija: E-klase,
izglītojamo dinamikas kartes, pedagogu un izglītojamo sasniegumi, stundu vērošanas
materiāli, metodisko komisiju sanāksmju materiāli u.c. Iestādes vadība vērtēšanā iegūto
informāciju izmanto, lai apzinātu iestādes darba stiprās puses un turpmāko
attīstību.Iestāde ir īstenojusi un izvērtējusi attīstības plānu 2016./17.-2018/19. mācību
gadiem. Tā izpilde tika analizēta vadības sanāksmēs un informatīvajās sanāksmēs,
pedagoģiskās padomes sēdēs analizējot mācību gada darba rezultātus un nosakot stiprās
puses un trūkumus.Attīstības plāna izvērtējuma rezultāti apkopoti mācību gada noslēguma
sēdē- jūnijā.

Balstoties uz pašvērtējumu, tiek izvirzīta un plānota turpmākā attīstība.Iestādei ir
attīstības plāns trim gadiem (2019 - 2021). Iestādes attīstības plāns tiek veidots,
balstoties uz iepriekšējā plānošanas perioda sasniegtajiem rezultātiem, izvirzītajām
prioritātēm un izglītības attīstības tendencēm valstī. Iestādes attīstības plāns tiek
saskaņots ar iestādes dibinātāju Madonas novada pašvaldību.
Stiprās puses:
1. Regulāri tiek vērtēta iestādes darba plāna izpilde, noteikta turpmākā attīstība.
2. Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, iesaistās iestādes darba analīzes procesā
un attīstības plāna izstrādē.
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Turpmākā attīstība:
1. Pilnveidot pedagogu pašvērtējuma prasmes iestādes kopīgās darbības
izvērtēšanā.
2. Aktīvi iesaistīt pedagogus lēmumu pieņemšanā un izpildē.
3. Efektīvākai un vispusīgākai aptauju veikšanai izmantot Edurio piedāvātās
iespējas.
Vērtējums- 3 (labi)
3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iestādē ir izstrādāta obligātā iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija.
Saskaņā ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru, tā izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Atbilstoši izmaiņām ārējos reglamentējošos noteikumos vai iestādes darbu
reglamentējošā dokumentācijā tiek veiktas korekcijas un papildinājumi. Iestādesdarbību
reglamentē. Praulienas pamatskola nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības
noteikumi un citi iestādes iekšējie noteikumi un kārtības, kas izstrādāti, ievērojot tiem
izvirzītās prasības. Tiek uzturēta un aktualizēta VIIS datu bāze, skolvadības sistēma Eklase.
Izglītības iestādes vadības struktūra veidota – direktore, direktores vietniece
izglītības jomā un direktores vietniece audzināšanas darbā. Vadītāju darba pienākumi,
tiesības ir noteiktas amatu aprakstos.Direktore nodrošina Iestādes padomes darbības
iespējas, organizē pedagoģiskās padomes darbu, vada projektu darbību iestādē, plāno un
uzrauga finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu, risina personāla, lietvedības un
saimnieciskos uzdevumus, uztur un aktualizē informāciju VIIS.Direktorei un
vietniekiem ir liela darba pieredze un atbilstoša kvalifikācija. Atbildība par iestādes
darba jomām tiek deleģēta dažāda līmeņa vadītājiem (metodisko komisiju / mācību
priekšmetu jomu vadītājiem, darba grupu vadītājiem u.c.). Direktores vietniece izglītības
jomā koordinē mācību procesa norisi, nodrošina mācību sasniegumu analīzi, vada
metodiskās padomes darbu, pārrauga interešu izglītības programmu īstenošanas darbību,
plāno iniciatīvas ,,Skolas soma” aktivitātes un finanšu izlietojumu.Direktores vietniece
audzināšanas jomā ievēro audzināšanas plāna izpildi iestādes un klašu audzinātāju darbā,
organizē iestādes ārpusklases pasākumus, vada klašu audzinātāju metodisko komisiju,
atbild par skolvadības sistēmas E-klase darbību, uztur un aktualizē iestādes mājas lapu.
Iestādes karjeras konsultants vada skolēnu līdzpārvaldes darbu. Iestādes
bibliotekāre atbild par mācību grāmatu iegādi un apriti, atbild par bibliotēku datu bāzes
,,Alise”darbību.
Iestādes darbinieki, izglītojamie un vecāki zina, par kādiem jautājumiem var
vērsties pie katra no vadītājiem. Iestādes direktore un vietnieki uzrauga deleģēto
pienākumu izpildi un sniedz nepieciešamo atbalstu. Direktore konsultējas ar
darbiniekiem svarīgos jautājumos, taču saglabā atbildību par galīgā lēmuma
pieņemšanu. Direktore veido vadības komandas darbu un pārrauga dažādu līmeņu
darbinieku pienākumu izpildi.
Vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē vadības sanāksmēs. Koleģiāli
tiek risinātas problēmas, būtiskus jautājumus izlemjot vadības grupā, atsevišķus virzot
izskatīšanai plašāk pedagogu kolektīvā. Pedagogi katru nedēļu pirmdienā iepazīstinātiar
aktuālo informāciju, nedēļas uzdevumiem un korekciju tiek iepazīstināti informatīvajās
53

PRAULIENAS PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS- 2019

sanāksmēs. Svarīgākā informācija regulāri tiek izlikta skolotāju istabā uz informācijas
stendiem, katra informācija ir strukturēta. Katru mācību gadu tiek organizētas trīs
pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāku kopsapulces un klašu vecāku sanāksmēs, Iestādes
padomes sēdes. Informācija par pasākumiem tiek operatīvi un savlaicīgi nodota
ieinteresētajām pusēm.
Iestādes vadība ievēro un rosina iestādes darbiniekiem un izglītojamiem ievērot
vispārcilvēciskās un demokrātiskās vērtības, lojalitāti un cieņu valstij, ētikas normas.
Personāla nodarbinātību vadība plāno, ievērojot darbinieku kompetences un
atbildības jomas. Darbinieki zina savus pienākumus atbilstoši iestādē noteiktajai
kārtībai, darba kārtības noteikumiem, amatu aprakstiem un darba grafikiem.
Iestādes direktores pārvaldībā strādā 11 tehniskie darbinieki. Par darba
organizācijas un materiāltehnisko līdzekļu nepieciešamību tiek veiktas individuālas
pārrunas. Operatīva sadarbība ik nedēļu tiek veikta ar izglītojamo pārvadātājiemšoferiem.
Direktorei ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, taču apmeklētāji to izmanto
sev pieņemamā laikā.
Iestādes vadība ieinteresēta iestādes izaugsmē, iestādes izglītojamo mācību
sasniegumiem, absolventu tālākizglītību un iestādes prestižu sabiedrībā. Vadība rosina
pedagogus un izglītojamos ar saviem sasniegumiem veidot iestādes tēlu. Darbiniekiem
ir iespēja izteikt priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai, veicot mācību gada darba
izvērtējumu vai izteikt priekšlikumus sanāksmēs un individuālās sarunās ar vadību.
Vadība atbalsta un motivē darbiniekus radošai darbībai un profesionālai pilnveidei.
Stiprās puses:
1. Vadības komanda mērķtiecīgi sadarbojas iestādes darba izvērtēšanā un turpmākā
attīstības plānošanā.
2. Iestādes darba organizācija tiek sistemātiski plānota un pārraudzīta.
Turpmākā attīstība:
1. Pilnveidot iestādes informācijas aprites kvalitāti.
2. Pilnveidot iestādes vadības prasmi motivēt darbiniekus veiksmīgai pārmaiņu
ieviešanai.
Vērtējums- 3 (labi)
3.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Iestāde sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām.
Regulāra sadarbība ar Madonas novada pašvaldību un tās struktūrvienībām:
Madonas novada Izglītības nodaļu izglītības projektu koordinēšanā, izglītības
organizācijas jautājumu risināšanā,iestādes darbības vajadzību nodrošināšanā un tālākās
attīstības plānošanā.
Izglītības iestādes darbības nodrošināšanā, budžeta veidošanā un izpildē notiek
sadarbība ar Praulienas pagasta pārvaldi. Iestādes izglītojamo vajadzību nodrošināšanai
iestāde sadarbojas ar Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta un Madonas novada
pašvaldības Bāriņtiesas darbiniekiem Praulienas pagastā.
Iestādes mācību un audzināšanas uzdevumu realizēšanā laba sadarbība ar Madonas
Bērnu un Jauniešu centru ,,Kubs”, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolu, Jāņa Simsona
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Madonas mākslas skolu, Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolu, Madonas
novadpētniecības un mākslas muzeju. Vides izglītībā iestāde sadarbojas ar ,,Teiču”
dabas rezervātu un Kalsnavas arboretumu.
Iestādes pedagoģiskais process tiek nodrošināts savstarpējā sadarbībā ar novada
izglītības iestādēm, kooperējoties ar pedagoģiskajiem kadriem.
Sadarbību ar sava un citu novadu izglītības iestādēm veicina ik gadus iestādes
izsludinātie literārās jaunrades konkursi, kuros piedalās citu izglītības iestāžu
izglītojami. Savukārt, iestādes izglītojamie piedalās patriotiskās audzināšanas
pasākumos, kas veltīti pulkveža O.Kalpaka piemiņai Ošupes pagasta „ Liepsalās” un
O.Kalpaka Meirānu pamatskolā.
Sadarbībā ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru iestādē
darbojas Jaunsardzesvienība.
Drošas un normatīviem aktiem atbilstošas vides uzturēšana un pārraudzīšana
notiek sadarbībā ar VUGD Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas inspektoru,
Veselības inspekciju, Pārtikas veterināro dienestu un darba aizsardzības speciālistiem
SIA MediaControl. Izglītojamo drošības un uzvedības jautājumos notiek sadarbība ar
Valsts policijas Vidzemes reģiona Madonas iecirkņa darbiniekiem.
Izglītības procesa pēctecības nodrošināšanai iestādes vadība un pedagogi
sākumskolā sadarbojas ar Praulienas pirmskolas izglītības iestādi ,,Pasaciņa”.
Iestāde iesaistās pagasta kultūras pasākumos, novadpētniecībā un vides
sakopšanā.Praulienas pamatskola ir kā Praulienas pagasta kultūras centrs, jo Praulienā
nav kultūras nama, visi lielākie Praulienas pagasta pasākumi notiek iestādē.Iestādes
pedagogs vada Praulienas pagasta pašdarbības kolektīvu, pedagogi un izglītojamie
piedalās un palīdz organizēt pagasta pasākumus. Iestādes telpas, sporta bāze, apkārtne
tiek piedāvāta un izmantota sabiedrības izglītojošiem un atpūtas pasākumiem. Laba
sadarbība ar Praulienas pagasta bibliotēku, kopīgi tiek atzīmētas Praulienas pagasta
ievērojamo cilvēku atceres jubilejas, dzejas dienas, grāmatu svētki, ,,Bērnu žūrijas”
pasākumi.
Veidojot iestādes tēlu, iestādes vadība veicina pedagogu iesaistīšanos projektos,
konkursos un akcijās. Par iestādes aktivitātēm un sasniegumiem (skat.21. tabulu)
sabiedrība tiek informēta iestādes mājas lapā www.prauliena.lv un Madonas reģiona
laikrakstā ,,Stars”.
Iestādes dalība projektos, akcijās, programmās
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2018./2019.

LNB lasīšanas veicināšanas programma ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
Valsts un Eiropas Savienības programma ,,Piens un augļi skolai
“Tīrai Latvijai” izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkurss
Vispasaules Olimpiskā diena
Tīkla MAXIMA atbalstītā akcija “Savai skolai”
AS “Latvijas Valsts meži” un Mammadaba vides izglītības programma
“Izzini mežu”
Latvijas Valsts meži projekts “Meža ekspedīcija”
Latvijas Zaļais punkts akcijas, konkursi

2017./2018.

Aktivitāte/pasākums

2016./2017.

21. tabula

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
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Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5. 0/16/1/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/1/001 “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 ,, Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”
Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092
OECD Starptautiskās skolēnu vērtēšanas programmas īstenošana, ESF
projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” Nr. 8.3.6.1/16/001
Projekts “Latvijas Skolas soma”
Madonas novada izglītības iestāžu informatizācija
Lauku atbalsta dienesta projekts Nr.16-05-AL23-a019.2203-000010
,,Sporta infrastruktūras uzlabošana Praulienas pagastā”

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

Stiprās puses:
1. Iestādei ir veiksmīga un daudzveidīga sadarbība ar Madonas novada pašvaldību
un citām institūcijām.
2. Sadarbība veicinājusidaudzpusīgas iespējas mācību un audzināšanas darba
dažādošanai un iestādes vispusīgai attīstībai.
Turpmākā attīstība:
1. Iesaistīties izglītības projektos, veicinot izglītojamo daudzpusīgu interešu
attīstību un pilsoniskās atbildības veidošanu.
2. Veicināt plašāku pedagogu iesaisti projektospedagoģiskās darbības pilnveidei.
3. Nodrošināt plašāku iestādes darba publicitāti.
Vērtējums -3 (labi)
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3.8. PRAULIENAS PAMATSKOLAS DARBĪBAS PAŠVĒRTĒJUMA
KOPSAVILKUMA TABULA
Kvalitātes rādītāji

Vērtējums

Vērtējuma
līmenis

1. Mācību saturs
1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
3
labi
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
3
labi
2.2. Mācīšanās kvalitāte
3
labi
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3
labi
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Vērtē aprakstoši
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Vērtē aprakstoši
4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
3
labi
4.2. Izglītojamodrošības garantēšana
3
labi
4.3. Atbalsts personības veidošanā
4
ļoti labi
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
4
ļoti labi
4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai
3
labi
4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Vērtē aprakstoši
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
3
labi
5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats
3
labi
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
3
labi
6. Izglītības iestādes resursi
6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi
3
labi
6.2. Personālresursi
3
labi
7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtējums un attīstības
3
labi
plānošana
7.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla
3
labi
pārvaldība
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
3
labi
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4. CITI SASNIEGUMI

Olimpiāžu skaits

Mācību
gads

2016./17.

2017./18.

Dalībnieku skaits

Nozīmīgākie sasniegumi mācību darbā, audzināšanas darbā un interešu izglītībā
(skat.22. tabulu)
22.tabula
Mācību darbs

3

4

Mācību priekšmeti

Latviešu valoda

1.vieta Latgales reģionā

Vizuālā māksla

3.vieta Madonas novadā

Vizuālā māksla

Atzinība Madonas novadā

Skolēnu pētnieciskie darbi

2.vieta un Atzinība
Vidzemes reģionā

Latviešu valoda

Atzinība Latgales reģionā

Krievu valoda

1.vieta novadā

5

12
Vizuālā māksla
Sākumskolas olimpiāde
Matemātika
Latviešu valoda

2018./19.

4

6
Vizuālā māksla
Skolēnu pētnieciskie darbi

Mācību
gads

Rezultāti

Interešu izglītība
Pulciņa nosaukums
Dalībnieku
skaits
Sporta pulciņš

5

Skatuves runa

2

Kokapstrāde

1

2016./17.
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Divas 1.vietas novadā, divas
2.vietas novadā, divas
Atzinības novadā
2.un 3.vieta novadā
1.vieta novadā un 3.vieta
novadā
Atzinība novadā
2.vieta novadā un 3.vieta
novadā
Atzinība Madonas novadā
Sasniegumi
1.vieta starptautiskajās
sacensībās, 2.vieta valsts
sacensībās, 1.vieta
Vidzemes reģionā, septiņas
2.vietas Madonas novadā
1.un 2.pakāpe Madonas
novadā, 1.pakāpe Vidzemes
reģionā
1.vieta starpnovadu
konkursā
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Skatuves runa
2017./18. Kokapstrāde
Telpiskā modelēšana
Palīdzi citiem

2
1
3

10

Skatuves runa

3

Vokālais ansamblis

6

2018./19. Skolēnu teātris “Burvis”
Palīdzi citiem

Kokapstrāde

11

10

4

Divas 1.pakāpes Madonas
novadā, divas 1.pakāpes
Vidzemes reģionā
1.vieta starpnovadu
konkursā
Atzinība valsts mākslas
darbu konkursā “Visa Dieva
radībiņa”
Atzinība Latvijas Sarkanā
Krusta Madonas nodaļas
pirmāspalīdzības sacensībās
pamatskolu grupā
Divas augstākās pakāpes un
1.pakāpe Madonas novadā,
divas 1.pakāpes Vidzemes
reģionā
1.pakāpe Madonas novadā
konkursā “Balsis un
līdzbalsis”
3.pakāpe valstī skolēnu
teātru skatē
3.vieta Latvijas Sarkanā
Krusta Madonas nodaļas
pirmāspalīdzības sacensībās
pamatskolu grupā
Atzinība starpnovadu
konkursā

Iestāde kopš 2011. gada organizē un novada skolas iniciētu literārās
jaunradeskonkursu sadarbībā ar rakstnieci Ilzi Indrāni skolu 6.-9. klašu skolēniem,
iesaistot tajā Madonas novada un starpnovadu skolu izglītojamos. Konkurss veicina
interesi parliteratūru, attīsta radošās prasmes un lepnumu par sava novada un pagasta
ievērojamiem cilvēkiem. Iestādes konkursu atbalsta Madonas novada pašvaldība un SIA
,,Zvaigzne ABC”. 2010. gada maijā tiks organizēts 10. Jauno literātu konkurss. Deviņos
gados konkursos piedalījušies 360 jaunie literāti no Madonas, Cesvaines, Lubānas un
Varakļānu novadiem. Aktīvākkonkursā iesaistās Praulienas pamatskolas izglītojamie,
kuri guvuši labus sasniegumus (skat.23.tabulu un 7. un 8. attēlus).
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Iestādes izglītojamo sasniegumi rakstnieces I.Indrānes
starpnovadu skolu literārās jaunrades konkursā no 2017. – 2019.
gadam
23. tabula
Dalībnieku skaits
Sasniegumi
Gads
6.-7. klašu
8.-9. klašu
6.-7.klašu grupa
8.-9.klašu grupa
grupa
grupa
2017.gads 4
5
1.vieta. , 2.vieta
2.vieta, Atzinība
2018.gads 3
5
1.vieta. 2.vieta
2.vieta, Atzinība
Divas 1.vietas,
2019.gads 6
3
3.vieta
2.vieta
Avots: iestādes datu bāze
Konkursa dalībnieku skaits pa gadiem
60

57

56

47

Dalībnieku skaits

50
40

39
35

35

35
30

30

24

20
10
0
2011.g.

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

7. attēls. Konkursa dalībnieku skaits pa gadiem

Praulienas pamatskolas skolēnu dalība konkursā
no 2011.-2019. gadam
14
12

13
11

11

Dalībnieku skaits

10
10

9
8

8

9
8

8
6
4
2
0
2011.g.

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

8.attēls.Praulienas pamatskolas skolēnu dalība konkursā no 2011.-2019.gadam
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5.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Joma

Mācību saturs –iestādes
īstenotās izglītības
programmas

Turpmākā attīstība
1. Mācību saturs
1. Uzsākt jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam laika grafikam.
2. Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību jaunā mācību
satura ieviešanā.
3. Papildināt jaunā mācību satura ieviešanai nepieciešamos
materiāltehniskos un mācību līdzekļus.

2. Mācīšana un mācīšanās

2.1. Mācīšanas kvalitāte

1. Pilnveidot pedagogu savstarpējās sadarbības prasmes,
plānojot integrētās mācību stundas.
2. Mērķtiecīgi pielietot digitālos mācību līdzekļusmācību
procesā.
3. Paaugstināt pedagoģisko kompetenci darbā ar izglītojamiem
speciālās pamatizglītības programmās.

2.2. Mācīšanās kvalitāte

1. Paaugstināt izglītojamo personīgo atbildību par iesaistīšanos
mācību procesā.
2. Attīstīt izglītojamo darba plānošanas un mācīšanās prasmes.
3. Attīstīt izglītojamo sadarbības prasmes mācību procesā.

2.3. Vērtēšana kā
mācību procesa
sastāvdaļa

1. Vērtēšanas procesā gūto informāciju analizēt un noteikt
tālākās attīstības uzdevumus.
2. Pilnveidot izglītojamo pašvērtēšanas prasmes.
3. Motivēt izglītojamos mācību sasniegumu uzlabošanai.
3. Izglītojamo sasniegumi

3.1. Izglītojamo
sasniegumi ikdienas
darbā

1. Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju mācību
sasniegumiem augstā līmenī 7.-9. klašu grupā.
2. Paaugstināt izglītojamo sasniegumus optimālā un augstā
līmenī matemātikā, ķīmijā, vēsturē un krievu valodā.
3. Pilnveidot izglītojamo lasīšanas prasmes visos
vecumposmos.

3.2. Izglītojamo
sasniegumi valsts
pārbaudes darbos

1. Paaugstināt rezultātus diagnosticējošos darbos latviešu
valodā sākumskolā.
2. Paaugstināt rezultātus 9.klases izglītojamiem vēstures un
angļu valodas eksāmenos.
3. Pilnveidot sadarbības formas darbā ar izglītojamo vecākiem
izglītojamo mācību motivācijas paaugstināšanai.
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4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais
atbalsts un
sociālpedagoģiskais
atbalsts

1. Plānot daudzveidīgus veselīga un droša dzīvesveida
veicinošus pasākumus.
2. Izmantot ESF projekta ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” iespējas, sniedzot
izglītojamiem sociālpedagoģisko atbalstu.

4.2. Izglītojamo drošības
garantēšana

1. Organizēt praktiskas nodarbības , lai nostiprinātu
izglītojamo prasmes rīkoties ārkārtas situācijās.
2. Pilnveidot sadarbību ar valsts policijas un VUGD
speciālistiem izglītojošo pasākumu organizēšanā.

4.3. Atbalsts personības
veidošanā

1. Sekmēt pedagogu un izglītojamo iesaistīšanos projektos.
2. Motivēt pedagogus veidot un piedāvāt interešu izglītības
programmas izglītojamo interešu izglītības dažādošanai.

4.4. Atbalstskarjeras
izglītībā

1. Sekmēt izglītojamo motivāciju savlaicīgā tālākizglītības
virziena izvēlē.
2. Izstrādāt Prauliena pamatskola karjeras izglītības
programmu.
3. Uzsākt piedalīties Ēnu dienu pasākumos.

4.5. Atbalsts mācību
darba
diferenciācijai

1. Motivēt izglītojamos izmantot visus iestādes sniegtos
atbalsta pasākumus.
2. Uzlabot pedagogu plānošanas prasmes mācību procesa
organizācijā, iekļaujot diferenciācijas elementus darbā ar
dažādu spēju izglītojamiem.

4.6. Atbalsts
izglītojamiem ar
speciālām
vajadzībām

1. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, veidojot izpratni par
nepieciešamību konsultēties ar speciālistiem par atbalsta
nepieciešamību nosakot atbilstošu izglītības programmu.
2. Nodrošināt mācību līdzekļus speciālās pamatizglītības
nodrošināšanai.

4.7. Sadarbība ar
izglītojamā ģimeni

1. Pilnveidot izglītojošo darbu ar vecākiem, organizējot klašu
un skolas vecāku sapulces.
2. Paaugstināt vecāku ieinteresētību par izglītojamo mācību
darba rezultātiem, lietojot E-klasi.
3. Veicināt vecāku atbildību izglītojamo stundu kavējumu
novēršanai ģimenes apstākļu dēļ.
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5. Izglītības iestādes vide

5.1. Mikroklimats

5.2. Fiziskā vide

1. Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, motivēt izglītojamos
iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā apzinātai
pašdisciplīnai.
2. Uzturēt pozitīvu un atbalstošu sadarbības vidi.
1. Plānveidīgi labiekārtot iestādes telpas un apkārtni.
2. Plānveidīgi nomainīt skola mēbeles.
3. Motivēt izglītojamos iestādes vides saudzēšanai un
brīvprātīgam darbam.
6. Izglītības iestādes resursi

1. Nodrošināt zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetu ar
6.1. Iekārtas un
materiāltehniskie
resursi

kvalitatīvu aprīkojumu.
2. Iestādes bibliotēkas darbības pilnveidei, nodrošināt
izglītojamiem pieejamos datorus.
3. Plānveidīgi iegādāt jaunā mācību saturam atbilstošus
mācību materiālus.

1. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, iegūstot otro
specialitāti.
6.2. Personālresursi

2. Veicināt pedagoģiskās pieredzes apkopošanu un
popularizēšanu, piedaloties metodisko darbu skatēs.
3. Veicināt izglītības iestāžu sadarbības iespējas novadā esošo
personālresursu izmantošanai.

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Iestādes darba
pašvērtēšana un
attīstības
plānošana

7.2. Iestādes vadības
darbs un personāla
pārvaldība

1. Pilnveidot pedagogu pašvērtējuma prasmes iestādes kopīgās
darbības izvērtēšanā.

2. Aktīvi iesaistīt pedagogus lēmumu pieņemšanā un izpildē.
3. Efektīvākai un vispusīgākai aptauju veikšanai izmantot
Edurio piedāvātās iespējas.

1. Pilnveidot iestādes informācijas aprites kvalitāti.
2. Pilnveidot iestādes vadības prasmi motivēt darbiniekus
veiksmīgai pārmaiņu ieviešanai.
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1. Iesaistīties
7.3. Iestādes sadarbība
ar citām
institūcijām

izglītības projektos, veicinot izglītojamo
daudzpusīgu interešu attīstību un pilsoniskās atbildības
veidošanu.
2. Veicināt plašāku pedagogu iesaisti projektos pedagoģiskās
darbības pilnveidei.
3. Nodrošināt plašāku iestādes darba publicitāti.

Iestādes vadītāja Tamāra Misiņa _______________________________________
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

SASKAŅOTS

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs
(vārds, uzvārds)

______
(paraksts)

Z.v.
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Pielikums Nr. 1
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos 4. - 6. klasēs
1. tabula
Mācību priekšmets
Latviešu val.
Latviešu val.
Latviešu val.
Latviešu val.
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Angļu val.
Angļu val.
Angļu val.
Angļu val.
Krievu val.
Krievu val.
Krievu val.
Krievu val.
Matemātika
Matemātika
Matemātika
Matemātika
Dabaszinības
Dabaszinības
Dabaszinības
Dabaszinības
Informātika
Informātika
Informātika
Informātika
Latvijas vēsture
Latvijas vēsture
Latvijas vēsture
Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Pasaules vēsture
Pasaules vēsture
Pasaules vēsture
Sociālās zinības
Sociālās zinības
Sociālās zinības
Sociālās zinības
Mūzika
Mūzika
Mūzika
Mūzika
Mājtur. un tehn.
Mājtur. un tehn.
Mājtur. un tehn.
Mājtur. un tehn.
Vizuālā māksla

Izglītojamo
skaits
33
37
35
105
33
37
35
105
33
37
35
105
10
7
9
26
33
37
35
105
33
37
35
105
19
20
26
65
11
7
10
28
11
7
10
28
33
37
35
105
33
37
35
105
33
37
35
105
33

Nepietiekams
līmenis%
-

3,0
5,7
2,9
-

Pietiekams
līmenis%
39,4
30,0
28,6
32,6
39,6
31,0
31,4
34,0
30,0
21,6
11,4
21,0
50.0
42,9
44,4
45.8
39,5
48,6
45,8
44,6
30,3
21,6
37,2
29,7
47,4
40,0
42,4
43,3
36,4
57,1
40,0
44,5
36,4
71,4
50,0
52,6
6,1
13,5
20,0
13,2
51,5
29,7
20,0
33,8
24,2
18,9
28,6
23,9
36,4
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Optimāls
līmenis%
57,6
62,0
65,7
61,8
57,4
61,0
62,8
60,4
60,0
62,2
80,0
67,4
40,0
42,9
33,4
38,7
54,5
51,4
45,8
50,7
54,5
64,9
51,4
56,9
47,4
55,0
53,8
52,1
63,6
42,9
60,0
55,5
54,5
28,6
40,0
41,0
69,7
54,1
48,6
57,5
42,4
59,5
70,0
57,3
72,7
75,7
71,4
73,3
60,6

Augsts
līmenis%
3,0
8,0
5,7
5,6
3,0
8,0
5,8
5,6
10,0
16,2
8,6
11,6
10,0
14,2
22,2
15,5
3,0
2,9
1,8
15,2
13,5
11,4
13,4
5,2
5,0
3,8
4,6
9,1
10,0
6,4
24,2
32,4
31,4
29,3
6,1
10,8
10,0
8,9
3,0
5,4
2,8
3

Mācību gads
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017.018. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
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Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Sports
Sports
Sports
Sports

37
35
105
33
37
35
105

-

24,3
20,0
26,9
9,1
3,0

67,6
77,1
68,4
87,9
75,7
80,0
82,0

8,1
2,9
4,7
3,0
24,3
17,1
15,0

2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
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2. pielikums

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos 7.- 9. klasēs
1. tabula
Mācību
priekšmets
Latviešu val.
Latviešu val.
Latviešu val.
Latviešu val.
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Angļu val.
Angļu val.
Angļu val.
Angļu val.
Krievu val.
Krievu val.
Krievu val.
Krievu val.
Matemātika
Matemātika
Matemātika
Matemātika
Bioloģija
Bioloģija
Bioloģija
Bioloģija
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Ķīmija
Ķīmija
Ķīmija
Ķīmija
Ģeogrāfija
Ģeogrāfija
Ģeogrāfija
Ģeogrāfija
Informātika
Informātika
Informātika
Informātika
Latvijas vēsture
Latvijas vēsture
Latvijas vēsture
Latvijas vēsture

Izglītojamo
skaits
18
23
26
67
18
23
26
67
18
23
26
67
17
21
25
63
18
23
26
67
17
21
25
63
10
11
18
39
10
11
18
39
18
23
26
67
12
11
7
30
18
23
26
67

Nepietiek
ams
līmenis%
5,6
1,9
4,0
1,3
7,7
2,6
5,6
1,9
3,8
1,3
-

Pietiekams
līmenis%
38,9
39,1
50,0
42,6
33,3
26,1
50,0
36,5
38,8
47,8
69,2
51,9
47,1
52,4
64,0
54,5
38,9
60,9
50,0
49,8
29,4
38,1
44,0
37,2
50,0
27,3
61,1
46,1
60,0
36,4
61,1
52,5
38,9
39,1
42,3
40,1
33,3
36,4
57,1
33,3
38,9
56,5
61,5
52,3
67

Optimāls
līmenis%
55,6
60,9
50,0
55,5
66,7
65,2
42,3
58,1
55,6
43,5
26,9
42,0
52,9
38,1
24,0
38,4
61,1
39,1
42,3
47,6
64,7
52,4
56,0
57,7
50,0
72,7
33,3
52,0
30,0
63,6
38,9
44,2
55,6
60,9
53,9
56,7
66,7
63,6
42,9
66,7
61,1
43,5
38,5
47,7

Augsts
līmenis%
8,7
7,7
5,4
5,6
8,7
3,8
6,1
9,5
8,0
5,8
5,9
9,5
5,1
10,0
3,3
5,6
1,9
-

Mācību gads
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
Vidēji 3 gados
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados

PRAULIENAS PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS- 2019

Pasaules vēsture
Pasaules vēsture
Pasaules vēsture
Pasaules vēsture
Sociālās zin.
Sociālās zin.
Sociālās zin.
Sociālās zin.
Mūzika
Mūzika
Mūzika
Mūzika
Mājtur. un tehn.
Mājtur. un tehn.
Mājtur. un tehn.
Mājtur. un tehn.
Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Sports
Sports
Sports
Sports

18
23
26
67
18
23
26
67
18
23
26
67
18
23
26
67
18
23
26
67
18
23
26
67

3,8
1,3
-

44,4
52,2
61,6
52,7
22,2
26,1
15,4
20,1
38,8
39,1
11,6
29,8
22,2
34,8
26,9
26,4
11,1
39,2
15,4
21,9
3,8
1,3

55,6
47,8
34,6
46,0
77,8
73,9
76,9
72,2
55,6
52,2
84,6
64,2
77,8
60,9
73,1
69,3
77,8
47,8
69,2
64,9
82,4
77,3
84,6
81,4

7,7
7,7
5,6
8,7
3,8
6,0
4,3
4,3
11,1
13,0
15,4
13,2
17,6
22,7
11,6
17,3

2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
2016./17. m. g.
2017./18. m. g.
2018./19. m. g.
Vidēji 3 gados
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