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1. Skolas vispārīgs raksturojums
Rīgas Pļavnieku pamatskola (turpmāk – skola) atrodas Jāņa Grestes ielā 14, Rīgā. Tā ir
Rīgas domes pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums, Bērnu
tiesību aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, reglamenti un citi
iekšējie normatīvie akti.
Ar Rīgas domes 18.01.2011. lēmumu Nr.2516 reorganizēta Rīgas Pļavnieku sākumskola un
Rīgas 90.vidusskola, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās pamatizglītības iestādi ar
nosaukumu - Rīgas Pļavnieku pamatskola, kas darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā.
Skola realizē šādas vispārējās izglītības programmas:
Programmas
nosaukums
Pamatizglītības
programma
Pamatizglītības
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas virziena
programma
Pamatizglītības
programma

Datums

Nr.

Skolēnu
skaits

21011111

28.02.2017.

V-8993

148

09.04.2025.

21013111

28.02.2017.

V-8994

336

09.04.2025.

21011111

08.07.2020.

V-3113

281

09.04.2025.

Kods

Licence

Derīguma
termiņš

Skolēnu skaits
2020./2021.mācību gadā skolā mācās 765 skolēni.
Skolēnu sadalījums pa klašu grupām:
1. – 4. klases 396
5. – 6. klases 166
7. – 9. klases 203
5. – 9. klases 369
Klašu komplekti ir 32:
1.- 4 klases – 4 komplekti
5.klases – 3 komplekti
6. klases – 4 komplekti
7. - 9.klases – 3 komplekti
Salīdzinot ar 2011./2012.mācību gadu, izglītojamo skaits 2020./2021.mācību gadā ir pieaudzis par
256 skolēniem. (skat.1.att.).
1.attēls. Skolēnu skaita izmaiņas

SKOLĒNU SKAITS

509

538

590

628

657

3

669

712

703

749

765
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Skolas personāls
2020./2021. mācību gadā skolā strādā 65 skolotāji, no kuriem 56 strādā pamatdarbā. Skolas
skolotāju kolektīvs izveidots, apvienojot Rīgas Pļavnieku sākumskolas un Rīgas 90.vidusskolas
kolektīvus.
Skolotāju pašreiz iegūtā izglītība:
● iegūst augstāko izglītību – 4
● augstākā pedagoģiskā – 37
● maģistri – 23
● iegūst doktora grādu – 1
Skolotāju sadalījums pa vecuma grupām
Vecuma
grupas

20-29
gadi

30 – 39 gadi

40 – 49 gadi

50 – 59 gadi

60 gadi un
vecāki

Skaits

6

17

18

12

12

%

9.5

26.2

27.7

18.4

18.4

Skolas vadību nodrošina direktore, 4 direktora vietnieki izglītības jomā, direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajā darbā un sporta kompleksa vadītāja. Direktore Elīna Dreimane darbu
Rīgas Pļavnieku pamatskolā uzsāka 2012.gada 10.aprīlī. Direktora p.i. 2020./2021.m.g. Simona
Spalva.
Skolas metodisko darbu vada Metodiskā padome.
Skolā darbojas 4 metodiskās komisijas:
● 1. - 3.klašu metodiskā komisija;
● 4. - 6. klašu metodiskā komisija;
● 7. - 9. klašu metodiskā komisija;
● Klašu audzinātāju metodiskā komisija.
No 2019./2020. mācību gada skolā darbojas 7 mācību priekšmetu jomu koordinatori.
Skolā darbojas atbalsta personāla grupa, kuras sastāvā ir psihologs, sociālais pedagogs,
speciālais pedagogs, 2 logopēdi, 2 pedagoga palīgi un 2 skolas medicīnas māsas.
Skolas ēkas un sporta kompleksa uzturēšanu nodrošina 45 tehniskie darbinieki.
Sociālā vide
Rīgas Pļavnieku pamatskolā mācās skolēni no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas
mikrorajona un tuvākās apkārtnes.
Interešu izglītība
Skolas izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības
notiek ārpusstundu laikā. Dažāda vecuma izglītojamajiem tiek piedāvātas šādas interešu izglītības
programmas:
● 1. klašu koris;
● 2. klašu koris;
● 3.,4.klašu koris;
● Zēnu koris 3.- 6.klasēm;
● 5. - 9.klašu meiteņu koris “Volante”;
● Zēnu vokālais ansamblis;
● 1. klašu tautu deju kolektīvs;
● 2. klašu tautu deju kolektīvs;
● 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs;
● 5. - 6.klašu tautu deju kolektīvs;
● Teātra pulciņš “Podziņas” 2. – 9.klasēm;
● Keramika 1. – 7.klasēm;
4
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●
●
●
●
●
●
●

Netradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm;
Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm;
Informācijas tehnoloģiju apguve 5., 6.klasēm;
Florbols 4. – 9. klasēm;
Basketbols zēniem 1. – 9.klasēm;
Dabaszinību pulciņš 5.klasēm;
5.-9.klašu kokapstrādes pulciņš.

5

Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

2. Skolas pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti
rezultāti)
Misija
Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts
patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina
skolēna personības izaugsmi.
Vīzija
Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā
un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību.
Mērķis
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts
pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, demokrātiskas un mūsdienīgas iestādes
veidošanu.
Uzdevumi
1. Īstenot pamatizglītības programmas, tās mērķus un uzdevumus.
2. Veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu skolēnu garīgo, radošo un
fizisko spēju attīstībai.
3. Radīt labvēlīgus apstākļus skolēnu vispusīgai attīstībai.
4. Veidot skolēnos labas kultūras un uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos
demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas
problēmas.
5. Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību.
6. Sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību,
kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā.
7. Racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus.
Skolas vērtības – cieņa, sadarbība, izaugsme un radošums.
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Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti
Skolas
darbības
jomas
1.Mācību saturs

2. Mācīšana un
mācīšanās

Darbības prioritāte

●

Pilnveidot vienotās
vērtēšanas kārtību
skolā

●

Matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas virziena
programmas
ieviešana un
īstenošana

Sasniegtais
Izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība. Ar Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu
vērtēšanas kārtība tiek papildināta vai grozīta. Ar
izmaiņām tiek iepazīstināti skolēni un vecāki. Tiek
nodrošināta vienotu prasību īstenošana pārbaudes
darbu veidošanā un vērtēšanā. Skolotāji, skolēni un
skolēnu vecāki izprot skolas mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtības prasības.
22.08.2014. licencēta matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programma, kura tiek ieviesta
pakāpeniski un 2020./2021. mācību gadā tiek īstenota
2., 3., 5., 8., 9.klasēs.

● Kompetenču pieeja
mācību satura
ieviešana 1., 4.,
7.klasēs.

No 2020. gada septembra skola īsteno pakāpeniskas
pārmaiņas saturā un pieejā 1., 4., 7. klasēs.

●

Informāciju
tehnoloģiju
izmantošana
mācīšanas un
mācīšanās procesā

Daudzi skolotāji izmanto jaunākās mācību metodes
un tehnoloģijas. Ir notikuši kursi skolotājiem par
jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību priekšmetu
programmu apguvē. Būtiski papildināta metodisko
materiālu un materiāltehnisko līdzekļu bāze dažādos
mācību priekšmetos. Notiek savstarpēja pieredzes
apmaiņa metodisko komisiju ietvaros. Skolas
komanda piedalījās “Samsung skola nākotnei”
programmā, kā rezultātā e vidē tika izveidota mācību
video bibliotēka latviski.

●

Attīstīt skolēnos
prasmi mācīties,
patstāvīgi strādāt ar
dažādiem
informācijas
avotiem

●

Skolēniem ar zemu
mācību motivāciju
uzņemties
līdzatbildību par
mācību darbu, kā arī
plašāk izmantot
piedāvātās papildus
iespējas

Mācību procesā skolotāji rosina un iesaista skolēnus
izmantot dažādus informācijas avotus, kā arī
prezentēt patstāvīgos darbus mācību procesā.
Projekta nedēļas ietvaros katrs 8.klases skolēns
izveido un aizstāv referātu par noteiktu tēmu. Skolā
tiek organizētas dažādas aktivitātes
(konkursi,
tematiskās pēcpusdienas, olimpiādes un mācību
priekšmetu nedēļas u.c.).
Skolā tiek veicināts sadarbības modelis skolēnsskolotājs-vecāks, kas sniedz iespēju savlaicīgi
saskatīt un novērst skolēna zemo mācību motivāciju.
Pēc nepieciešamības tiek nodrošināts ar atbalsta
personāla palīdzību. Tiek rosināts izmantot skolā
pieejamos interešu izglītības pulciņus un fakultatīvās
nodarbības, sekmējot skolēna mācību motivāciju, kā
arī attīstīt skolēnā prasmes un iemaņas. Skolēni un
skolotāji veido mācību video dažādos mācību
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priekšmetos, kā arī izmantot tos mācību procesā.
Mācību procesā iespējams izmantot mācību video
bibliotēku, kā arī katram skolēnam ir iespēja izveidot
mācību video par sev interesējošu tēmu un ievietot to
mācību video bibliotēkas interneta vietnē.

●

Daudzveidīgu
mācību metožu
izmantošana
mācību procesā

● Lasītprasmes
attīstīšana

Skolotāji mācību un audzināšanas procesā atbildīgi
izvēlas mācību un audzināšanas metodes (darbs
grupās, darbs pāros, “prāta vētra”, dialogi, lomu
spēles, demonstrējumi, diskusijas, viktorīnas,
pētījumi utt.), izvērtējot to atbilstību skolēna
attīstībai, kā arī atbilstību normatīvajos aktos
noteiktajam.
Mācību darbs ir modernizēts, mūsdienīgs, virzīts uz
praktisku iemaņu, prasmju apguvi, informācijas
meklēšanu, strukturēšanu. Mācību metožu izvēle ir
daudzveidīga, mūsdienīga, kritisko domāšanu
veicinoša, kas ļauj analizēt un izteikt savu viedokli.
Tiek izmantotas arī alternatīvās darba formas,
piemēram, 8. klašu skolēni mācību gada laikā (sākot
no novembra) un projekta dienās izstrādā un aizstāv
referātu, izvēloties skolotāju piedāvātās tēmas.
Daudzi skolotāji strādā ar tādām metodēm un darba
formām, kas ne tikai palīdz apgūt zināšanas un
prasmes, bet arī veido mācību motivāciju, attieksmi
pret dažādiem procesiem, pilnveido skolēnu
personību, mudina aktīvi iesaistīties darbā mācību
stundā, izteikt savu viedokli, analizēt, secināt.
Skolotāji mācību procesā izmanto IT – datortehniku,
interaktīvās
tāfeles,
dokumentu
kameras,
videoprojektorus, atsevišķi skolotāji izmanto
balsošanas pultis.
Ikdienas mācību procesā uzmanība pievērsta skolēnu
lasītprasmes
attīstīšanai
un
pilnveidošanai,
izmantojot dažādas metodes. Skolēniem pārbaudes
darbos tiek veidots uzdevums, kurš pārbauda
lasītprasmi. Skolēni gatavojas regulāriem lasīšanas
semināriem. Katra klašu grupa lasa gada garumā
grāmatas, veido lasīšanas seminārus vai pēcpudienas.
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3. Skolēnu
sasniegumi

3. Atbalsts
skolēniem

●

Skolēnu mācību
sasniegumu
uzlabošana ikdienas
darbā.

●

Skolēnu līdzdalība
mācību priekšmetu
olimpiādēs

●

Skolēnu atbildības
paaugstināšana par
mācību rezultātu
sasniegumiem

●

Katra mācību gada beigās tiek veikta pārbaudes darbu
analīze,
mācību
sasniegumu
apkopojums,
salīdzināšana E-klasē, kā arī metodiskajās komisijās
un Metodiskajā padomē, tiek rasti risinājumi
problēmjautājumiem un tālākai attīstībai.
Izglītojamo prasmju un sasniegumu vērtēšana notiek
ievērojot Rīgas Pļavnieku pamatskolas mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtību. Ir izstrādāts un
veiksmīgi darbojas pārbaudes darbu grafiks. Regulāri
un mērķtiecīgi tiek iesaistīts atbalsta personāls mācību
sasniegumu uzlabošanā. Skolotāji sadarbojas ar klašu
audzinātājiem un vecākiem bērnu individuālo
interešu, vajadzību un spēju apzināšanā. Skolotāji
regulāri informē skolēnu vecākus par skolēnu mācību
darbu un tā rezultātiem.
Plānojot mācību procesu, tiek ņemtas vērā talantīgo
izglītojamo intereses un vajadzības. Skolēni tiek
ieinteresēti, sagatavoti
un piedalās skolas
organizētajos pasākumos, kā arī pilsētas/valsts
mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un
konkursos.

Ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība. Tā precizē un paredz papildus nosacījumus
skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā. Ar kārtību ir
iepazīstināti skolotāji, skolas skolēni un viņu vecāki.
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība veicina
skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbību sasniegumu
novērtēšanā, veicina līdzatbildību par mācību darba
rezultātiem. Pirms katra pārbaudes darba skolotāji
iepazīstina skolēnus ar vērtēšanas kritērijiem.
Vērtējums sniedz skolēnam pozitīvu atbalstu un
motivē skolēnu mācīties. Skola ir noteikusi, kā skolēni
var uzlabot savus mācību sasniegumus, t.sk. nosakot
iespējamo katra mācību sasnieguma uzlabošanas
reižu skaitu un termiņu. Mācību gada beigās skola
organizē nobeiguma pārbaudes darbus atbilstoši
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Klašu
audzinātāji apkopo informāciju par katra skolēna
mācību sasniegumiem – pozitīvo dinamiku - I un II
semestra un gada vērtējumā. 4. -9. klašu skolēni pirms
rudens
un
pavasara
brīvdienām
saņem
strapvērtējumus.
Darbs ar skolēniem, Skolas atbalsta personāls ir iepazīstinājis skolotājus ar
kuriem ir mācīšanās dažādām skolēnu uztveres īpatnībām, mācīšanās
stiliem un to izmantošanas iespējām diferencēta
grūtības
mācību procesa organizēšanai, vadīšanai. Skolā
sadarbībā ar atbalsta personālu notiek regulārs darbs
ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības. Ir skolēni,
kuriem ikdienas mācību procesā palīdz pedagoga
palīgs. Kopš 2019./2020.m.g. skola īsteno Eiropas
Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,
9
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kura ietvaros skolēniem tiek piedāvātas individuālas
konsultācijas un atbalsts mācību vielas apguvē.
Skolēni un skolotāji kopīgi veido atgādnes dažādu
mācību
priekšmetu apguvē skolēniem, kuriem
nepieciešami atbalsta pasākumi. Kolektīvam
organizēti profesionālās pilnveides kursi “Mācību
disciplīna un tās veidošanās nosacījumi”, “Bērnu un
jauniešu attīstība un audzināšana informācijas
sabiedrībā” , “Mūsdienīgu un efektīvu metožu, formu
un paņēmienu izmantošana audzināšanas stundās”,
“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”. Kursos
gūtās zināšanas tiek izmantotas mācību procesā.

●

Skolēnu pašpārvaldes
izveide un tās
līdzdalība izglītības
iestādes darbā

●

Talantīgo skolēnu
izaugsmes
veicināšana

Izveidota Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolēnu
pašpārvalde, kuru veido skolēni, lai pārstāvētu un
aizstāvētu savas intereses, sekmētu skolas
sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību
procesa uzlabošanu. Pašpārvaldē darbojas 5. – 9.klašu
skolēni. Pašpārvaldes prezidents pārstāv skolēnus
Skolas padomē un Rīgas Skolēnu dome
Skolā tiek piedāvāts plašs interešu izglītības
programmu klāsts, kas ticis papildināts ar florbola un
informācijas tehnoloģiju apguves, kokapstrādes
interešu izglītības programmām. Rīgas Pļavnieku
pamatskolas 3. – 4.klašu koris, 5. – 9.klašu meiteņu
koris un zēnu koris, 1.-2.klašu tautu deju kolektīvs un
3. – 4.klašu tautu deju kolektīvs ieguvuši I un II
pakāpes Rīgas pilsētas skatēs. Rīgas starpskolu
sacensībās basketbolā un Latvijas mērogā florbolā
iegūtas godalgotas vietas. Mācību priekšmeta
skolotāji motivē un sagatavo skolēnus skolas un
pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēm. Godalgotas
vietas Rīgas pilsētā gūtas latviešu valodas,
matemātikas, bioloģijas un vēstures olimpiādēs.
Metodiskās komisijas organizē skolas mācību
priekšmetu olimpiādes un konkursus. Mācību procesā
skolotāji gatavo papildus materiālus skolēniem,
kuriem mācīšanās temps ir ātrāks. Kultūrizglītības
programma "Latvijas skolas soma" nodrošina iespēju
vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt
norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju
mākslas un kultūras norises, tai skaitā izzināt Latvijas
valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības,
Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un
laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un
radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un
audzināšanas darba saturu.
Kopš 2018./2019. m.g. skola iesaistās ESF projektā
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”, kura ietvaros skolēniem ir iespēja
piedalīties papildus nodarbībās mācību satura apguvē
un ārpusstundu aktivitātēs.
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●

Atbalsts karjeras
izglītībā

Izstrādāta Rīgas Pļavnieku pamatskolas karjeras
izglītības programma, kas paredz skolēna karjeras
vajadzības dažādos vecumposmos. Karjeras izglītība
tiek īstenota klases stundās 1. – 9.klasēs, kā arī
integrēta dažādos mācību priekšmetos. Skolā tiek
organizēta Karjeras nedēļa, kuras laikā iespējams
iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un
nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, lai apgūtu
izvēlēto profesiju. Skolas bibliotēkā pieejama
informācija par karjeras izvēli un izglītības iestādēm
profesiju apguvei.
Skolā norīkoti atbildīgie skolotāji par karjeras
izglītību.

● Diferencētas pieejas

Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta skolēnu
piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos
konkursos, viktorīnās, sporta sacensībās, projektos.
Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo
skolēnu vajadzības, strādājot gan konsultāciju laikā,
gan fakultatīvajās nodarbībās.
Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir pieejamas
regulāras konsultācijas. Klašu audzinātāji sadarbojas
ar mācību priekšmetu skolotājiem, nepieciešamības
gadījumā arī ar atbalsta personālu, kas ir pieejams gan
skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem.
Sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem
apzina skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības,
kontrolē mācību stundu apmeklējumu, sadarbojas ar
skolēnu vecākiem, regulāri organizē preventīvos
pasākumu sadarbībā ar citu institūciju darbiniekiem
un sadarbojas, risinot konkrētus gadījumus.
Popularizēt
skolas Notiek aktīva dalība konkursos, projektos, skatēs un
mācību priekšmetu olimpiādēs. Skola uzņem PII
tēlu sabiedrībā
audzēkņus atvērto durvju dienās, organizējot
nodarbības un aktivitātes sportā, mūzikā, tautu dejās.
Konkursi „Pieskati uguni”, „Kājāmgājējs”, „ZZ
čempionāts”.
Matemātikas
olimpiādes
„MERIDIAN”,
„Matemātikas
daudzcīņa”,
starptautisks projekts „Mēs darām tā...Kā dariet Jūs?”
(sadarbība ar Lietuvu), Latvijas Valsts Mežu rīkotajā
meistarklasē „Mammadaba” 2015./ 2016. mācību
gadā skola tika izvēlēta par „Mammadaba”
vēstniecības skolu Rīgā. 2015.gadā skola piedalījās
"Samsung Skola nākotnei" bezmaksas apmācību
programmā "Skolotājs 3.0". 2017./2018.mācību gadā
uzsākta dalība Eiropas Savienības Izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” projektā
„Kopīgi risinājumi priekšlaicīgas skolas pamešanas
novēršanai”, kurā sadarbības pilsētas ir Roterdama un
Oslo. 2018./2019.m.g. skola iesaistījās Rīgas Izglītības
un informatīvi metodiskā centra projektā „Atbalsts
skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”, kurā skola
izvirzīja projekta mērķi
“Diferencēta pieeja

nodrošināšana
skolēniem

4. Skolas vide

●
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matemātikas mācību satura apguvē - iespējamie
risinājumi”. 2019. gadā skola iesaistījās Rīgas
Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā
“Durvis”, kurā kolektīvs dalījās pieredzē par atbalsta
sniegšanu jauniebraucēju integrācijai skolas vidē.
Skolai izveidota mājas lapa un Facebook profils,
kuros tiek ievietota ar skolu saistītā aktuālā
informācija.

●

Dabaszinību kabinetu
izveide un
iekārtošana

Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamentu un Rīgas domes Īpašuma
departamentu ir izveidoti dabaszinību kabineti, kuri
aprīkoti ar materiāltehnisko bāzi un dabaszinībām
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.

●

Skolas ēdamzāles un
virtuves renovācija

Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu
veikta renovācija skolas ēdamzālē un virtuvē, kas
sniedz iespēju nodrošināt kvalitatīvu un ātru ēdiena
pagatavošanu un pasniegšanu.

●

Skolas pagrabstāva
un garderobju
vienkāršota
renovācija

Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu
veikta renovācija daļai pagrabstāva un izveidota
garderobe 4.-9.klašu skolēniem, kura aprīkota ar
metāla skapīšiem.

●

Skolas teritorijas
iežogošana

Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu
2016.gada vasarā iežogota visa skolas teritorija.

●

Skolas vērtību
īstenošana skolas
ikdienas dzīvē

Skolas vērtību definēšanā tika iesaistīti skolas
darbinieki, skolēni un Skolas padome. Vērtības-cieņa,
radošums, sadarbība un izaugsme. Izveidota Skolas
vērtību darba grupa, kas sadarbojās ar skolas
pasākumu organizētājiem un vērtību nozīme tiktu
iekļauta pasākumos. Skolas vērtības iekļautas klases
stundu tēmās, kā arī skolotāji savā rīcībā un mācību
procesā atspoguļo vērtības un to nozīmi cilvēka dzīvē.

●

Skolas pieguļošās
teritorijas
labiekārtošana

● Skolas iekštelpu
atjaunošana un
modernizācija

2017.gadā
skolas teritorijā labiekārtoti sporta
laukumi un izveidots Rīgas Pļavnieku pamatskolas
sporta komplekss.

Sadarbībā ar RD Īpašuma departamentu
2018.gadā tika renovēts mūzikas kabinets,
atjaunotas puķu dobju apmales un 2019. gadā
1.stāva gaiteņa un labierīcību renovācija
sākumskolas korpusā.
Ar skolas finanšu resursiem un darba spēku, katru
gadu tiek veikts kosmētiskais remonts vairākos
mācību kabinetos un koplietošanas telpās.
2020.gada vasarā tika izveidota telpa skolēnu
pašpārvaldei, modernizēta skolotāju istaba un
izveidots dizaina un tehnoloģiju kabinets 1. 3.klasēm.
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5. Resursi

6. Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

●

E - klases ieviešana
un izmantošana

●

Skolas
materiāltehnisko
resursu un iekārtu
atjaunošana un
efektīva to
izmantošana

●

Digitālo mācību
resursu izmantošana
mācību procesā.

● Skolas darba

demokrātiska un
pilnvērtīga
izvērtēšana

●

Skolas attīstības
plāna izstrāde

Ir ieviesta E klase, kuru izmanto ikdienas darbā, kas
sniedz iespēju sagatavot dažādas atskaites, informēt
vecākus par skolēna mācību gaitām, kā arī piedāvāt
skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus,
uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās
aktivitātes. Tiek nodrošināta piekļuve internetam
visiem
mācību
priekšmeta
skolotājiem.
Administrācija veic regulāru kontroli un notiek
pārraudzība par ierakstu veikšanu e-klasē.
Katru
gadu
tiek
apzināti
nepieciešamie
materiāltehniskie resursi un skolas budžeta iespēju
robežās resursi tiek atjaunoti. 2020.gadā skolā mācību
procesa nodrošināšanai ir pieejamas 5 interaktīvās
tāfeles, 44 projektori, 38 dokumentu kameras, 15
planšetes. Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamentu, ir izveidoti 2
informātikas kabineti, kurus mācību procesā izmanto
mācību priekšmetu skolotāji. Katrā mācību kabinetā
mācību procesa vajadzībām ir pieejams dators,
internets un dokumentu kamera.
Skolotājiem un skolēniem ir pieejami digitālie mācību
resursi mācību procesa plānošanā un izmantošanā.
Skolotāji un skolēni mācību procesā izmanto digitālos
mācību resursus. Skolā tika organizētas apmācības
skolotājiem par Soma.lv un Uzdevumi.lv platformas
izmantošanas iespējām mācību procesā. Skolotāji un
skolēni ir nodrošināti ar piekļuvi mācību satura
platformām Soma.lv un Uzdevumi.lv.
Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu
uzkrāšana notiek atbilstoši skolas attīstības
prioritātēm un uzdevumiem. Tiek vērtēts katra
skolotāja darbs un skolas darbs kopumā. Mācību gada
noslēgumā katrs skolotājs veic sava darba
pašvērtējumu mācību un audzināšanas darbā.
Novērtējot savas darbības stiprās un vājās puses, tiek
noteiktas katra pedagoga turpmākās attīstības
vajadzības. Metodiskās komisijas vadītāji un
direktora vietnieki apkopo un reizi gadā pedagoģiskās
padomes sēdē informē par paveikto, izanalizē mācību
sasniegumus,
audzināšanas
aktualitātes
un
sasniegumus, izsaka priekšlikumus tālākai skolas
darbības plānošanai. Izvirza nākamo trīs gadu
prioritātes skolas attīstības plānam.
Skolas attīstības plāna izstrādē tiek iesaistīti skolotāji,
tehniskie darbinieki un Skolas padome. Izmantojot
SWID analīzi, tiek noteiktas stiprās un vājās puses, kā
arī iespējamie draudi. Skolas attīstības plāns tiek
veidots trīs mācību gadiem. Darba grupās tiek
novērtētas iepriekšējo gadu izvirzītās prioritāte, kā arī
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Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums
noteiktas turpmākās attīstības vajadzības. Attīstības
plānā tiek noteikts katras prioritātes īstenošanas plāns
un veicamie uzdevumi. Prioritātes tiek noteiktas
atbilstoši izglītības iestādes pamatjomām. Pēdējais
Attīstības plāns izveidots 2018./2019. – 2020./2021.
mācību gadam.

●

Skolas 30 gadu
svinības un
salidojums

●

Aktīva skolotāju
iesaiste metodisko
komisiju darbā

●

Personāla darba
kvalitātes
izvērtēšanas
sistēmas izveide

●

Izglītības iestādes
akreditācija

Izveidot darba grupu skolas jubilejas aktivitāšu
plānošanai, organizēšanai. Lai 30 gadu jubilejā tiktu
iesaistīti visi pedagogi un skolēni, tad projektu
nedēļas darba tēma tika noteikta “Es sveicu savu
skolu”. Tika apzināti bijušie skolas darbinieki un
absolventi. 2016.gada 11.martā notika Skolas 30 gadu
salidojums.
Visi skolotāji ir iekļauti metodiskajās komisijās.
2017.gadā skolā izveidotas un darbojās 6 metodiskās
komisijas. Savukārt 2020.gadā izveidotas metodiskās
komisijas 1. - 3., 4. - 6., 7.- 9.klašu posmos, kas saistīts
ar pāreju uz kompetenču pieeju mācību saturā
ieviešanu. Komisiju vadītāji regulāri plāno
sanāksmes, kuras tiek iekļautas skolas mēneša darba
plānā. Sanāksmes tiek protokolētas. Skolā tiek
organizēti metodisko komisiju mēneši, iesaistot visus
mācību priekšmeta skolotājus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta
noteikumiem Nr.501 “Pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas
kārtību” uzsākta pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšana. 2017./2018.m.g. uz kvalitātes
pakāpi pretendēja 21 skolotājs, 2018./2019.m.g. 9
skolotāji, 2019./2020.m. g. 4.skolotāji. 3.kvalitātes
pakāpi ieguvuši 6 skolotāji.
2019.gada martā notika izglītības iestādes un
izglītības
programmu
īstenošanas
kvalitātes
vērtēšana. Izglītības iestāde un programmas
akreditētas uz sešiem gadiem, iegūstot 12 kritērijos
vērtējuma līmeni “ļoti labi” un 5 kritērijos vērtējuma
līmeni “labi”.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda (2019.gada akreditācija)
ieteikumu izpilde
2019. gadā no 18. marta līdz 22.martam skolā notika akreditācija saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.831 2016.gada 20. decembra “Kārtība, kādā akreditē izglītības
iestādes, eksaminācijas centrus un citas izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un
profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu, vidējas izglītības iestāžu,
valsts un pašvaldību izglītības vadītāju profesionālo darbību” 40. punktu, tika pieņemts
lēmums par kārtējo akreditāciju uz sešiem gadiem. 2019. gada akreditācijas saņemtie
ekspertu komisijas ieteikumi ir daļēji izpildīti.
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4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos
kritērijos
4.1. Mācību saturs - Skolas īstenotās izglītības programmas
Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības programmu paraugiem un
Valsts standartam. Lai izglītības programma atbilstu jaunākajām izmaiņām normatīvajos
aktos, 2012.gada vasarā tika veikta pamatizglītības programmas pārlicencēšana (21011111).
2014.gada 22.augustā tika licencēta Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma (21013111), kura tiek ieviesta pakāpeniski.
Pamatojoties uz 2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.747
“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”,
2020./2021.mācību gadā ir licencēta pamatizglītības programma (21011111) un kompetenču
pieeja mācību saturā ieviešana notiek 1., 4. un 7.klasēs.
Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām.
Skolotāji pārzina valsts noteiktos izglītības standartus, mācību priekšmetu obligāto saturu,
mērķus, uzdevumus, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības
programmām. Mācību priekšmetu stundu saraksts pieejams 2.stāva vestibilā, E klasē un
Skolas mājas lapā. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā skolēni un skolēni ir
savlaicīgi informēti E klasē un 2.stāva vestibilā.
Skolēnu mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības programmu
īstenošana tiek nodrošināta skolēnu dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Skolotāji un
skolēni tiek nodrošināti ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajiem mācību
līdzekļiem. Katru mācību gadu metodiskajās komisijās tiek aktualizēts nepieciešamo mācību
līdzekļu saraksts un atbilstoši finanšu resursiem līdzekļi tiek iegādāti.
Skolotāji plāno mācību satura apguves secību, mācību līdzekļus un metodes,
vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Veidojot mācību satura apguves secību
konkrētajai klasei vai klašu grupai, katrs skolotājs, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi,
konkrētā temata apguvei paredz nepieciešamo stundu skaitu, to nedaudz palielinot vai
samazinot salīdzinājumā ar mācību programmu. Kopējais programmā paredzēto stundu skaits
netiek mainīts. Katra temata apguvei atvēlētais laiks ir pietiekams, lai skolēnam būtu iespēja
sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus. Katra temata apguvei paredzētais laika sadalījums
saskan ar ierakstiem ,,E-klases” žurnālā. Skolēnu mācību slodze un stundu skaits dienā atbilst
Izglītības likumā noteiktajam.
Mērķtiecīgi tiek plānoti atbalsta pasākumi skolēniem. Pamatojoties uz psihologa vai
logopēda atzinumu, tiek noteikti un piemēroti atbalsta pasākumi visa mācību gada garumā.
Atbalsta personāls regulāri sadarbojās ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu
skolotājiem.
Skolas administrācija un skolotāji sadarbojas mācību priekšmetu programmu
pilnveidē. Regulāri tiek organizētas Metodiskās padomes un Metodisko komisiju sanāksmes.
Skolas administrācija koordinē, pārrauga un nodrošina skolotājiem konsultācijas, informāciju
un iespējas izmantot skolā pieejamos resursus, veicina dažādu mācību priekšmetu skolotāju
sadarbību. Skolas administrācija regulāri informē skolotājus par aktuālākajiem normatīvajiem
dokumentiem.
2018.gadā ir izstrādāta Klases audzināšanas programma 1. – 9.klasei, kas nosaka
audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. Skolā izstrādāti vienoti tematiskie klašu
audzinātāju plāni, ievērojot pēctecības principu, ir iekļautas tēmas, kas veido skolēna
attieksmi pret sevi, citiem, darbu, vērtībām, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām,
pilsoniskumu un patriotismu.

16

Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums
Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolotāji racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā skolēna spējas, vajadzības un
intereses.
● Skolotāji ir atvērti inovācijām.
● Licencēta un tiek īstenota Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma.
Turpmākās attīstības vajadzības
● Kompetenču pieeja mācību saturā ieviešanā.
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4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Mācību stundas skolā ir strukturētas, stundas mērķi pārsvarā ir skaidri formulēti un
sasniedzami.
Skolotāji mācību un audzināšanas procesā atbildīgi izvēlas mācību un audzināšanas
metodes (darbs grupās, darbs pāros, “prāta vētra”, dialogi, lomu spēles, demonstrējumi,
diskusijas, viktorīnas, pētījumi utt.), izvērtējot to atbilstību skolēna attīstībai, kā arī atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajam. Lielākā daļa skolotāju nodrošina mācību procesa saikni ar
reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Mācību darbs ir modernizēts, mūsdienīgs, virzīts uz
praktisku iemaņu, prasmju apguvi, informācijas meklēšanu, strukturēšanu. Gandrīz visu
skolotāju izmantotās mācību metodes atbilst mācību satura prasībām un skolēnu spējām.
Mācību metožu izvēle ir daudzveidīga, mūsdienīga, kritisko domāšanu veicinoša, kas ļauj
analizēt un izteikt savu viedokli. Tiek izmantotas arī alternatīvās darba formas, piemēram, 8.
klašu skolēni mācību gada laikā (sākot no novembra) un projekta dienās izstrādā un aizstāv
referātu, izvēloties skolotāju piedāvātās tēmas, kā arī ir iespēja skolēnam izvēlēties sev
interesējošu tēmu. 2016./2017.m.g. labāko un interesantāko referātu autori uzstājās ar savu
darbu prezentācijām klašu vecāku sapulcēs, kā arī 11 skolēni dalījās pieredzē ar Ventspils
1. pamatskolas skolēniem.
Daudzi skolotāji strādā ar tādām metodēm un darba formām, kas ne tikai palīdz apgūt
zināšanas un prasmes, bet arī veido mācību motivāciju, attieksmi pret dažādiem procesiem,
pilnveido skolēnu personību, mudina aktīvi iesaistīties darbā mācību stundā, izteikt savu
viedokli, analizēt, secināt.
Skolotāji mācību procesā izmanto informācijas tehnoloģijas – datortehniku, interaktīvās
tāfeles, dokumentu kameras, videoprojektorus, atsevišķi skolotāji izmanto balsošanas pultis.
93 % aptaujāto skolotāju norāda, ka bieži vai ļoti bieži lieto informācijas tehnoloģijas, lai
demonstrētu mācību vielu stundās.
Skolā šobrīd ir pieejamas 2 datorklases ar 33 datoriem, kurās notiek mācību stundas, kā
arī 4. un 8. klašu skolēni apmeklē ESF projekta “Atbalsts skolēnu individuālo kompetenču
attīstībai” datorikas nodarbības. 8. klašu skolēniem šajās nodarbībās tiek dota arī iespēja
izstrādāt un noformēt ZPD. Saturā nozīmīgākie un aktuālākie darbi, kas atbilst prasībām un
noformējumam, tālāk tiek izvirzīti Rīgas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konferencei.
Skolas metodiskās komisijas mērķtiecīgi plāno un organizē dažādus skolas konkursus,
mācību priekšmetu olimpiādes un sacensības. Plānotās aktivitātes tiek iekļautas skolas
ikmēņeša darba plānos un ar direktores rīkojumu tiek noteikta atbildīgā persona par pasākuma
organizēšanu.
Skolotāji e – klases žurnālā veic ierakstus atbilstoši prasībām. Direktora vietnieki
regulāri pārrauga klases žurnālu aizpildīšanas kvalitāti – skolēnu vērtējumu regularitāti,
daudzumu un kavējumu uzskaiti. E - klases virslietotājs, pēc nepieciešamības, sniedz
konsultācijas e - žurnāla lietošanā un iepazīstina ar jaunām izmantošanas iespējām.
Dokumentāciju skola uzglabā saskaņā ar lietu nomenklatūru.
Mājas darbi ir mērķtiecīgi un kopējais mājas darbu apjoms ir optimāls, kā arī mājas
darbu formas ir daudzveidīgas. Par mājas darbu uzdošanas biežumu un apjomu atbild mācību
priekšmeta skolotājs, par to vienojoties metodiskajā komisijā. Mājas darbu vērtēšanas principi
noteikti skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. 60 % aptaujāto vecāku norāda, ka
esošais mājas darbu apjoms ir tieši tik, cik nepieciešams.
Skolotāji veicina skolēnu pašvērtēšanas prasmju attīstību, nodrošinot skolēnu pārbaudes
un pašpārbaudes iespējas. Semestra noslēgumā skolēni aizpilda pozitīvās dinamikas karti par
katru mācību priekšmetu.
Skola organizē pasākumus skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei: savstarpējā
pieredzes apmaiņa, stundu vērošana, piedalīšanās dažādos projektos: 2015. gadā “Samsung
Skola nākotnei Skolotājs 3.0”, projekta ietvaros tika izveidota mācību video bibliotēka
http://videobiblioteka.blogspot.com/, ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”. Projekts 2019./2020.m.g. tiek veiksmīgi turpināts jau 3. mācību gadu.
18

Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums
Skolēniem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes darbam ar IKT, padziļināt savas
zināšanas matemātikas apguvē, piedalīties nodarbību ciklā “Dabas pētnieki”, kā arī apgūt
robotikas pamatus. Sākot ar 2019./2020.m.g. Rīgas Pļavnieku pamatskola ir uzsākusi
darboties ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
Projektā “PuMPuRS” tiek iesaistīti 32 skolēni. 2019./2020. m.g. daļa skolotāju piedalījās
kursos, kuros bija iespēja apgūt dažādas metodes, dalīties pieredzē, lai paaugstinātu skolēnu
mācību sasniegumus pamatizglītības programmā matemātikā 5. – 9.klasēs. Mācību gada
beigās, veicot projekta “Izglītība izaugsmei 2019” kopsavilkumu, tika secināts, ka mācību
sasniegumi matemātikā bija nedaudz uzlabojušies, pateicoties pētnieciskās darba metodes
izmantošanai stundās, kā arī diferencētās pieejas īstenošanā. Projekta ietvaros notika pieredzes
apmaiņa Bauskas sākumskolā.
Skolotāji turpina sadarboties mācību procesā, īstenojot starpdisciplinārās stundas,
veicinot kompetenču pieeju zināšanu un prasmju apguvē. 2016./2017.m.g. un 2018.gada
rudenī skolā tika organizēta labās prakses pēcpusdiena, kurā skolotāji dalījās pieredzē ar
veiksmīgākajām un interesantākajām mācību metodēm un darba formām. Iespēju robežās tiek
organizētas savstarpējā stundu vērošana.
Skolā tiek organizēti daudzveidīgi sporta pasākumi: Sporta dienas, Olimpiskā diena,
basketbola sacensības un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus,
piemēram: Karjeras dienas, Rīgas pilsētas Karjeras nedēļas pasākums 4. klašu skolēniem
“Profesiju sīrups”. Pasākumi ir mērķtiecīgi, lietderīgi un labi organizēti.
Vērtējums: labi
Skolas darba stiprās puses
● Visi mācību priekšmetu skolotāji stundas mērķa un uzdevumu sasniegšanai izmanto
dažādus mācību līdzekļus, aprīkojumu un informācijas tehnoloģijas.
● Skolotāju dalība dažādos projektos.
● Izstrādāti mācību materiāli, kas piemēroti e – videi un tiek izmantoti mūsdienīga mācību
procesa īstenošanā.
● Tiek organizēta 8., 9. klašu skolēnu ZPD izstrāde.
● Vispārējās pamatizglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmas
mācību vielas apguve padziļina skolēnu izpratni par IT nepieciešamību un nozīmīgumu
mūsdienās, kā arī pievērš uzmanību matemātikas un dabaszinātņu lietošanai reālajā
dzīvē un nestandarta situācijās.
● Rezultatīva un plānveidīga sporta darba organizēšana, sasniegumi.
● Tiešsaistē pieejams skolas datorklases noslogojuma grafiks.

●
●
●
●

Turpmākās attīstības vajadzības
Medijpratības izglītošana.
Mācīšanas pieejas balstīšana uz kompetenču izglītību.
Lasītprasmes attīstīšana.
Veicināt skolotāju sadarbību starpdisciplināro stundu ietvaros.
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Lielākā daļa skolēnu ir motivēti mācību procesam, izprot un zina mācību darbam
izvirzītās prasības (skat.2.att.).
2.attēls. Edurio aptauja 9. klašu skolēni 2017./2018.m.g.

Skolā ir visiem nosacījumiem atbilstošs stundu saraksts, konsultāciju un pārbaudes
darbu grafiki, skolēnu sasniegumu vērtēšanas noteikta kārtība, vienotas dienasgrāmatas,
skolvadības sistēmas ,,E-klase” sekmju izraksti, kavējumu uzskaites kārtība. Skolēnus
regulāri iepazīstina ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem dokumentiem, par sadarbības
iespējām ar skolas atbalsta personālu. Skolēni zina darba organizāciju klasē, iespējas izmantot
klasē esošos materiālus. Vairums skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, uzņemas
līdzatbildību par mācību procesa norisi. Skolēni izmanto skolas piedāvātos resursus mācību
mērķu sasniegšanai. Skolotāji rosina skolēnus izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus
(rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, žurnālus, laikrakstus, interneta resursus utt.).
Skolēni laicīgi tiek informēti gan par mājas darbiem un to izpildes termiņiem, gan par
gaidāmajiem pārbaudes, projekta vai citu veidu darbiem. Skolēniem ir iespēja savlaicīgi
iepazīties ar pārbaudes darbu grafiku, veicot sava darba plānošanu, kas iekļauj darbu stundās,
konsultāciju apmeklējumus, darbu mājās, bibliotēkā u.c.
Skola sistemātiski informē skolēnus un vecākus par mācību darbam izvirzītajām
prasībām. Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp vadību, skolotājiem, skolēniem un viņu
vecākiem.
Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību
pasākumus. Skolā ir iekārtots reģistrācijas žurnāls, kurā tiek atzīmēti skolēni, ja no rītiem tiek
kavēts stundas sākums. Sociālais pedagogs apkopo kavējumus, ziņo par tiem klašu
audzinātājiem un mērķtiecīgi rīkojas kavējumu novēršanai.
Skolēni prot strādāt grupās, pāros, palīdz viens otram mācību procesā, grupā veido
kopīgus mācību video (fizika, dabaszinības, latviešu valoda, matemātika u.c.), dalās pieredzē
ar citiem klašu skolēniem.
Projektu metode, grupu darbs mācību stundās apliecina skolēnu prasmi plānot un
novērtēt savu darbu.
Skola piedāvā skolēniem ļoti plašas skolas sporta bāzes iespējas. Skolēni labprāt
iesaistās ārpusstundu sporta aktivitātēs. Labākie rezultāti sasniegti florbolā un basketbolā.
2018./2019. m.g skola ieguva 1. vietu nominācijā “Sportiskākā skola Latgales priekšpilsētā”.
Skolēni piedalās Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs: matemātikas, latviešu
valodas, angļu valodas, krievu valodas, fizikas, vēstures, bioloģijas, ķīmijas, kā arī konkursos
un skatēs, piemēram, stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”, Meridian matemātikas
olimpiādē - “MMC – Pangea”, “Matemātiskā daudzcīņa”, matemātikas konkursā “Ķengurs”
un citos.
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Vērtējums: labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolēnu mācīšanās motivāciju, izaugsmi un talanta attīstību sekmē labi organizēts mācību
darbs stundās, ārpusstundu nodarbībās, kā arī tematiskie pasākumi.
● Veiksmīgs sadarbības veids ar vecākiem – Vecāku diena, atklāto stundu apmeklējums,
izglītojošas lekcijas.
Turpmākās attīstības vajadzības
● Pilnveidot iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu citos mācību priekšmetos
(starppriekšmetu saikne) un spēt saskatīt zināšanu praktisku pielietošanu dzīvē.
● Turpināt skolotāju un atbalsta personāla sadarbību ar vecākiem skolēnu mācību
sasniegumu uzlabošanā.
● Papildus individuālās nodarbības ar talantīgajiem skolēniem, palielinot skolēnu
konkurētspēju Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs.

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Vērtējot skolēnu sasniegumus, skolotāji ievēro 2014. gada 12. augusta MK noteikumos
nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu
standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos vērtēšanas pamatprincipus
un kārtību, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, vērtēšanu 10 ballu skalā.
Skolā ir pilnveidota skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Tā precizē un
paredz papildus nosacījumus skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, kas ir vienota visā Rīgas
pilsētā. Ar kārtību ir iepazīstināti skolotāji, skolas skolēni un viņu vecāki. Mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība veicina skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbību sasniegumu novērtēšanā,
veicina līdzatbildību par mācību darba rezultātiem.
Stundu hospitēšana, izveidotie pārbaudes darbi un sasniegtie rezultāti liecina, ka
vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst skolēnu vecumam. Skolēniem ir zināma
un saprotama vērtēšanas kārtība lielākajā daļā mācību priekšmetu.
Pirms katra pārbaudes darba skolotāji iepazīstina skolēnus ar vērtēšanas kritērijiem.
Vērtējums sniedz skolēnam pozitīvu atbalstu un motivē skolēnu mācīties. Pārbaudes darbos
tiek izmantoti dažādi vērtējumu veidi – diagnosticējošais, formatīvais un summatīvais.
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā ir noteikts, kā skolēni var uzlabot savus mācību
sasniegumus, t.sk. nosakot iespējamo katra mācību sasnieguma uzlabošanas reižu skaitu un
termiņu. Par mācību sasniegumu uzlabošanas iespējām zina skolotāji un skolēni tās ievēro.
Mācību gada beigās skola organizē nobeiguma pārbaudes darbus atbilstoši mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Klašu audzinātāji apkopo informāciju par katra skolēna
mācību sasniegumiem – pozitīvo dinamiku - I un II semestra un gada vērtējumā.
Skolotāji izmanto iespējas veidot vienotus pārbaudes darbus, veidojot atbilstošus
vērtēšanas kritērijus. Pēc vērtējumu reģistrācijas skolotāji veic matemātisko un statistisko
pārbaudes darbu analīzi, izdara secinājumus turpmākai darbībai, skolēna dinamikas
izaugsmei. Skolotāji sistemātiski veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot e-klases žurnālā.
Vērtējuma uzskaiti pārrauga un kontrolē direktora vietnieces izglītības jomā. Skolotāji uzkrāj
pārbaudes darbu paraugus.
Skolas administrācija, atbalsta personāls kopā ar klases audzinātāju un priekšmeta
skolotāji tiekas ar skolēniem, kuru vērtējumi mācību priekšmetos ir nepietiekami un ir zema
skolēna mācību motivācija. Uz sarunu tiek pieaicināti skolēnu vecāki. Sarunu rezultātā tiek
meklēti nepietiekošo vērtējumu un motivācijas trūkumu cēloņi.
Vecāki regulāri saņem informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem gan
individuālās sarunās, gan ar liecību, gan ar ierakstiem dienasgrāmatās. Audzinātāji izsniedz
sekmju izrakstus vismaz vienu reizi mēnesī. Vecākiem ir iespēja iepazīties e-klasē ar sava
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bērna sekmēm un mācību sasniegumiem, kā arī pastāv iespēja saņemt sekmju izrakstu papīra
formātā.
Vērtēšanas procesā iegūto informāciju regulāri izvērtē skolotājs, metodiskās komisijās
un pedagoģiskajās padomes sēdēs.
Pirms rudens un pavasara brīvdienām skolotāji visos mācību priekšmetos izliek
starpvērtējumu, kas savlaicīgi informē skolēnus un viņu vecākus par mācību procesa rezultātu,
dod iespējas redzēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, dod iespējas skolēnam salīdzināt
rezultātus ar savu pašvērtējumu. Starpvērtējums dod iespējas skolotājiem veikt korekcijas
savā mācību procesa plānojumā, informēt skolēnus par iespējām paaugstināt savu sasniegumu
līmeni, plānot konsultāciju darbu, saredzēt un novērtēt skolēnu individuālos mācību
rezultātus.
Vērtējums: labi
●
●
●
●

Skolas darba stiprās puses
Vērtējot skolēnu dažādas prasmes un kompetences, skolotāji izstrādā un vada stundu
tematiskos ciklus integrēta mācību modeļa īstenošanai, kas veicina starppriekšmetu
saikni un attīsta skolēnos saikni ar reālo dzīvi.
Sistemātiska un regulāra skolēnu sasniegumu uzskaite un analīze, izmantojot e –
žurnālā piedāvāto mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanas un analīzes sistēmu.
Regulāra pārbaudes darbu grafika aizpilde tiešsaistē, norādot mācību priekšmetu un
pārbaudes darba tēmu.
Vienotā izstrādātā vērtēšanas kārtība dod iespēju skolēniem uzlabot mācību
sasniegumu vērtējumus.

Turpmākās attīstības vajadzības
● Turpināt darbu pie vienotu prasību un vienotas pieejas ievērošanas skolēnu mācību
sasniegumu vērtēšanā.
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4.3. Skolēnu sasniegumi
4.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
Skolēnu sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi katrā skolas
ikdienas vai valsts pārbaudes darbā. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēni labi apgūtu plānotās
mācību priekšmetu standartu prasības un iegūtu pamatizglītību. Rezultāti tiek apkopoti
semestra un gada nobeigumā, arī pēc dažādiem pārbaudes darbiem mācību gada laikā.
Skolēnu sasniegumu uzskaiti un izvērtējumu veic mācību priekšmetu skolotāji, klases
audzinātāji, administrācija.
Katru gadu tiek salīdzināti mācību gada rezultāti ar iepriekšējā gada rezultātiem gan
klasei kopumā, gan katram skolēnam individuāli.
Katra mācību gada sasniegumi no e-klases tiek uzkrāti diskos arhivēšanai.
Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji mācību gada laikā regulāri seko
skolēnu sekmēm un kavējumiem, informē par tiem vecākus. Ja skolēniem sekmes
neuzlabojas, procesā iesaistās skolas sociālais pedagogs un vadība, lai veiktu individuālas
pārrunas, pēc nepieciešamības tiek pieaicināti arī vecāki, lai noskaidrotu cēloņus un lemtu par
atbalsta pasākumiem. Pēc veiktajām pārrunām sekmes pakāpeniski uzlabojas.
No 2017. – 2020. gadam ir vērojama pozitīva dinamika un mācību sasniegumi
uzlabojas (skat.3.att.).
3. attēls. 5. – 9.klašu skolēnu mācību sasniegumu dinamika

Pozitīvos skolēnu mācību sasniegumu rezultātus sekmēja sadarbība starp klašu
audzinātājiem un skolas atbalsta personālu, kā arī skolēnu vecāku savlaicīga informēšana par
skolēnu mācību sasniegumiem un skolas apmeklējumu. Ikdienas mācību darbā tika veicināta
skolēnu mācību motivācija un izaugsmes dinamika.
1. – 4. klašu skolēnu mācību sasniegumu līmenis skolā 2019./2020. m.g. ir pietiekams
un optimāls. Skolas skolotāji ikdienas mācību darbā pielieto daudzveidīgas mācību metodes,
kas veicina saistību ar apkārtējo vidi un skolēnu individuālo spēju attīstību.
1. - 4.klašu grupā sekmju vērtējumi matemātiski ir analizējami 2.-4. kl. klasēs, jo 1.
klasēs skolēnu zināšanas tiek vērtētas aprakstoši visos mācību priekšmetos. Skolēnu vidējo
vērtējumu statistika 2019./2020. m.g. parāda, ka 2.klase vidējais vērtējums 2.klasē ir 7,66
balles, 3.klases - 7,73 balles, 4.klasēs - 7,77 balles. Vidējais vērtējums 2. - 4. kl. kopā ir 7,72
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balles. Ļoti līdzvērtīgi vērtējumi ir gan 3. (7,73 balles) un 4.klasēs (7,77 balles)., nedaudz
zemākie vērtējumi ir 2.klasēs (7,66 balles). Kopumā sekmes vērtējamas kā optimālas.
Salīdzinot ar 2019./2020. m.g. 1.semestra vērtējumiem, tad vidējais vērtējums ir
augstāks par 0.48 ballēm, jo 1.semestra vidējais vērtējums bija 7.24 balles. Vērojama pozitīva
tendence, jo ar katru mācību gadu paaugstinās vidējie vērtējumi.
Salīdzinot ar 2018./2019. m.g. noslēguma vērtējumiem, tad 2019./2020. mācību gada
vidējie vērtējumi ir augstāki par 0.41 ballēm, jo iepriekšējā mācību gada noslēguma vidējais
vērtējums bija 7.31 balles. Tas liecina par pozitīvu izaugsmes dinamiku un skolēnu
sasniegumu paaugstināšanos.
Apkopojot skolēnu noslēguma rezultātus var secināt, ka visaugstākā izaugsmes
dinamika ir Matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju virziena programmas trešajām klasēm
(0.70, 0.65 un 0,55 balles), arī Pamatizglītības programmas otrajai klasei ir augsta izaugsmes
dinamika (0.62 balles). Visām klasēm vērojama pozitīva izaugsmes dinamika salīdzinājumā
ar 1. semestri.
1. - 4.klašu grupā 2019./2020. mācību gadā 13% vērtējumi mācību priekšmetos bija
“augsti”, 61% vērtējumu bijuši “optimāli”, 24% vērtējumu bijuši “pietiekami” un 2% –
nepietiekami.
Vidēji salīdzinot palielinājies to skolēnu skaits, kam ir augsti sekmju rādītāji.
Samazinājies arī nesekmīgo skolēnu skaits. Skolēnu skaits ar optimālu vērtējumu un
pietiekamu vērtējumu procentuāli nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu.
Ņemot vērā mācību gada noslēgumu saistībā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli un
attālināto mācību procesu skolēnu sekmes nav būtiski pasliktinājušās, bet ir tendence uz
izaugsmi un pozitīviem rādītājiem.
Pozitīvo dinamiku sekmēja sadarbība starp klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu
skolotāju, kā arī skolēnu vecāku savlaicīga informēšana par skolēnu mācību sasniegumiem un
skolas apmeklējumu. Skolēnu izaugsmi stimulēja veiksmīgāk izmantotās individuālajam
darbam mācību priekšmetā paredzētās nodarbības.
4. attēls. Skolēnu mācību sasniegumu līmenis 5. – 9.klasēs 2019./2020.m.g.
Augsts (10-9 balles)

2.19%

Optimāls ( 8-6 balles)

47.81%

Pietiekams (5-4 balles)

42.08%

Nepietiekams (3-1 balles)

4.92%

Nav vērtējuma (nv)

3.01%

Izvērtējot 5. – 9. klašu vidējo vērtējumu 2019./2020.m.g., salīdzinājumā ar
2018./2019.m.g. tas ir nedaudz augstāks. Kopumā var secināt, ka mācību sasniegumu līmenis
skolā ir pietiekams un optimāls (skat. 4. un 6.att.).
5. attēls. Skolēnu mācību sasniegumu līmenis 5. – 9.klasēs 2017./2018.m.g.
Augsts (10-9 balles)
Optimāls ( 8-6 balles)
Pietiekams (5-4 balles)
Nepietiekams (3-1 balles)
Nav vērtējuma (nv)
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5. – 9.klašu posmā 2017./2018.m.g. turpina pieaugt pozitīvā dinamika. Mācību
sasniegumu vidējais vērtējums mācību gada beigās ir 7,12, kas ir nedaudz augstāks nekā
2016./2017.m.g. un pārsniedz 7 baļļu robežu.
2017./2018.m.g. mācību sasniegumu līmenis paliek optimāls un pietiekams, lai gan
vērojamas arī pozitīvas izmaiņas. Salīdzinājumā ar 2016./2017.m.g. par 0.20% pieaudzis augsto
vērtējumu skaits (no 2% uz 2,20%). Samazinājies pietiekamo vērtējumu skaits par 2% un
pieaudzis optimālo vērtējumu skaits par 2.27%. Ievērojami samazinājies nepietiekamo
vērtējumu skaits - no 8% 2016./2017.m.g. uz 2.20% 2017./2018.m.g.
2017./2018. mācību gadu uzsāka 712 skolēni. Ar augstiem mācību sasniegumiem 1. –
4. klasēs beidza 9% jeb 36 skolēni. Ar optimāliem mācību sasniegumiem 1. – 4. klasēs beidza
59% jeb 231 skolēns, pietiekamus vērtējumus ieguva 30% jeb 126 skolēni. Ar nepietiekamiem
vērtējumiem mācību gadu beidza 2% jeb 16 skolēni.
Pēc pagarinātā mācību gada nokārtotajiem pēcpārbaudījumiem uz otro gadu tajā pašā
klasē palika 10 skolēni, no kuriem 3 skolēni mācās ārzemēs, bet uz atkārtotu mācību gadu
palika 7 skolēni jeb 0.8%. Ar šiem skolēniem regulāri strādā skolas atbalsta personāls.
Skolēnu vidējo vērtējumu statistika 2017./2018.m.g. 2.- 4. klasēs kopā ir 7.23 balles.
Visaugstākie vērtējumi ir 4.klašu skolēniem (7.72balles) un 2. klasēs (7.05), bet zemāki
vērtējumi ir 3. klasēs (6.95 balles). Kopumā sekmes vērtējamas kā labas. Pozitīvos skolēnu
mācību sasniegumu rezultātus sekmēja sadarbība starp klašu audzinātājiem un skolas atbalsta
personālu. Īpaša sadarbība tika veidota ar pedagoga palīgu atsevišķiem skolēniem, kuriem
nepieciešama individuāla palīdzība mācību procesā. Pozitīvi vērtējama vecāku savlaicīga
informēšana par skolēnu mācību sasniegumiem un skolas apmeklējumu. Ikdienas mācību
darbā tika veicināta skolēnu mācību motivācija un izaugsmes dinamika.
1. – 4. klašu skolēnu mācību sasniegumu līmenis skolā 2017./2018.m.g. ir optimāls un
pietiekams, kas norāda, ka mācību programmā paredzētā viela tiek apgūta un skolēniem ir
pietiekošas zināšanas mācību priekšmetos. Skolas skolotāji ikdienas mācību darbā veicina
stundas sasniedzamā rezultātā izvirzīšanu un stundas, tēmas noslēgumā atgriezeniskās saites
organizēšana. Turpmāk jāveicina darbs ar talantīgajiem skolēniem, diferencēta pieeja
skolēniem un attīstīt prasmi atlasīt nepieciešamo informāciju un pielietot to kompleksu
uzdevumu risināšanā.
Izvērtējot 2. – 4. klašu vidējās atzīmes 2017./2018.m.g., salīdzinājumā ar 2016./2017.
m. g. ir augstāka. 2016./2017.m.g. skolas vidējā atzīme ir 7.07, bet 2017./2018.m. g. vidējā
atzīme ir 7.23. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem vidējais sekmju līmenis nedaudz ir
cēlies. Skolēnu sasniegumus ikdienas darbā skatīt 1. pielikumā.
5. - 9. klašu vidējie vērtējumi, laika posmā no 2016. - 2018. gadam, ir
nostabilizējušies un 2018./2019.m.g. vērojama neliela (+0.06) pozitīvās dinamikas virzība
uz augšu (skat. 3.attēlu). 0.62% skolēnu 5. - 9. klašu grupā 2018./2019.m.g. bija augsti
mācību sasniegumi, 42.41% - optimāli, 47.68% - pietiekami un 4.64% - nepietiekami mācību
sasniegumi. Kopumā sekmes vērtējamas kā pietiekamas. Vidējie vērtējumi virs 7 ballēm ir
5. - 6.klašu grupā ir 6 klasēm (no 7 klasēm) un 7. - 9.klašu grupā - 2 klasēm (no 7 klasēm).
Visām klasēm 5. -9. klašu grupā, klašu vidējie vērtējumi ir virs 6 ballēm.
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6.attēls. Skolēnu mācību sasniegumu līmenis 5. – 9.klasēs 2018./2019.m.g.
Augsts (10-9 balles)
Optimāls ( 8-6 balles)
Pietiekams (5-4 balles)
Nepietiekams (3-1 balles)
Nav vērtējuma (nv)

0.62%
42.41%
47.68%
4.64%
4.64%

Analizējot 5. - 9.klašu 2018./2019.m.g., salīdzinājumā 2017./2018.m.g., mācību
sasniegumu līmeņu maiņa. Nedaudz krities augsto mācību sasniegumu procents (-1.58),
praktiski nemainīgi ir palikuši optimālie mācību sasniegumi, bet pieaudzis pietiekamo
vērtējumu skaits (+1.14).
Visaugstākie mācību sasniegumi 2018./2019.m.g. 5. - 9.klasēs ir šādos mācību
priekšmetos:
● mājturībā un tehnoloģijās (vidējā atzīme – 8.24);
● sportā (vidējā atzīme – 7.99);
● mūzikā (vidējā atzīme – 7.59);
● vizuālajā mākslā (vidējā atzīme – 7.42);
● krievu valodā - (vidējā atzīme – 7.21);
● informātika - (vidējā atzīme – 7.20);
● ģeogrāfijā (vidējā atzīme – 7.03);
● sociālajās zinībās (vidējā atzīme – 7.00).
Visaugstākie mācību sasniegumi 2019./2020.m.g. 5. - 9.klasēs ir šādos mācību
priekšmetos:
● mājturībā un tehnoloģijās (vidējā atzīme – 8.34);
● sportā (vidējā atzīme – 8.11);
● vizuālajā mākslā (vidējā atzīme – 8.00);
● mūzikā (vidējā atzīme – 7.89);
● informātika - (vidējā atzīme – 7.68);
● sociālājās zinībās (vidējā atzīme – 7.22);
● angļu valoda - (vidējā atzīme – 7.15);
● krievu valoda - (vidējā atzīme – 7.13);
● ģeogrāfijā (vidējā atzīme – 7.13).
Lai uzlabotu mācību sasniegumus un motivāciju eksaktajiem mācību priekšmetiem,
skola turpināt realizēt Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmu (21013111).
4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos
2017./2018.m.g. eksāmenus par pamatizglītības iegūšanu kārtoja 54 skolēni.
Latviešu valodas eksāmenā 9. klasēm zināšanu apguves rādītājs ir 61,67%. Eksāmenā
uzrādītās zināšanas atbilda pietiekamam un optimālam zināšanu līmenim. Ļoti labi ir
mutvārdu daļas rezultāti, bet gandrīz labi rezultāti lasīšanas daļā. Darbs turpināms pie skolēnu
pareizrakstības.
Salīdzinot eksāmena rezultātus matemātikā ar Rīgas pilsētu un valsti, var secināt, ka tie
ir zemāki (46,75%). Skolēniem, kuri mācās pēc matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programmas, rezultāti ir augstāki gan par Rīgas pilsētu, gan valsti – 64%. Ikdienā
lielāka vērība jāpievērš formulu lapas izmantošanai, jāpilnveido matemātiskās valodas
lietošana, kā arī jāmāca uzmanīgāk lasīt uzdevumu nosacījumus (lasītprasme).
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Eksāmenu angļu valodā 58% 9.klašu skolēnu nokārtoja augstā zināšanu līmenī un 38%
optimālā zināšanu līmenī. Nelielas grūtības sagādāja klausīšanās daļa, kā arī jāstrādā pie
valodas lietojuma daļas, pievēršot lielāku uzmanību gramatikas apguvei.
2017./2018.m.g. otrajā svešvalodā – krievu valodā – mācību sasniegumu rādītājs ir
66,19%. Lielākā daļa skolēnu - 50% - eksāmenu nokārtoja optimālajā zināšanu līmenī.
Skolēni labi izpildīja eksāmena lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma daļas. Lielāka
uzmanība turpmākajā darbā jāpievērš rakstu daļai, pilnveidojot darba noformējuma,
pareizrakstības prasmes.
Eksāmenu vācu valodā kārtoja tikai 2 no 9.klases skolēniem. Apguves rādītājs sakrīt ar
rezultātiem valstī – 60%.
Latvijas vēstures eksāmenā skolas apguves rādītāji ir augstāki nekā Rīgas pilsētā un
valstī. Šajā valsts pārbaudes darbā skolas rezultāts ir 74,33%. Skolēni mācību gada laikā
apmeklēja fakultatīvās nodarbības.
6.klases diagnosticējošam darbam matemātikā apguves rādītāji ir 54,67%. Skolā būtiski
jāuzlabo mācību sasniegumi, jānostiprina matemātikas pamatzināšanas, jāmācās darbs ar
tekstu un informācijas apstrādi, jāmācās lietot zināšanas matemātikā dabas un sabiedrības
procesu analīzē.
Diagnosticējošam darbam latviešu valodā apguves rādītāji – 70,68%, kas ir tuvu Rīgas
pilsētai – 71,03% un augstāki par apguves rādītājiem valstī – 68,84%.
Dabaszinībās rezultāti ir 59,36%. Lielāka vērība jāpievērš sapratnes veidošanai, pētāmo
jautājumu formulējumam.
Skola apkopo statistisko informāciju par skolēniem, kas atbrīvoti no valsts pārbaudes
darbiem izglītības iestādē (skat.3.pielikumu).
2018./2019.m.g. eksāmenus par pamatizglītības iegūšanu kārtoja 46 skolēni.
Vislabāk skolēni nokārtoja eksāmenu angļu valodā. Gandrīz par 6% augstāk nekā valstī
un par 10% augstāk nekā Latgales priekšpilsētā. Vērojama tendence, ka zināšanu līmenis
angļu valodā ir ļoti labs. Skolēni un viņu vecāki saprot angļu valodas apguves svarīgumu
mūsdienās.
Otrajā svešvalodā - krievu valodā - apguves rādītāji tuvojās valsts līmenim (70.06%),
bet atpaliek no apguves rādītājiem valstī par 2%. Grūtības krievu valodas apguvē vērojamas
skolēniem, kuri nāk no tīri latviskām ģimenēm, kuriem nav saskarsme ar krieviski runājošiem
cilvēkiem.
Latviešu valodas eksāmenā skolēnu zināšanu apguves rādītājs ir 59.13%. Tas ir zemāks
par Latgales priekšpilsētu (61.08%) un valsti (64.55%), bet sasniegumu vērtējums eksāmenā
atbilst vērtējumiem mācību gadā. Dominē optimālais un pietiekamais mācību satura apguves
līmenis. Turpmāk jāturpina darbs, lai sekmētu optimālā līmeņa skolēnu skaita palielināšanu,
kā arī jāsekmē skolēnu augsta līmeņa ieguves iespējamību.
Matemātikas eksāmenā skolas apguves rādītājs ir nedaudz augstāks nekā Latgales
priekšpilsētā (51.76%), aptuveni par 1%, bet zemāks nekā valstī (55.62%).Pārsvarā ir optimāls
un pietiekams mācību sasniegumu līmenis, bet ir arī skolēni, kuriem ir augsts mācību
sasniegumu līmenis.
Pievēršot uzmanību sasniegumiem valsts līmenī pa trim mācību gadiem - no 2017.m.g.
- 2019.m.g., vērojam, ka pieaug vērtējumi 4 un 5. Ja iepriekšējos mācību gados praktiski
nebija vērtējumi 1 un 2, tad šobrīd šo vērtējumu skaits pieaug. Pieaug arī vērtējums - 3 balles,
bet samazinās augstie vērtējumi.
Vēstures eksāmenā Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolēnu apguves rādītāji tuvojas valsts
līmenim (60.10%). Atpaliekam tikai par 1%.Vērojami augstāki apguves rādītāji par Latgales
priekšpilsētu - aptuveni 6%.
Analizējot 6. klašu VPD apguves rādītājus, var secināt, ka vislabākie rādītāji ir
dabaszinībās - 57.26%, lai gan arī tas ir nedaudz zemāk par valsts apguves līmeni (par 2%) un
arī Latgales priekšpilsētas apguves līmeni.
Pie skolēnu zināšanu līmeņu celšanas 6. klasēs ļoti nopietni jāstrādā matemātikā un
latviešu valodā.
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Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju 2020. gadā 9. klases skolēniem valsts pārbaudes
darbi tika atcelti.
Skolas darba stiprās puses
● Labi mācību sasniegumi 9. klasēs svešvalodu eksāmenos.
● Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmas padziļināta
mācību priekšmetu apguves pozitīva ietekme uz mācību sasniegumu rezultātu
dinamiku.
● 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g. labi sasniegumi 9.klases eksāmenā Latvijas
vēsturē.
Turpmākās attīstības vajadzības
● Paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus matemātikā pamatizglītības programmā 5.9.klasēm.
● Pilnveidot skolēnu lasītprasmi 3. un 6. klasēs, prasmi veidot spriedumus, argumentēt.
● Turpināt darbu stundās ar radošajiem uzdevumiem, motivēt skolēnus aktīvāk izteikt
un pamatot savu viedokli, pielietot savas prasmes un zināšanas nestandarta
uzdevumos.
● Argumentēta pārsprieduma rakstīšanas pilnveidošana.
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4.4. Atbalsts skolēniem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Skolā saskaņoti un mērķtiecīgi darbojas atbalsta personāls (psihologs, 2 logopēdi,
sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, 2 pedagoga palīgi un 2 medicīnas māsas). Visi
speciālisti ir pieejami gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem.
Atbilstoši normatīvajām prasībām skolas ēkā ir iekārtots medicīnas kabinets.
Skola regulāri apkopo datus par skolēnu veselības stāvokli un individuālajām
vajadzībām. Katram skolēnam ir iekārtota veselības karte, kurā ir ziņas par viņa veselības
stāvokli un saslimšanām.
Skolas medicīnas māsa pārbauda ēdienkarti un katru dienu kontrolē ēdiena kvalitāti.
Ikdienas darbā medicīnas māsa sadarbojas ar klašu audzinātājiem, plāno klases stundu
apmeklējumus, lai runātu par profilaktisko izglītošanu veselības jautājumos, kā arī pēc
nepieciešamības sadarbojas ar skolēnu vecākiem. Ja skolēna trauma vai saslimšana uzskatāma
par smagu, tiek izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kā arī nekavējoties par
negadījumiem, traumām un saslimstības gadījumiem medmāsa un klases audzinātājs informē
vecākus.
Vecāki tiek regulāri informēti par viņu bērnu veselības stāvokli.
Skola klašu stundu ietvaros organizē dažādus pasākumus skolēnu veselības profilaksē
– 2018./2019.m.g. 1.semestrī Rīgas domes Labklājības departamenta projekta “Mēs par
veselīgu Rīgu” ietvaros organizētas nodarbības 5. – 9.klasēs “Samazināt mobinga izplatību”.
1.klašu skolēniem organizētas interaktīvas nodarbības par tēmu “Drošība mājās un
sabiedriskajās vietās”, kā arī izglītojošas lekcijas 1. -3.klašu skolēniem “Man ir tīri zobi’.
2019./2020. m.g. 7., 8. un 9. klašu skolēniem organizētas lekcijas Eiropas sociālā fonda
projekta ietvaros “Veselīga uztura detektīvs”. 9.klašu skolēni noklausījās lekciju par “Ar
asinīm pārnesto infekcijas slimību profilaksi”. 8. klašu skolēni piedalījās Rīgas Pašvaldības
policijas lekcijā par atkarību profilaksi. Kā katru mācību gadu firma “Always” vadīja lekciju
6. klases meitenēm, lai iegūtu vispusīgu un padziļinātu ieskatu dzimumnobriešanas
jautājumos, 5.klašu skolēni piedalījās ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienai veltītā
lekcijā.
Skola piedalās ESF finansētās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”.
Lai ievērotu konfidencialitāti, atbalsta personāla darbiniekiem ir nodrošināti atsevišķi,
labiekārtoti darba kabineti. Atbalsta personāla darbību un sniegto palīdzību koordinē un
kontrolē direktore. Atbalsta personāla vērtīgākā īpašība sadarbībā ar vecākiem ir neatlaidība
un profesionālā pieredze. Skolēni labprāt apmeklē atbalsta personāla speciālistus, lai rastu
atbildes uz dažādiem jautājumiem, un uzticas tiem. Sociālpedagoģiskais atbalsts tiek sniegts
konfidenciāli, individuāli izvērtējot katru situāciju, sākot ar problēmas diagnostiku, līdz
sasniegtam rezultātam un izvērtējumam, risinot gadījumu kompleksi, ciešā sadarbībā ar
skolotājiem un valsts un pašvaldību speciālistiem.
Skolas personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un
zina, kā sniegt psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu skolēniem, kā arī kā nodrošināt
skolēnu drošību un darba aizsardzību (Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs kursi
“Speciālās zināšanas pedagogiem vai tehniskajiem darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības
jomā”).
2018.gada jūnijā skolotāji apmeklēja Valsts Izglītības satura centra īstenotos pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kursus “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās
procesā”.
Skola nodrošina pagarinātās dienas grupas 1.-2.klasei līdz plkst.18.00.
Veicinot skolēnu ar mācīšanās grūtībām integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā,
ir izstrādāti viņiem individuālie atbalsta pasākumu plāni, kuros tiek noteikti pedagoģiskie,
sociālie un psiholoģiskie palīdzības veidi. Nepieciešamības gadījumos skola sadarbojas ar
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Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski medicīnisko komisiju un
Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.
Skolā palīdzību meklē skolēni ar dažādām psihosomatiskām sūdzībām un sarežģītiem
ģimenes apstākļiem. Šāda veida problēmas tiek risinātas skolas sociālajam pedagogam
sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, skolotājiem, skolēnu vecākiem un vajadzības gadījumā
ar dažādām institūcijām ārpus skolas – sociālo dienestu, Rīgas Pašvaldības policiju, Valsts
policiju, Rīgas Bāriņtiesu, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības centru, veselības aprūpes
iestādēm.
Skolas atbalsta personāls savas kompetences ietvaros risina neattaisnotu mācību
stundu kavējuma jautājumus. Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā skola
informē skolēnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē skolu”. Ja skolēnam ir 15 neattaisnoti kavētas mācību stundas semestrī, klases
audzinātājs aicina vecākus uz sarunu, kuras laikā tiek izskaidroti vecāka pienākumi informēt
mācību iestādi par kavējumu iemesliem, kā arī izskaidro sekas gadījumā, ja vecāki turpina
nepildīt savus pienākumus. Ja ir vairāk nekā 20 neattaisnoti stundu kavējumi semestrī, tie tiek
ievadīti VIIS sistēmā, kā arī sociālais pedagogs rakstiski informē pašvaldības izglītības
speciālistu un sociālo dienestu, tādējādi uzsākot starpinstitucionālu sadarbību problēmu
novēršanai.
Sākot ar 2018./2019. m.g., par skolēnu kavējumu attaisnojošajām zīmēm un to
reģistrēšanu ir atbildīgs skolas sociālais pedagogs.
Skolas atbalsta personāls sniedz palīdzību skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši
skolu, reemigrējušiem skolēniem (skolotāji apmeklēja Latviešu valodas aģentūras organizētos
kursus “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušajiem bērniem
un imigrantiem”), patvēruma meklētāju bērniem, konsultē skolēnus, vecākus un skolotājus
skolēnu mācību grūtību gadījumos un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, iesaistās
konfliktu situāciju risināšanā, piesaista nepieciešamos speciālistus atbalsta sniegšanai (lekcija
8. un 9. kl. skolēniem “Ģimenes loma sabiedrībā un katra cilvēka dzīvē, ģimenes vērtību
nozīme un stiprināšana”, organizē preventīvos pasākumus par atkarību izraisošajām vielām,
skolēnu drošību, tiesībām, pienākumiem (Rīgas pašvaldības policijas vecākās inspektores
lekcijas, 2019./2020.māc.g. psihologa lekcija vecākiem par prasmēm un iemaņām , veidojot
pozitīvu uzvedību).
Skolas psihologs veic psiholoģisko konsultēšanu dažādās krīzes situācijās, kā arī
psihodiagnostiku, lai noteiktu skolēnu psiholoģisko, emocionālo un intelektuālo problēmu
cēloni. Par iegūtajiem rezultātiem tiek informēti skolēnu vecāki un skolas atbalsta personāla
grupas speciālisti, kuri pieņem lēmumu par tālāko rīcību.
Pedagoga palīgi palīdz skolēniem ar speciālām vajadzībām apgūt izglītības
programmā paredzēto mācību saturu mācību stundu laikā un individuālās nodarbībās,
sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju plāno veicamo darbu stundā – stundas mērķus,
mācību saturu, atbilstošākās mācību metodes, veic individuālo darbu ar skolēniem, lai
paskaidrotu nesaprotamo mācību saturu un veicinātu viņu mācīšanās motivāciju, piedalās
izglītības iestādes informācijas sagatavošanā par skolēna mācīšanās pamatprasmju apguvi un
uzvedības traucējumiem, ja skolēns apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas
nepieciešamības gadījumā.
Skolas teritorijā katru dienu no plkst. 8.00 – 16.00 dežūrē Rīgas pašvaldības policists.
Darba dienas vakaros un brīvdienās skolas teritoriju periodiski apseko Rīgas pašvaldības
policijas izbraukuma ekipāžas.
Skola rūpējas par skolēnu drošību skolas telpās, tiek organizētas skolotāju,
administrācijas un skolēnu dežūras. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties
skolas mājas lapā un skolēnu dienasgrāmatās. Ir izstrādāti dežūrskolotāja un dežūrklases
pienākumi.
Skolā ir izstrādāti un visiem redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni, uzstādītas
videonovērošanas kameras skolas ēkā un Sporta kompleksa teritorijā.
Skola rūpējas par skolēnu drošību skolā un ārpusskolas pasākumos. Ir kvalitatīvi
izstrādāti drošības noteikumi sporta un citiem pasākumiem; mācību priekšmetu stundām,
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kurās mācību standartu apgūšanai veicamas darbības vai eksperimenti, kas var apdraudēt
veselību; noteikumi par ceļu satiksmes drošību; ugunsdrošību; elektrodrošību; par drošību
ekskursijās un pārgājienos; par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos;
noteikumi rīcībai ekstremālās un nestandarta situācijās. Ir izstrādāts rīcības plāns, ja skolā
konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.
Skolā tiek organizētas lekcijas par atkarību profilaksi. Skolas klases audzināšanas
tematiskajos plānos ir iekļauta sadaļa “Veselīga dzīvesveida pamati un atkarības”.
2018./2019. mācību gadā jaunajā klases stundu tematiskajā plānā ir sadaļa “Veselība un vide’.
Pirms došanās ekskursijās, pārgājienos, pirms sporta sacensībām un citiem
ārpusskolas pasākumiem, atbildīgais skolotājs iesniedz skolas direktoram rakstisku
informāciju, kurā norādīts: pasākuma mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, klase,
pārvietošanās veids, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. Skolas iekšējās
kārtības noteikumos ir iekļauti jautājumi par skolēnu drošību, informēšanas kārtību un
atbildīgajiem. Esošie skolas kārtības noteikumi tiek regulāri izvērtēti un pēc nepieciešamības
papildināti. 2017. gadā skolai ir piešķirts skolas autobuss, tādēļ tika izstrādāti drošības
noteikumi skolēniem, atrodoties skolas autobusā. Klašu stundās tiek aktualizēti skolas iekšējās
kārtības noteikumi un ar skolēniem tiek pārrunāti drošības jautājumi un rīcība ekstremālās
situācijās. Par noteikumu ievērošanu skolēni parakstās e-klases žurnāla izdrukās.
Lai garantētu skolēnu drošību, mācību stundu laikā tiek ierobežota skolēnu iziešana
ārpus skolas. Skolā ir izstrādāta kārtība par nepiederošo personu uzturēšanos skolā. Skolas
dežuranti reģistrē apmeklētājus un noskaidro viņu ierašanās mērķi. Skolā ir darba aizsardzības
un ugunsdrošības speciālists.
Skolas direktores vietniece izglītības jomā regulāri organizē sanāksmes ar skolas
atbalsta personālu, lai analizētu problēmsituācijas un vienotos par turpmāko rīcību.
Skolai ir izstrādāta kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja skolēns apdraud savu
vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.
Skola regulāri veic izglītības iestādes personāla instruktāžas, kur iepazīstina ar
evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības
noteikumiem. Mācību evakuācija notiek katra mācību gada sākumā, par to tiek sastādīts akts.
Klases stundās skolēniem izskaidro par rīcību ārkārtas situācijās, jo klases audzināšanas
tematiskajā plānā ir sadaļa “Darbība ekstremālās situācijās”.
Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolā vienoti ar skolotājiem strādā atbalsta personāls.
● Izstrādāta sistēma darbā ar skolēniem, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi.
● Veiksmīga sadarbība ar atbilstošo institūciju speciālistiem par skolēnu drošību.
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Vienotā mācību un audzināšanas procesā tiek realizēta skolas misija - droša, uz cieņu
un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod
nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna
personības izaugsmi. Būtiska nozīme pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo
iemaņu attīstīšanā ir klases stundām. Klases audzinātāji katra mācību gada sākumā izstrādā
klases audzināšanas tematisko plānu, izvirzot mērķi un uzdevumus konkrētajam mācību
gadam, kas tiek saskaņots ar direktora vietnieci izglītības jomā.
2018. gadā skolā tika izstrādāta jauna klases audzināšanas programma, tās realizācija
uzsākta 2018./2019. mācību gadā.
Klases audzināšanas tematiskajos plānos turpmāk ietvertās tēmas:
● Sevis izzināšana un pilnveidošana;
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● Pilsoniskā līdzdalība;
● Piederība valstij;
● Veselība un vide;
● Drošība (satiksmes drošība un drošība ekstremālās situācijās);
● Karjeras izvēle.
Klašu audzinātāji 2017./2018. mācību gadā sāka organizēt klases stundas sadarbībā ar
priekšmetu skolotājiem, integrējot klases stundu un mācību stundu. Šajā sadarbībā tika
novadītas 19 klases stundas integrējot tajās citus mācību priekšmetus. Skolotāji atzīst, ka šāda
sadarbība ir lietderīga, kā arī skolēniem ļauj radošāk piedalīties mācību darbā.
2017./2018. mācību gadā skola reģistrējās Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
kustībā “Draudzīgā skola.”
2019./2020. m.g. klašu audzinātāji un skolēni organizēja dažādus pasākumus
tikumiskās audzināšanas pamatprincipu iedzīvināšanai - “Erudīta” konkurss, plakātu izstādes
u.c.
Skolā darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija, klašu audzinātāji dalās pieredzē
par to, kā dažādot mācību metodes radošam darbam ar klasi. Kopš 2016./2017. mācību gada
klašu audzinātāji sākuši veidot “Ideju banku”, kur tiek uzkrāti skolotāju izstrādātie mācību
materiāli klases stundām.
Lai veicinātu patriotismu, stiprinātu piederības sajūtu savai skolai, valstij, skolā klašu
audzinātāji pārdomāti plāno klases stundas – Lāčplēša dienas svecīšu vakars, 18. novembris,
Barikāžu atceres diena, 4.maijs. Novembrī notiek mācību ekskursijas pie Brīvības pieminekļa,
Brāļu kapos, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Sākot ar 2017./2018. mācību gadu, skola
organizēs Baltā galdauta svētkus.
Skolā ir veiksmīgi organizēts darbs skolēnu pašpārvaldē. Skolēnu pašpārvaldes darbu
nosaka Rīgas Pļavnieku pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes reglaments. 2017.gada
1.septembrī tika apstiprināts jaunais skolēnu pašpārvaldes reglaments, kur tika veikti
nepieciešamie grozījumi. Skolēnu pašpārvaldes sēdes notiek vienu vai divas reizes mēnesī
(pēc nepieciešamības), kā arī Skolēnu pašpārvaldes prezidents, viceprezidents vai komiteju
vadītāji var sasaukt ārkārtas sēdi. Pašpārvaldes sapulces tiek protokolētas. Skolēnu
pašpārvaldē ievēlēti drīkst būt tikai skolēni, kas mācās Rīgas Pļavnieku pamatskolā, ir aktīvi,
radoši un motivēti darboties.
Pašpārvaldes darbības virzienus un pasākumu darba plānu kārtējam mācību gadam
nosaka pašpārvalde, ievērojot koordinatora rekomendācijas. Skolēnu pašpārvaldes darba
plāns ir sadalīts pa kalendārajiem mēnešiem, kuros ieplānoti katram mēnesim atbilstoši un
saistoši pasākumi. Ar Skolēnu pašpārvaldes darba plānu var iepazīties skolas mājaslapā, kā
arī par aktualitātēm iespējams iepazīties pie ziņojuma dēļa 1.stāvā. Darbojoties skolēnu
pašpārvaldē, skolēniem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, apspriest aktuālus skolas dzīves
jautājumus, piedalīties dažādu pasākumu veidošanā. Skolēni organizē skolas Rudens
diskotēku, Ziemassvētku balli 5.-9.klašu skolēniem, līdzdalība 1.klases iesvētībās un Ābecīšu
svētkos, “Labo darbu nedēļā”. 2019./2020. mācību gadā skolā ir labiekārtots un izveidots
Skolēnu pašpārvaldes kabinets. 2020./2021.m.g., pateicoties Skolēnu pašpārvaldes aktivitātei,
skolā tiek uzsākts skolas uzņēmējdarbības projekts “Esi līderis!”.
Skolas bibliotekāre sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu skolēnu personības
veidošanā. Bibliotekāre, sadarbojoties ar Skolēnu pašpārvaldi, organizē dažādus erudīcijas
konkursus skolēniem- viktorīnu par Latviju, Ziemassvētkiem.
Skolēnu personības izaugsme tiek veicināta arī dažādos projektos un alternatīvajās
stundās. Klases piedalās dažādos ārpusskolas un valstiska mēroga pasākumos, kas veicina
saliedētību, piemēram, “’ZZ čempionāts”, A/S „Latvijas Gāze”, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, A/S “Sadales tīkls” un
Valsts policiju konkursā “Esi drošs- neesi pārdrošs!”.
Bieži tiek organizēti teātra izrāžu un koncertu kolektīvie apmeklējumi, piemēram,
“Mūzika TEV”.
Skolēniem ir iespējas pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties dažādās interešu
izglītības nodarbībās. Visvairāk skolēnu darbojas kultūrizglītības programmās – 5 koros, Zēnu
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vokālajā ansamblī, 4 tautu deju kolektīvos, keramikā, lego konstruēšanā, kā arī sporta spēļu
nodarbībās – basketbolā un florbolā. Tāpat skolā darbojas, netradicionālo rokdarbu pulciņš,
informācijas tehnoloģiju apguves pulciņš. 2017./2018. mācību gadā darbu uzsāka 5.klases
dabaszinību pulciņš. 2019./2020. mg. darbu vairs neturpina floristikas pulciņš, bet tā vietā
skola piedāvā 5.-9. klašu skolēniem kokapstrādes pulciņu.
Pulciņu dalībnieki regulāri piedalās konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot
godalgotas vietas un atzinības. Skolas koru un tautas deju kolektīvi ar labiem panākumiem ir
piedalījušies dažādās skatēs.
Skola piedāvā iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs, gan regulāri trenējoties noteiktā
sporta veidā, gan piedaloties sacensībā un skolas sporta dienās.
Arī interešu izglītības pedagogi nepārtraukti veicina savu izaugsmi, tādēļ 2017.gadā
pedagogi piedalījās Rīgas Interešu izglītības Metodiskā centra Metodisko materiālu skatē.
Visvairāk skolēnu piedalās kultūrizglītības programmās (skat.1.tabulu).
1.tabula. Skolēnu dalība interešu izglītības programmās no 2017./2018. m.g. līdz
2019./2020.m.g.

Programmas
nosaukums
1. Kultūrizglītības
programmas
2. Tehniskās
jaunrades
programmas
3. Sporta
izglītības
programmas
4. Vides
interešu izglītība

Skolēnu skaits
2017./2018. m. g.
Kopā

Skolēnu skaits
2018./2019. m. g.

5.-9.
klase
95

Kopā

571

1.-4.
klase
476

120

93

256

-----

Skolēnu skaits
2019./2020. m. g.

5.-9.
klase
84

Kopā

519

1.-4.
klase
435

27

132

111

154

102

246

-----

-----

11

511

1.-4.
klase
403

5.-9.
klase
108

21

166

134

32

135

111

207

116

91

----

11

15

----

15

Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Plašs un kvalitatīvs interešu izglītības piedāvājums.
● Augsti sasniegumi kultūrizglītības kolektīviem un sporta izglītības komandām.
● Daudzpusīgas klases stundas, kas veicina pilsonisko un patriotisko audzināšanu.
Turpmākās attīstības vajadzības
● Veicināt 7.-9.klašu skolēnu iesaistīšanos interešu izglītības pulciņos.
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Karjeras izglītība ir viena no prioritātēm, kas tiek realizēta ar klašu audzinātāju
atbalstu. Skolā tiek nodrošināts atbalsts karjeras izglītībā. Skolā ir pieejama kvalitatīva,
daudzveidīga un lietderīga informācija skolēniem par turpmākās izglītības un profesijas
izvēles iespējām, par atvērto durvju dienām Latvijas izglītības skolās. Tā koncentrēta
skolēniem pieejamās vietās – bibliotēkas lasītavā. Tiek atjaunoti informatīvie materiāli, kuros
atrodama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām.
Skolas mājas lapā izveidota sadaļa par karjeras izglītību.
Karjeras izglītības kvalitatīvai īstenošanai skolā tiek izmantoti dažādi virzieni: klašu
audzinātāju darbs, mācību priekšmetu stundas, interešu izglītība, ārpusstundu pasākumi, darbs
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ar vecākiem, tikšanās ar skolas absolventiem. Klašu audzinātāju programmās ir iekļauta tēma
„Karjeras izvēle”. Klašu audzinātāji klašu stundās palīdz skolēniem noskaidrot viņu spējas un
prasmes, izmantojot karjeras izvēles testus. Nozīmīgu atbalstu gan skolēniem, gan vecākiem
sniedz arī skolas sociālais pedagogs un psihologs. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un regulāru
atbalstu, skolā ir atbildīgais karjeras jautājumos gan pamatskolas posmā, gan sākumskolā.
Ir izstrādāta Rīgas Pļavnieku pamatskolas karjeras izglītības programma, kas tiek
īstenota klases stundās un ārpusstundu pasākumos. Karjeras izglītībā tiek izmantotas dažādas
formas – iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un
izglītības iestādēm, skolas bijušie absolventi viesojas pie 9.klašu skolēniem, kuri iepazīstina
ar izglītības un karjeras iespējām, skolēnu vecāki vada skolēniem stundas, kurās iepazīstina
ar savu profesiju.
Skolas mājas lapā pēc nepieciešamības tiek aktualizēta informācija par izglītības
procesu un ārpusstundu pasākumiem.
Skola regulāri atbalsta skolēnu piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras izvēles
pasākumos, tajā skaitā izstādi „Skola 2019” Ķīpsalā, „Ēnu dienas”.
Absolventu turpmāko izglītību un nodarbinātību pēc pamatizglītības ieguves skatīt
4.pielikumā.
Vērtējums: labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolā tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, kuri sekmē skolēnu turpmākās
karjeras plānošanu.
● Ir izstrādāta karjeras izglītības programma 1.-9.klasēm.
Turpmākās attīstības vajadzības
● Turpināt iesaistīt skolēnus mācību un ārpusstundu aktivitātēs dzīves prasmju
pilnveidei un pirmo profesionālo kompetenču ieguvei.
4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu
olimpiādēs, dažādos konkursos, viktorīnās, sporta sacensībās, projektos. Par skolēnu
sasniegumiem var iegūt regulāru informāciju skolas mājas lapā un pie ziņojuma dēļa 1.stāvā.
Plānojot mācību darbu, ievēro talantīgo skolēnu vajadzības, strādājot gan konsultāciju
laikā, gan fakultatīvajās nodarbībās. Skola, sākot ar 2017.gadu realizē ESF projektu “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712). Šī
projekta ietvaros notiek darbs ar talantīgajiem skolēniem matemātikā (3.,4. klase); datorikas
nodarbības 8.,9.klasei, nodarbības individualizētam mācību atbalstam ķīmijā (8.,9. klase);
nodarbību cikls latviešu valodā; veselīgas vides skola (5.-7.klasei); apgūstamās prasmes
darbam ar IKT (3.,4.klase); dabas pētnieki (1.-4.klase); no rotaļām uz zināšanām (1.-4.klase);
nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā (5.,6. klase), vispārējā fiziskā
sagatavotība un atlētiskā vingrošana (8.,9. klase), izglītojamo uzvedības korekcijas nodarbības
(uzaicinātie skolēni), Lego robotika (4.,5. klase), Čaklie pirkstiņi (1.-3. klase), līnijdeju
nodarbības (3.-9.klase). 2018.gada pavasarī 1.c klase un rudenī 3.a klase piedalījās
slidotapmācībās. Šajā projektā katru mācību gadu nodarbību saraksts tiek kritiski izvērtēts un
mainīts pēc nepieciešamības. Jau no 2018. gada skola aktīvi piedalās kustībā “Sporto visa
klase”.
Klašu audzinātāji, sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, padziļināti izzina
skolēnu stiprās puses, talantus un spējas, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk varētu plānot
fakultatīvās nodarbībās, konsultāciju darbu. Katras klases audzināšanas portfolio ir
informācija par skolēnu ārpusskolas aktivitātēm.
Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir pieejamas regulāras konsultācijas (skolas mājas
lapā, e-klasē, skolas informācijas stendā ir pieejams konsultāciju saraksts). Klašu audzinātāji
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sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, nepieciešamības gadījumā arī ar atbalsta
personālu, kas ir pieejams gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem.
Skolā saskaņā ar Pilsoņu un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un Izglītības un
zinātnes ministrijas saskaņotu rīkojumu no 2016./2017.m.g uzņēma sešpadsmit imigrējušos
skolēnus. Pirms uzņemšanas skolēniem tika veikta diagnostiska, lai noteiktu iepriekšējās
zināšanas un prasmes. Katram skolēnam tika izstrādāts individuālais atbalsta pasākumu plāns.
Imigrējušie skolēni mācību procesu apguva kopā ar citiem skolēniem.
Imigrējušajiem skolēniem skolotāji īstenoja diferencētu mācību pieeju, nodrošinot
maksimālu individuālo darbu un skolēns skolēnam metodiku. Skolēniem tika nodrošināti
atbalsta pasākumi: logopēda nodarbības un sadarbība ar sociālo pedagogu. Arābu valodā
iztulkoti skolas iekšējās kārtības noteikumu galvenie punkti, lai vecākiem un skolēniem būtu
iespēja veiksmīgāk pielāgoties skolas ikdienas dzīvei. Ikdienas mācību darbā imigrējušajiem
skolēniem izmantoja dažādas atgādnes un papildlīdzekļus mācību apguvei. Lai ikdienas
mācību darbs imigrējušajam skolēniem tiktu atvieglots, skolai ir cieša sadarbība ar
studentiem, kas apgūst arābu valodu. Studenti veica tulka pienākumus imigrantu bērniem un
palīdzēja ikdienas mācību procesā.
Skolotājiem skola nodrošināja profesionālās pilnveides kursus “Profesionālā pilnveide
darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem.” Skolotāji ikdienā apmainījās ar savstarpējo
pieredzi, kā efektīvāk īstenot mācību procesu, ja klasē ir imigrējušais skolēns. 2019./2020.
m.g. skolā norisinājās viena no tikšanās reizēm projekta “Durvis” ietvaros, kur skolas vadības
komanda dalījās pieredzē par atbalsta sniegšanu jauniebraucēju integrācijai skolas vidē.
Skolas labās prakses piemērs darbā ar imigrantu bērniem tika prezentēts skolotāju
mācību seminārā “Migrācija, attīstība, cilvēktiesības”.
Sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem apzina skolēnu psiholoģiskās un
sociālās vajadzības, kontrolē mācību stundu apmeklējumu, sadarbojas ar skolēnu vecākiem,
regulāri organizē preventīvos pasākumu sadarbībā ar citu institūciju darbiniekiem un
sadarbojas, risinot konkrētus gadījumus.
Sadarbībā ar skolas atbalsta personālu tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamajiem
pasākumiem sarežģītu problēmgadījumu risināšanā.
Psihologs koordinē sadarbību starp visiem skolas atbalsta personāla speciālistiem un
citiem skolotājiem gan problēmu risināšanā, gan skolotāju informēšanā par nepieciešamajiem
atbalsta pasākumiem skolēniem.
Skolas psihologs piedāvā individuālās konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem un
nodrošina palīdzību klašu audzinātājiem, gan veicot klases izpēti un saliedētību, gan analizējot
rezultātus un piedāvājot palīdzību.
Logopēdi un speciālais pedagogs sniedz specifisku palīdzību skolēniem, sadarbībā ar
citiem skolas atbalsta personāla speciālistiem piedalās lēmumu pieņemšanā (skat. 6.un
7.attēlu).
6.attēls. Skolēnu skaita dinamika logopēda nodarbībās

35

Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

7.attēls.Skolēnu skaita dinamika speciālā pedagoga nodarbībās

Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolēniem tiek nodrošināta iespēja piedalīties visdažādākajos pasākumos, olimpiādēs,
konkursos un skatēs.
● Skolas atbalsta personāls strādā kvalitatīvi un nodrošina nepieciešamo palīdzību gan
skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Pedagogiem turpināt plānot un īstenot mācību stundās mācību procesa diferenciāciju
un individualizāciju.
4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Skola neīsteno programmu skolēniem ar īpašām vajadzībām, tomēr skola veic skolēnu
mācīšanās spēju testēšanu un nodrošina atbalstu.
Katru mācību gadu skolā direktore izdod rīkojumu par atbalsta pasākumu piemērošanu
skolēniem, pamatojoties uz Rīgas Pļavnieku pamatskolas psihologa un logopēda atzinumu.
4.4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni

●
●

●
●

Skola sistemātiski un plānveidīgi informē vecākus par skolas darbu:
klašu audzinātāji vismaz divas reizes gadā organizē vecāku sapulces;
informatīvi izglītojošas vecāku sapulces skolas vadība katru gadu organizē 1.klašu
vecākiem augustā (tās laikā vecāki tiek iepazīstināti ar skolu, tās kārtību noteikumiem,
interešu izglītības un ārpusstundu nodarbību piedāvājumu. Šajā tikšanās reizē vecāki
iepazīstas arī ar 1.klašu audzinātājām. Tikšanās tiek organizētas arī tiešsaistē.);
vecāki informāciju iegūst arī Skolas padomes sanāksmēs;
skolas mājas lapā (2017. gadā tā tika atjaunota. Tajā regulāri tiek ievietota informācija
par mācību un ārpusstundu darbu, nodrošinot informācijas apmaiņu);
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● trīs reizes gadā skolas vadība vecākiem organizē individuālas tikšanās ar klašu

audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, administrāciju un atbalsta personālu
Vecāku dienās;
● ikdienas informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem tiek nodrošināta ar skolēnu
dienasgrāmatu (1.-5.kl.) un e- klases starpniecību;
● reizi mēnesī klašu audzinātāji e-klases sistēmā sagatavo skolēnu sekmju izrakstus,
kuros tiek fiksēti gan mēneša laikā saņemtie vērtējumi, gan kavējumi. Skolēni arī
saņem starpvērtējumus gan 1. semestrī, gan 2.semestrī. Par informācijas saņemšanu
vecāki sekmju izrakstos parakstās.
86 % aptaujāto vecāku norāda, ka apmēram reizi mēnesī vai reizi nedēļā saņem
informāciju no skolas par sava bērna mācību sasniegumiem.
Vecāku iebildumi un ierosinājumi tiek uzklausīti, tos izmanto turpmākajā darbā.
Izteiktie ierosinājumi tiek apspriesti Skolas padomē, turpretī iebildumi analizēti un pieņemti
kolektīvam saistoši lēmumi skolas administrācijas un metodiskās padomes sēdēs.
Skolas padomē no katras klases ir ievēlēti 2 klases vecāku pārstāvji.
Vecāki aktīvi iesaistās dažādos skolas pasākumos: skolēnu interešu izglītības
koncertos (18.novembrī, Ziemassvētkos, Baltā galdauta, Mātes dienā), kā palīgi mācību
ekskursiju, teātru izrāžu apmeklējumu organizēšanā, priekšnesumu un telpu noformējumu
sagatavošanā (uz 1.septembri, Ziemassvētkos), kā arī iepazīstina ar savām profesijām karjeras
izvēles klases stundās. Viena no Skolas padomes iniciatīvām ir skolas formu ieviešana 1. – 5.
klasēs, skolas logo ir jānēsā skolēniem no 6.klases līdz 9.klases.
Skolā darbojas Rīgas Pļavnieku pamatskolas atbalsta biedrība, kas ir nevalstiska,
sabiedriskā labuma organizācija.
Stājoties skolā, vecāki un skolēns iepazīstas ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem,
piedāvātajām izglītības un interešu izglītības programmām, citiem skolas dokumentiem, kas
nodrošina turpmāko sadarbību.
Apzinot skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības vai socializācijas grūtības,
reemigrantus, patvēruma meklētājus, atbalsta personāls un skolas administrācija individuāli
tiekas ar šo skolēnu vecākiem.
Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolā analizē un iespēju robežās ņem vērā vecāku viedokli, risina skolēnu vecāku
aktualizētās problēmas.
● Vairums vecāku aktīvi iesaistās klases un skolas dzīves veidošanā.
● Skolēnu vecāki akceptē skolas kārtību, iekšējos noteikumus un Skolas padomes
pieņemtos lēmumus, līdzatbildīgi iesaistās skolas un klases dzīvē.
Turpmākās attīstības vajadzības:
● Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem, izmantojot neformālās un
interešu izglītības iespējas.
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4.5. Skolas vide
4.5.1. Mikroklimats
Skolas kolektīvs jau ir ieguldījis lielu darbu un turpina mērķtiecīgi strādāt, lai radītu
patīkamu skolas mikroklimatu. Lai veicinātu piederības apziņu, skolai ir izveidots savs logo,
sacerēta skolas himna, definētas skolas vērtības, ir vienotas skolēnu dienasgrāmatas, izveidota
skolas mājas lapa un Facebook profils. Skolai ir savas tradīcijas, kur visa skolas saime ir kopā,
piemēram, Zinību diena, Olimpiskā diena, Valsts svētku pasākumi, Ziemassvētki, Talantu
konkurss, Projektu dienas, izlaidums u.c. Katru gadu tiek organizētas Atvērto durvju dienas,
kurās piedalās mikrorajona pirmsskolas izglītības iestādes. Pasākumi tiek plānoti, ņemot vērā
skolēnu, skolas darbinieku un vecāku ieteikumus. Pasākumu sagatavošanā un norisē iesaistās
skolotāji, skolēnu pašpārvalde un skolas interešu izglītības programmu dalībnieki. Skolas
darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā un veicina skolas vārda atpazīstamību
sabiedrībā.
Skola apzina un novērtē katra skolēna un darbinieka tiesības, spējas un padarīto. Skolas
vadība par sasniegumiem izsaka atzinības un pateicības skolēniem un skolotājiem.
Visi skolas darbinieki strādā, lai skolēni justos vienlīdz labi, neatkarīgi no dzimuma,
nacionālās, kultūras, reliģiskās piederības vai citiem apstākļiem. Skolas administrācija un
darbinieki pievērš uzmanību skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai. Skolotāji un
skolēni starpbrīžos dežurē saskaņā ar apstiprināto dežūru grafiku. 81 % aptaujāto vecāku
norāda, ka jūtas droši, kad bērns atrodas skolā. Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi,
nepieciešamības gadījumā iesaistot atbalsta personālu, administrāciju un atbildīgos dienestus.
Par konfliktsituācijām un iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumiem tiek informēti vecāki E
klasē, telefoniski vai klātienē.
Skolā tiek veicināta pozitīva sadarbības vide starp darbiniekiem un skolēniem. Attiecības
kolektīvā ir labvēlīgas. 95 % aptaujāto skolotāju norāda, ka ir apmierināti vai drīzāk
apmierināti ar to, ka strādā tieši šajā skolā. Jaunie skolotāji saņem nepieciešamo atbalstu gan
no skolas vadības un metodisko komisiju vadītājiem, gan no kolēģiem. Skolā tiek ievērota
kārtība kādā skolas telpās uzturas nepiederošas personas. Attieksme pret apmeklētājiem ir
laipna un korekta.
Informācijas stendā, E klasē un mājas lapā pieejama informācija par to, kuros kabinetos
sastopami skolotāji. E klasē un 1.stāva foajē pieejama informācija pie kā vērsties dažādu
jautājumu risināšanā. Uz skolas telpu durvīm ir norādīti numuri, darbinieku amati un vārdi.
Administrācijai un atbalsta personālam pie darba kabinetiem ir norādīts darba laiks un
pieņemšanas laiks. Skolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem ir demokrātiski izstrādāti un
kvalitatīvi. Skolēni un darbinieki tos zina un gandrīz vienmēr ievēro.
Individuālās pārrunās vecāki saņem informāciju par skolēnu attiecībām, uzvedību un
attieksmi pret mācībām. Atsevišķos gadījumos vecākus aicina uz pārrunām ar klases
audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju.
Visi skolotāji atzīmē skolēnu kavējumus, klases audzinātāji un sociālais pedagogs apkopo
informāciju un rīkojas atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai.
Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolai ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas.
● Pozitīva sadarbības vide starp darbiniekiem un skolēniem.
● Personāla attiecības ir cieņpilnas un tajās valda labvēlība.
Turpmākās attīstības vajadzības
● Pilnveidot darba organizācijas sistēmu jauno skolotāju iekļaušanai kolektīvā un
izpratnes veicināšanai par skolas vērtībām.
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4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta skolēniem dzīvībai un veselībai drošos
apstākļos. Telpu platība un tehniskais aprīkojums atbilsts būvniecības, drošības un higiēnas
prasībām. Sanitārhigiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību un audzināšanas procesa prasībām.
Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu reģistrs un pārbaužu dokumenti ir pieejami. Skolas
telpas ir estētiski noformētas atbilstoši tematiskajiem pasākumiem. Skolā plānveidīgi veic
telpu remontu un mēbeļu nomaiņu. Skolā ir labiekārtota bibliotēka un lasītava. 1. – 9.klašu
skolēniem ir garderobes skapīši. Skolas telpas ir drošas, iekārtojums neierobežo skolēnu un
personāla pārvietošanos. 73 % aptaujāto skolēnu norāda, ka skolas telpas ir patīkamas
mācībām. Skolas gaiteņos redzamā vietā izvietoti evakuācijas plāni, norādītas evakuācijas
izejas, un skolēni zina, kur atrodas pirmās palīdzības sniegšanas vieta - skolas medmāsas
kabinets.
Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas telpu noformēšanā un labiekārtošanā. Skolā ir vietas,
kur skolēni var uzturēties no mācībām brīvajā laikā – bibliotēka, ēdnīca, vestibils.
Skolas apkārtne ir tīra un sakopta. 99 % aptaujāto vecāku norāda, ka apmierina skolas
apkārtējās teritorijas sakoptība un kārtība. Skolēni ir līdzatbildīgi apkārtnes sakopšanā,
piedalās pavasara talkās. 2016.gada vasarā skolas teritorija tika iežogota. Skolā un tās
teritorijā tiek veikta video novērošana un dežurē pašvaldības policija.
Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu līdz šim brīdim veikti apjomīgi skolas
telpu remontdarbi: aktu zāles grīdas remonts, sporta zāles remonts, 3.stāva sākumskolas klašu
un vestibila remonti, skolas siltināšana un fasādes krāsošana, bibliotēkas un lasītavas remonts,
2.stāva tualešu remonts, izveidoti divi dabaszinību kabineti, renovēta skolas ēdnīca,
garderobes 4.-9.klašu skolēniem un mūzikas kabinets. 2017.gada vasarā tika izveidots un
1.septembrī atklāts Rīgas Pļavnieku pamatskolas sporta komplekss, kurā ietilpst velotrase,
multifunkcionālais laukums, strītbola laukums, futbola laukums ar mākslīgo segumu, ielu
vingrošanas zona, pludmales volejbola laukums un rotaļu laukums. Nepieciešamības
gadījumā iespējams iznomāt sporta inventāru. Piederošā teritorija ir apzaļumota, sakopta un
uzturēta labā kārtībā. 2018.gada vasarā ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēma un renovēts 1.stāva gaitenis un labierīcības.
Izmantojot skolai piešķirtos finanšu resursus un ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, no
2012.gada līdz 2020.gadam ir izremontēti 23 mācību kabineti, medicīnas māsas, psihologa,
logopēda, sociālā pedagoga kabineti un sporta ģērbtuves. 2020.gadā modernizēta skolotāju
istaba, izveidota telpa skolēnu pašpārvaldei un izveidots dizaina un tehnoloģiju kabinets 1. –
3.klasēs. Pakāpeniski tiek nomainītas kabinetu durvis un žalūzijas. Sākumskolas skolotāju
vajadzībām ir izveidots metodiskais kabinets, kurā pieejami dažādi metodiskie materiāli
ikdienas mācību procesa nodrošināšanai.
Skolā redzamā vietā ir novietots valsts karogs, lielais valsts ģerbonis, valsts himnas teksts
un pie skolas ir novietots Latvijas valsts, Eiropas Savienības un Rīgas pilsētas karogs.
2018.gada martā skola iesaistījās ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi” (Nr. 9.2.4.1/16/I/001) darbības Nr.6.1.16 „Izglītības iestāžu
vides kvalitātes un drošuma pētījumā”, kura ietvaros 3 mācību kabinetos tika izvietoti
iekštelpu gaisa kvalitātes monitori, kas turpināja datu ierakstīšanu visas mācību nedēļas
garumā ar vienas minūtes intervālu. Rezultāti tika apkopoti un skolai izstrādāti ieteikumi
iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai, kuri iespēju robežās ikdienā tiek ievēroti.
Vērtējums: labi
Skolas darba stiprās puses
● Rīgas Pļavnieku pamatskolas sporta komplekss un tā sniegtās iespējas.
● Izveidoti un labiekārtoti moderni dabaszinību kabineti.
● Tiek nodrošināti skolēniem dzīvībai un veselībai droši apstākļi.
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● Veiksmīga sadarbība ar dibinātāju par nepieciešamo būvdarbu veikšanu.
Turpmākās attīstības vajadzības
● 1., 2., 3.stāva gaiteņu un labierīcību renovācija, elektroinstalācijas renovācija un
gaiteņu noslēdzošo (ugunsdrošo) durvju uzstādīšana.
● 1. stāvā 2 mācību kabinetu, 2. stāvā 5 mācību kabinetu un 3. stāvā 6 mācību kabinetu
vienkāršota renovācija.
● Pagrabstāva daļas renovācija (garderobju izveide 1. – 4.klašu skolēniem).
● Zēnu un meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetu renovācija.
● Mazās sporta zāles ventilācijas sistēmas izveide.
● Aktu zāles un priekštelpas renovācija.
● Pabeigt atjaunot pieguļošās teritorijas daļu un atjaunot centrālās ieejas kāpnes.
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4.6. Skolas resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu
iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības programmai, skolēnu skaitam, vecumam un
augumam. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām.
Atbalsta personālam ir iekārtoti atbilstoši kabineti. Izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamie mācību līdzekļi un materiāltehniskie resursi tiek regulāri atjaunoti un
papildināti. 90 % aptaujāto skolotāju norāda, ka apmierina nodrošināto mācību literatūras un
citu mācību līdzekļu nodrošinājums skolā. Savukārt 98 % aptaujāto skolotāju norāda, ka ir
pieejami visi nepieciešamie resursi darbam. Materiāltehniskie resursi ir darba kārtībā un tiek
izmantoti jēgpilni. Mācību un darba kabinetos, skolotāju istabā ir datori ar interneta
pieslēgumu. Daļa skolas tiek nodrošināta ar pastāvīgu Wi-Fi pieslēgumu. Skolā pieejami 79
stacionārie datori, 28 portatīvie datori, 5 interaktīvās tāfeles, 38 datu kameras, 44 projektori,
balsošanas sistēma. 44 no stacionāriem datoriem ir saņemti no ERAF projekta „Rīgas pilsētas
vispārizglītojošo skolu informatizācija”. Izveidoti 2 informātikas kabineti, kuri pieejami
skolotājiem un skolēniem. Skolā ir moderna sporta zāle un sporta komplekss, kas dod iespēju
to iznomāt un saņemt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, kuri tiek izmantoti mācību
līdzekļu, inventāra iegādei un telpu labiekārtošanai. Sporta nodarbības notiek gan āra sporta
laukumos, gan skolas sporta zālē. Sporta inventārs tiek regulāri papildināts.
Skolā ir iegādāta skaņu sistēma, kuru iespējams izmantot arī āra pasākumu organizēšanā.
Skola nodrošina skolēnus pilnībā ar bezmaksas mācību grāmatām un darba burtnīcām.
Mācību grāmatu fonda paplašināšana un atjaunošana tiek plānota Metodiskajās komisijās.
Mācību grāmatu fonds tiek paplašināts regulāri, tiek iegādātas arī metodiska rakstura
grāmatas, daiļliteratūra, preses izdevumi. Skolotāji skolēniem sagatavotos mācību materiālus
var kopēt un drukāt pēc nepieciešamības.
2015. gadā uzsākta mācību video bibliotēkas veidošana un tās lietošana mācību procesā.
Mācību video dažādos mācību priekšmetos veido gan skolotāji, gan skolēni.
2018./2019.mācību gadā uzsākta mācību satura platforma Soma.lv izmantošana mācību
procesā. 2018.gada oktobrī notika apmācību seminārs par portāla Uzdevumi.lv iekļaušanu
skolas mācību procesā. Balstoties uz portāla Uzdevumi.lv statistikas datiem, skola uz
2020.gada septembri ierindojusies 44 vietā starp aktīvākajām skolām Latvijā, kuras izmanto
mācību procesā portāla piedāvātos mācību līdzekļus un iespējas.
Skolas bibliotekāre regulāri informē skolotājus un skolēnus par bibliotēkā
pieejamajiem materiāliem, to izmantošanu. Interešu izglītības programmu un ārpusstundu
pasākumu nodrošināšanai izmanto skolas telpas, iekārtas un citus resursus.
Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums.
● Moderns un ar atbilstošu aprīkojumu izveidots sporta komplekss.
● Skolai piešķirtie finanšu resursi tiek izmantoti efektīvi un racionāli.
● Mācību satura platforma Soma.lv un Uzdevumi.lv izmantošana mācību procesā.
Turpmākās attīstības vajadzības
● Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību un
audzināšanas procesa vajadzībām.
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4.6.2. Personālresursi
Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem skolotāju resursiem izglītības programmu
īstenošanai. Skolā strādā atbalsta personāls – sociālais pedagogs, speciālais pedagogs,
psihologs, 2 logopēdi, bibliotekārs, 2 pedagoga palīgi un 2 medicīnas māsas.
Izmaiņas personālā sastāvā ir pamatotas.
Skolotāju izglītība atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām skolotājiem nepieciešamajai
izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jautājumos un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci audzināšanas
jautājumos. Skolā tiek izstrādāts profesionālās kompetences pilnveides plāns. 93 % aptaujāto
skolotāju norāda, ka vadība atbalsta (ar finansējumu, informāciju, laika plānojumu u.tml.)
skolotāju profesionālo pilnveidi. Savukārt 98 % skolotāju atzīst, ka skolā piedāvātie
tālākizglītības kursi un citas profesionālās pilnveides iespēja apmierina vai drīzāk apmierina.
Skolotāji pielieto kursos un semināros gūtās zināšanas un prasmes audzināšanas un mācību
procesā. Skolotāji savlaicīgi iesniedz profesionālās kompetences pilnveides programmu
apguves apliecinošu dokumentu kopijas un tās tiek reģistrētas Valsts Izglītības informācijas
sistēmā. Tiek pieprasītas nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram.
Skolotāji labprāt ceļ savu kvalifikāciju, apmeklējot kursus, seminārus. Tālākizglītības
uzskaiti un koordinēšanu veic direktore un personāla speciālists. Skolas administrācija
savlaicīgi informē skolotājus par tālākizglītības nepieciešamību un piedāvātajām iespējām,
nodrošina iespēju piedalīties semināros. Skolas vadībā sadarbībā ar Metodisko padomi plāno
un organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus skolā ar iespēju apmeklēt tos katram
skolotājam:
- 2019.gada novembrī 8 h kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”;
- 2018./2019. mācību gadā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētā
projektu konkursa ietvaros „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” tika organizēti
profesionālās pilnveides kursi skolas skolotājiem: 12 h kursi “Matemātika jaunā satura
kontekstā”, 8 h kursi “Skolēnu aktīva un apzināta līdzdalība matemātikas mācību satura
apguvē 1. - 6.klasē”, 4 h seminārs “Produktīva mācību stunda”;
- 2018.gada augustā 6 h kursi “Lasītprasmes attīstības pedagoģiskie nosacījumi”;
- 2018.gada jūnijā 20 h kursi “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”;
- 2017.gada martā 36 h kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā
ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem”;
- 2016.gada janvārī 30 h kursi “Augsta emocionālā intelekta metodes pedagogu
darbā”;
- 2016.gada februārī 8 h kursi “Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā”;
- 2015.gadā martā 12 h kursi “Mūsdienīgu un efektīvu mācību metožu, formu un
paņēmienu izmantošana audzināšanas stundās”;
- 2014.gada oktobrī 12 h kursi “Bērnu un jauniešu attīstība un audzināšana
informācijas sabiedrībā”;
- 2013.gada oktobrī, 2016.gada oktobrī un 2018.gada martā 12 h kursi “Pirmās
palīdzības sniegšanas apmācības kurss”;
- 2013.gada aprīlī 12 h kursi “Darbs ar lietotni Microsoft Office 2010”;
- 2012.gada novembrī 12 h kursi „Mācību disciplīna un tās veidošanas nosacījumi”.
Lielākajai daļai skolotāju darba slodzes ir optimālas. Slodzes sadala, ievērojot skolas
izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju.
Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem
saskaņotos amatu aprakstos. Par skolotāju stundu aizvietošanu skolā ir atbildīga direktora
vietnieks izglītības jomā, kura kārto attiecīgo dokumentāciju par stundu aizvietošanu.
Skolā strādā 45 tehniskie darbinieki. Skolas personāls ievēro vispārcilvēciskās un
demokrātijas vērtības un ētikas normas. Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās
42

Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums
Satversmei, ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli
nediskreditē skolu un valsti.
Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolā strādā kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls.
● Skolā tiek plānoti un organizēti profesionālās kompetences pilnveides kursi ar iespēju
apmeklēt tos katram skolotājam.
● Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības piedāvājumus.
Tālākās attīstības vajadzības
● Turpināt plānot un organizēt profesionālās kompetences pilnveides kursus.
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4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notiek atbilstoši skolas
attīstības prioritātēm un uzdevumiem. Tiek vērtēts katra skolotāja darbs un skolas darbs
kopumā. Kvalitātes nodrošināšanai tiek izmantotas dažādas izglītības iestādē ieviestas
aktivitātes.
Skolas administrācija atbalsta, veicina un organizē pašvērtēšanas darbu, skolas
darbinieku, skolēnu un vecāku iesaistīšanu skolas darba pilnveidošanā un uzlabošanā. Skolas
pašnovērtējuma ziņojums tiek aktualizēts un ir publiskots skolas mājas lapā.
Mācību gada noslēgumā katrs skolotājs veic sava darba pašvērtējumu mācību un
audzināšanas darbā. Novērtējot savas darbības stiprās un vājās puses, tiek noteiktas katra
skolotāja turpmākās attīstības vajadzības.
2017./2018 mācību gadā tika atsākta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšana, kuru reglamentē Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.501
“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”.
Novērtēšana ir process, kura rezultātā izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par konkrētā
skolotāja profesionālās darbības kvalitāti, izsaka rekomendācijas un plāno skolotāja
profesionālo kompetenču pilnveidi ilgtermiņā.
Darba izvērtēšana un analīze, nosakot darba stiprās un vājās puses un apzinot
turpmākās vajadzības, tiek veikta metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē, pedagoģiskās
padomes un skolas padomes sēdēs. Tiek izvērtēti sasniegumi un trūkumi, izvirzīti uzdevumi
turpmākai darba uzlabošanai. Katru gadu tiek izvērtēti skolēnu sasniegumi ikdienas darbā un
valsts pārbaudes darbos. Analīze balstās uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem.
Skolēnu vecākus ar skolas darba sasniegumiem un turpmākajiem darba pilnveides
uzdevumiem iepazīstina Skolas padomē, kā arī katras klases vecāku sapulcēs.
Skolā ir laba sadarbības vide, kas veicina lielākās daļas darbinieku iesaistīšanos
pašvērtēšanas procesā. Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notiek
visa mācību gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem, gada un mēneša darba
plāniem.
Metodisko komisiju vadītāji gada beigās novērtē komisijas darbu. Skolas vadība plāno un veic
skolas darba iekšējo kontroli un izvērtēšanu. Uzsākot jauno mācību gadu, administrācija un
metodisko komisiju vadītāji pedagoģiskajā padomes sēdē iepazīstina skolotājus ar iepriekšējā
mācību gada rezultātiem un kopīgi ar skolotājiem izvirza jaunas prioritātes un uzdevumus.
Balstoties uz pašvērtējuma ziņojuma izveides un analīzes, Edurio aptaujas rezultātiem
un darbinieku darba grupu rezultātiem, ir izveidots skolas attīstības plāns 2018./2019. –
2020./2021. mācību gadam. Skolas attīstības plāns ir saskaņots pedagoģiskās padomes un
skolas padomes sēdē. Ar attīstības plānošanas dokumentu var iepazīties visas ieinteresētās
puses skolas mājas lapā. 90 % aptaujāto skolotāju norāda, ka ir saprotams skolas attīstības
plāns. Savukārt 93 % skolotāju atzīst, ka darbības, kas tiek veiktas skolas darba kvalitātes
uzlabošanai ir pārdomātas vai drīzāk pārdomātas, kā arī apliecina, ka skolas vadība nodrošina
informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolas attīstību.
Vērtējums: labi
Skolas darba stiprās puses
● Skolas darba pašvērtēšanā un attīstības plānošanā tiek iesaistīts personāls, skolēni
un vecāki.
● Skolas vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi
saistībā ar skolas attīstību.
● Aktīva skolotāju iesaiste profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā.
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Turpmākās attīstības vajadzības
● Pašnovērtējuma tālākās attīstības vajadzības cieši saistīt ar konstatējamiem
pierādījumiem iestādes darba izvērtējumā.
4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir reglamentējošie dokumenti, demokrātiski izstrādāti un apspriesti, tos
apstiprinot, iespēju robežās ņemti vērā gan skolēnu, gan vecāku, gan darbinieku priekšlikumi.
Dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem un
izmaiņām. Skolas nolikums atbilst normatīvo aktu prasībām, grozījumi saskaņoti ar dibinātāju
2017.gada augustā. Demokrātiskā veidā, iesaistot darbiniekus, skolēnus un vecākus, ir
definēta skolas misija, vīzija, mērķi un vērtības. Skolas direktore nodrošina un pārrauga
labvēlīgu vidi, kas veicina kolektīva izpratni par noteikto mērķu sasniegšanu.
Darbiniekus, dažāda līmeņa vadītājus pieņem darbā likumdošanā noteiktajā kārtībā,
ņemot vērā viņu kvalifikāciju un skolas vajadzības. Skolā izstrādāta un apstiprināta
Personāla atlases kārtība. Darbinieku pienākumi noteikti amatu aprakstos. Skolas direktore
ir pieprasījusi nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram. Skolotāju darba slodzes
sadalītas un noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Skolā pastāv skolas vadības struktūra. Skolā ir 3 direktora vietnieku izglītības jomā
štata vienību (darbu veic 4 darbinieki), direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā
darbā, sporta kompleksa vadītāja. Skolas darba organizāciju nosaka darba kārtības noteikumi.
Atbilstoši Darba likumam ar visiem vietniekiem ir noslēgti darba līgumi, ir amatu apraksti ar
noteiktiem darba pienākumiem, tiesībām un atbildību. Skolas vadības grupai ir atbilstoša
kvalifikācija un darba pieredze viņu atbildības jomas ir zināmas skolēniem, viņu vecākiem un
citiem interesentiem. E –klasē pieejama informācija, pie kā un kur vērsties skolā dažādu
jautājumu risināšanā.
93 % aptaujāto skolotāju norāda, ka skolas direktore nodrošina regulāru informācijas
apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolas attīstību.
Skolas direktore ir kompetenta skolvadībā ar atbilstošu izglītību un ieinteresēts skolas
darbā, kā arī pilnveidota profesionālā kvalifikācija darba drošības un aizsardzības jomā.
Skolas vadība un kolektīvs tiek motivēts iesaistīties dažādās aktivitātēs un projektos.
Direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, saglabājot atbildību par
galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktore deleģē funkcijas un panāk to izpildi. Direktore veido
vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi.
Skolas vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus. Ir iespēja tikties ar vadību
ārpus pieņemšanas laika, iepriekš to saskaņojot. Skolas vadība ievēro pedagoģijas,
profesionālās ētikas un cilvēktiesību principus, un nodrošina šo principu ievērošanu kolektīvā.
Skolas vadības sanāksmes ir plānotas, protokolētas un notiek katru nedēļu. Skolas
vadība informē par plānoto un veikto darbu pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju
informatīvajās sanāksmēs, izvieto aktuālo informāciju skolotāju istabā un nosūta informāciju
e-klases pastā. Skolas vadība organizē un koordinē Skolas padomes sēdes, pedagoģiskās
padomes sēdes, metodiskās padomes sēdes, metodisko komisiju sēdes, skolēnu pašpārvaldes
sanāksmes, atbalsta personāla grupas sanāksmes. Metodiskās padomes un metodisko komisiju
darbs tiek plānots, pamatojoties uz skolā izvirzītajiem mācību un audzināšanas darba
uzdevumiem, tiek veikta regulāra darba analīze. Plānotie un realizētie pasākumi ir
mērķtiecīgi un tiek iekļauti ikmēneša darba plānos.
Skolai ir regulāra, lietišķa, abpusēji ieinteresēta sadarbība ar dibinātāju un citām
institūcijām, kā arī aktīvi iesaistās dažādos pasākumos un projektos. Katru gadu tiek organizēti
nozīmīgi darbi fiziskās vides uzlabošanā.
Skolā ir izstrādāta sūdzību, priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība un tā ir
pieejama skolas mājas lapā.
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Vērtējums: ļoti labi
Skolas darba stiprās puses
● Labvēlīgu vide, kas veicina kolektīva izpratni par noteikto mērķu sasniegšanu.
● Kvalitatīvs metodiskās padomes un metodisko komisiju darbs.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Veidojot taktiskos plānus, konkrētāk un mērķtiecīgāk plānot pasākumus atbilstoši
mācību gada darba prioritātēm.
4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām
Skola savā darbā realizē sadarbību ar citām institūcijām.
Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu skolas darba
nodrošināšanai – dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības, organizācijas un
kontroles nodrošināšanai, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana,
skolotāju tālākizglītības kursu nodrošināšana, skolotāju dalība ESF projektos u.c. Sadarbībā
ar Rīgas domi un Rīgas domes Īpašuma departamentu skolas ēkas apsaimniekošana un
apjomīgu remontu veikšana.
Sadarbība ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu izglītības programmu izstrādē un
licencēšanā, skolas reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē, izglītības programmu un
skolas akreditācijas jautājumos.
Skolas atbalsta personāls sadarbojas ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta atbalsta nodaļu, Valsts un Pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju un
ievēro tās ieteikumus un norādījumus darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.
Sociālais pedagogs sadarbojas ar ģimeni, skolu un institūcijām, kuras ir atbildīgas par bērnu
sociālo problēmu risināšanu.
Sadarbībā ar Sporta pedagoģisko akadēmiju un Latvijas Universitāti skola nodrošina
praksi topošajiem skolotājiem.
Sadarbībā ar „E-klase” elektroniskā žurnāla darbības nodrošināšana.
Interešu izglītības nodrošināšanā skola sadarbojas ar Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldi.
Sadraudzība tiek veidota ar Latgales priekšpilsētas pirmskolas izglītības iestādēm. Karjeras
izglītības jautājumos notiek sadarbība ar pilsētas vidusskolām.
Lai tiktu organizēta imigrantu iekļaušanās skolā un tiktu nodrošināts veiksmīgs
mācību process, notiek sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latviešu valodas
aģentūru, patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki” un biedrība "Patvērums
“Drošā māja””.
Skolas mērķtiecīgi iesaistās dažādos projektos un citās aktivitātēs:
- 2020.gadā skolas dalība Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā “K10”, kura mērķis ir izveidot jaunu skolas vadības komandas modeli (direktors +
vietnieki + jomu koordinatori) pārmaiņu vadīšanai un ieviešanai;
- 2019. gadā skolas dalība Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā
“Durvis”, kurā kolektīvs dalījās pieredzē par atbalsta sniegšanu jauniebraucēju
integrācijai skolas vidē;
- Kopš 2019./2020. m.g. skola iesaistās ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS);
- 2018./2019.m.g. skolas Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā
„Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”;
- Kopš 2018./2019. m.g. skola iesaistās ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”;
- 2018./2019.mācību gada 1.semestrī sadarbībā ar Rīgas Ķengaraga vidusskolu un Rīgas
72.vidusskolu dalība labdarības projektā “Dāvinām prieku”;
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2018./2019.mācību gadā uzsākta dalība Ceļu satiksmes drošības direkcijas
organizētajā projektā 4.klašu skolēniem "Velosipēdu vadītāju izglītošana un
eksaminācija skolās";
2018. gadā dalība Jauniešu iniciatīvas projektā “Izglītības iestāžu teritoriju
apzaļumošana”;
2018./2019. mācību gadā uzsākta dalība Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā
programmā „Sporto visa klase”;
2018.gada aprīlī dalība starptautiskā projektā “Darbi un idejas” Paņevežas “Viturio’
proģimnāzijā;
2018./2019. mācību gadā dalība projektu konkursā „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu
sasniegšanai”, “Izglītība izaugsmei 2019”;
2018. gadā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu
saņemts finansiāls atbalsts interešu izglītības pasākumu organizēšanai, kā rezultātā
organizēti pilsētas konkursi un sacensības skolā un skolas sporta kompleksā;
2017.gadā uzsākta dalība Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta
programmas „Erasmus+” projekta „Kopīgi risinājumi priekšlaicīgas skolas pamešanas
novēršanai”;
2017.gadā uzsākta dalība “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001);
2016./2017.m.g. pieredzes apmaiņa ar Ventspils 1.pamatskolu;
2015./2016.m.g. Mammas dabas vēstniecības skola;
"Iespējamās misijas" akcijas "Iedvesmo mācīties!";
2015./2016.m.g. "Samsung Skola nākotnei" bezmaksas apmācību programmas
"Skolotājs 3.0";
2015./2016.m.g. sadarbība ar Lietuvu starptautiskā projektā „Mēs darām tā.. Kā dariet
Jūs?”;
2015./2016.m.g. dalība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
organizētajā projektā „Izglītība izaugsmei”;
Katru gadu dalība “Zaļās jostas” organizētajos makulatūras un baterijas vākšanas
konkursos.
Vērtējums: ļoti labi

Skolas darba stiprās puses
● Skolas sistemātiska un rezultatīva sadarbība ar dibinātāju.
● Mērķtiecīga iesaistīšanās projektos, konkursos un aktivitātēs, kas veicina skolas
atpazīstamību, prestižu un lepnumu par savu skolu.
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5.Citi sasniegumi
Skolas sasniegumi interešu izglītībā 2015./2016.mācību gadā
Konkursi, skates, sacensības
Rīgas izglītības iestāžu tautas deju
kolektīvu III deju svētku repertuāra
atlases skate
Latgales priekšpilsētas koru skatē
“Tauriņu balsis 2016”
Latgales priekšpilsētas sacensībās
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensībās
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales priekšpilsētas starpskolu
sacensībās florbolā
Latgales priekšpilsētas starpskolu
sacensībās florbolā
Latgales priekšpilsētas starpskolu
sacensībās florbolā
Latvijas skolēnu spartakiādē
Latgales priekšpilsētas starpskolu
sacensības florbolā 2004. 2205.g.dzimušajiem
Rīgas International Meridian school
skolēnu skatuves mazo formu
uzvedumu konkurss

Iegūtā vieta
Klašu grupa
pateicība
1. – 2.kl. deju kolektīvam
7. – 9.kl. deju kolektīvam
1.pakāpe

1. - 4.kl.

3.vieta

4., 5. kl.

5.-8. vieta

6., 7. kl.

5.-8. vieta

7., 8. kl.

2. vieta

9. klase

8.vieta

jaunieši

1.vieta

4. - 6. kl.

2.vieta

4. - 6. kl.

3.vieta

4. - 6. kl.

3.vieta
1.vieta

4. - 6. kl.
4. - 6. kl.

1.vieta

2. – 9. kl.

Skolas sasniegumi interešu izglītībā 2016./2017.mācību gadā
Konkursi, skates, sacensības
Deju lielkoncerta "Trejdeviņi gaismas tilti"
Rīgas pilsētas izglītības iestāžu tautas deju
kolektīvu repertuāra pārbaudes un svētku
dalībnieku atlases skate
Deju lielkoncerta "Trejdeviņi gaismas tilti"
Rīgas pilsētas izglītības iestāžu tautas deju
kolektīvu repertuāra pārbaudes un svētku
dalībnieku atlases skate
5.-9.kl. meiteņu koru skate
Latgales priekšpilsētas zēnu koru skate
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā

Iegūtā vieta
2.pakāpe

Klašu grupa
1. - 2.kl. deju
kolektīvam

1.pakāpe

3.-4.kl.deju
kolektīvam

2.pakāpe
1.pakāpe
2.vieta

korim “Volante’
2.-7.kl. zēnu korim
4. - 5. kl. zēnu
basketbolā
4. - 6. kl. zēnu
basketbolā
7. - 8. kl. zēnu
basketbolā

4.-6.vieta
3.vieta
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Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Dubultamatieru līgas" 1.līgas grupā
jauniešiem
Latgales priekšpilsētas starpskolu
sacensībās florbolā
Latgales priekšpilsētas starpskolu
sacensībās florbolā
Latvijas 70.skolēnu spartakiādē florbolā
Latvijas bērnu un jauniešu konkurss "Mēs
Latvijai" 5. -9. kl. teātra pulciņa dalība X
Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivālā
"... Un es iešu un iešu"
Rīgas pilsētas plastiskās mākslas
konkurss- gleznojumi uz zīda "Augstu
gaisā"

3.vieta

9. kl. zēnu basketbolā

9.vieta

jauniešiem

1.vieta

4. -5. kl.

2.vieta

6.-7.kl.

5.vieta
1.vieta

6.-7..kl.
5. – 9.kl.

3.vieta

Skolas sasniegumi interešu izglītībā 2017./2018.mācību gadā
Konkursi, skates, sacensības

Iegūtā vieta

Klašu grupa

Netradicionālo rokdarbu RIIMC
organizētajā konkursā “Nu tai Rīgā
ieraudzīju…”

atzinība

5.-8.kl.

Keramikas pulciņš RIIMC organizētajā
konkursā “Nu tai Rīgā ieraudzīju…”

2.pakāpe

3.-4.kl.

Teātra pulciņš Latvijas bērnu un jauniešu
konkursā-festivālā “Mēs –Latvijai!”

3.pakāpe

2.-9.kl.

Latgales priekšpilsētas sacensībās
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensībās
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales
priekšpilsētas
starpskolu
sacensībās florbolā
Latgales
priekšpilsētas
starpskolu
sacensībās florbolā
Latgales
priekšpilsētas
starpskolu
sacensībās florbolā
Rīgas pilsētas sacensībās starpskolu
sacensībās florbolā
Zēnu koru skatē Latgales priekšpilsētā

3.vieta

4.-5.kl.

3. vieta

6. -7. kl.

3. vieta

7. -8. kl.

4. vieta

9. klase

3.vieta

4.- 5.kl.

1.vieta

6.- 7.kl.

2.vieta

8.- 9.kl.

5.-6.vieta

6.- 7.kl.

2.pakāpe

2.-5. kl.
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Skolas sasniegumi interešu izglītībā 2018./2019.mācību gadā
Konkursi, skates, sacensības

Iegūtā vieta

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās
mākslas konkurss- gleznojumi uz zīda un
stikla “Latvijas ainava”

3.vieta
2 pateicības

Klašu grupa
6.=7.kl.gr
upa

Teātra pulciņš piedalījās Rīgas pilsētas
skolēnu skatuves runas konkursā

2.pakāpe

Teātra pulciņš piedalījās XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas
izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru
skatē

3.pakāpe

2.- 6.kl.grupā

Keramikas pulciņa dalība konkursā-izstādē
Raiņa memoriālajā muzejā

2.vieta

2.-5.kl. grupa

2.pakāpe

2.- 6.kl.grupā

4.-6.vieta

4.-5.kl.

2. vieta

6. -7. kl.

2. vieta

7. -8. kl.

4.-5.. vieta

9. klase

2.vieta

4.- 5.kl.

1.vieta

6.- 7.kl.

1.vieta

8.-9..kl.

1.vieta

8.-9..kl.

2.pakāpe

3.-4.kl.grupa

2.pakāpe

2.klase

atzinība

5.kl.

pateicība

5.kl.

4.-6.kl.grupā

3.vieta

Teātra pulciņš piedalījās Rīgas pilsētas
skatuves runas konkurss
Latgales priekšpilsētas sacensībās
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensībās
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales
priekšpilsētas
starpskolu
sacensībās florbolā
Rīgas pilsētas starpskolu sacensībās florbolā
Rīgas pilsētas sacensībās starpskolu
sacensībās florbolā meitenēm
Rīgas pilsētas sacensībās starpskolu
sacensībās florbolā zēniem
Latgales priekšpilsētas koru konkurss “Rīgas
gailis’
Latgales priekšpilsētas koru konkurss “Rīgas
gailis’
Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs
“Rīgas dabaszinību skola’ Jauno vides
pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”
Rīgas atklātās kārtas konkurss
Rīgas 40. vidusskolas atklātais konkurss
dabaszinībās
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Skolas sasniegumi interešu izglītībā 2019./2020.mācību gadā
Konkursi, skates, sacensības

Iegūtā vieta

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās
mākslas konkurss- Gleznojumi uz zīda un
stikla. ūdens. Daba.

atzinība

7.kl.

II pakāpes diploms

8.kl.

Pateicība

7.kl.

3.vieta

5.kl.

3.vieta

5.kl.

3.vieta

7.kl.

Konkurss – izstāde “Tradicionālās kultūras
mantojums – dižkoka tēls”

Klašu grupa

Teātra pulciņš piedalījās Rīgas pilsētas
skolēnu skatuves runas konkursā

2.pakāpe

Teātra pulciņš piedalījās XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas
izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru
skatē

3.pakāpe

2.- 6.kl.grupā

“Vispusīgi
noslīpētākās izrādes
tituls”

2.- 6.kl.grupā

Latgales priekšpilsētas sacensībās
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensībās
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales priekšpilsētas sacensības
basketbolā
Latgales
priekšpilsētas
starpskolu
sacensībās florbolā
Rīgas pilsētas starpskolu sacensībās florbolā

4.-6.vieta

4.-5.kl.

2. vieta

6. -7. kl.

2. vieta

7. -8. kl.

2. vieta

9. klase

1.vieta

6.- 7.kl.

1.vieta

6.- 7.kl.

Rīgas pilsētas sacensībās
sacensībās florbolā

5.-6.vieta

6.- 7.kl.

4.-6.kl.grupā

3.vieta

Teātra pulciņš piedalījās Latvijas
sākumskolas skolēnu teātru festivālā
“Spēlēsim teātri!”

starpskolu
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Sasniegumi mācību priekšmetos olimpiādēs 2017./2018.mācību gadā

Mācību olimpiādes, konkursa nosaukums

Iegūtā vieta

Klase

3.

9.c

atzinība

9.a

2.

8.c

3.

8.b

3.

9.c

3.

8.c

atzinība

9.a

Sudraba
medaļa

5.b

atzinība

5.b

2.

5.b

atzinība

7.c

atzinība

7.b

Rīgas pilsētas 44.latviešu valodas un literatūras olimpiādes
2.posmā 8.-9. klasēm.
Rīgas pilsētas fizikas 68.olimpiādes 2.posms
Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts
19.olimpiādes 2.posms
Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts
19.olimpiādes 2.posms
Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts
19.olimpiādes 2.posms
Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts
19.olimpiādes 2.posms
Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts
19.olimpiādes 2.posms
Matemātikas konkursā MMC - Pangea
Starptautiskā projekta "RĒĶINI GALVĀ" 2018.g. Latvijas
fināla sacensības
Rīgas 40. vidusskolas atklātais konkurss dabaszinībās 5.
klasei
Vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Nu tai Rīgā
ieraudzīju..."
Vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Nu tai Rīgā
ieraudzīju..."

Sasniegumi mācību priekšmetos olimpiādēs 2018./2019.mācību gadā

Mācību olimpiādes, konkursa nosaukums

Iegūtā vieta

Klase

Rīgas matemātikas 69. olimpiādes 2. posms 5. - 8. klasēm

1.- 3.

5., 6.

atzinība

8.a, 8.c

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu konference
Matemātikas konkurss “Ķengurs”

1.

2.- 9.

Matemātikas konkurss "MMC Junior”

11.
(no 1045)

2.

Starptautiskais projekts “Rēķini galvā”

4.

6.

atzinība

4.

Olimpiāde “Matemātiskā daudzcīņa”
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Sasniegumi mācību priekšmetos olimpiādēs 2019./2020.mācību gadā

Iegūtā vieta

Klase

atzinība

9.a

3.

9.c

2., 3.

9.a, 9.c

atzinība

9.a

Rīgas pilsētas matemātikas 70. olimpiādes 5.-8.klasēm

atzinība

6.a

Rīgas pilsētas matemātikas 70. olimpiādes 5.-8.klasēm

atzinība

5.c

Rīgas pilsētas matemātikas 70. olimpiādes 5.-8.klasēm

3.vieta

6.c

Rīgas pilsētas krievu valodas (svešvalodas) 23. olimpiādē
10.-12.klasēm

atzinība

9.c

Rīgas pilsētas matemātikas 70. olimpiādes 5.-8.klasēm

3.vieta

5.b

Mācību olimpiādes, konkursa nosaukums
Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiādes 2. posms
Rīgas pilsētas bioloģijas 42. olimpiādē 9. - 12. klasēm
Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu konference
Rīgas pilsētas 46. latviešu valodas un literatūras olimpiādē
8.-9. klasēm

53

Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

6. Turpmākā attīstība
Turpmākās attīstības vajadzības

Pamatjoma
1. Mācību saturs
2.Mācīšana un
mācīšanās

●

Kompetenču pieeja mācību saturā ieviešanā.

●
●
●
●
●

Medijpratības izglītošana.
Mācīšanas pieejas balstīšana uz kompetenču izglītību.
Lasītprasmes attīstīšana.
Veicināt skolotāju sadarbību starpdisciplināro stundu ietvaros.
Pilnveidot iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu citos
mācību priekšmetos (starppriekšmetu saikne) un spēt saskatīt
zināšanu praktisku pielietošanu dzīvē.
Turpināt skolotāju un atbalsta personāla sadarbību ar
vecākiem skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā.
Papildus individuālās nodarbības ar talantīgajiem skolēniem,
palielinot skolēnu konkurētspēju Rīgas pilsētas mācību
priekšmetu olimpiādēs.
Turpināt darbu pie vienotu prasību un vienotas pieejas
ievērošanas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā.

●
●
●
3. Skolēnu sasniegumi

● Paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus matemātikā
pamatizglītības programmā 5.-9.klasēm.
● Pilnveidot skolēnu lasītprasmi, prasmi veidot spriedumus,
argumentēt.
● Turpināt darbu stundās ar radošajiem uzdevumiem, motivēt
skolēnus aktīvāk izteikt un pamatot savu viedokli, pielietot
savas prasmes un zināšanas nestandarta uzdevumos.
● Argumentēta pārsprieduma rakstīšanas pilnveidošana.

4.Atbalsts skolēniem

● Veicināt skolēnu aktīvu dalību Skolēnu pašpārvaldē.
● Veicināt 7.-9.klašu skolēnu iesaistīšanos interešu izglītības
pulciņos.
● Turpināt iesaistīt skolēnus mācību un ārpusstundu aktivitātēs
dzīves prasmju pilnveidei un pirmo profesionālo kompetenču
ieguvei.
● Pedagogiem turpināt plānot un īstenot mācību stundās mācību
procesa diferenciāciju un individualizāciju.
● Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem,
izmantojot neformālās un interešu izglītības iespējas.
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4. Skolas vide

● Pilnveidot darba organizācijas sistēmu jauno skolotāju
iekļaušanai kolektīvā un izpratnes veicināšanai par skolas
vērtībām.
● Pilnveidot darba organizācijas sistēmu jauno skolotāju
iekļaušanai kolektīvā un izpratnes veicināšanai par skolas
vērtībām.
● 1., 2., 3.stāva gaiteņu un labierīcību renovācija,
elektroinstalācijas renovācija un gaiteņu noslēdzošo
(ugunsdrošo) durvju uzstādīšana.
● 1. stāvā 2 mācību kabinetu, 2. stāvā 5 mācību kabinetu un 3.
stāvā 6 mācību kabinetu vienkāršota renovācija.
● Pagrabstāva daļas renovācija (garderobju izveide 1. – 4.klašu
skolēniem).
● Zēnu un meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetu
renovācija.
● Mazās sporta zāles ventilācijas sistēmas izveide.
● Aktu zāles un priekštelpas renovācija.
● Pabeigt atjaunot pieguļošās teritorijas daļu un atjaunot
centrālās ieejas kāpnes.

5.Resursi

● Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi
atbilstoši mācību un audzināšanas procesa vajadzībām.
● Turpināt plānot un organizēt profesionālās kompetences
pilnveides kursus.
● Pašnovērtējuma tālākās attīstības vajadzības cieši saistīt ar
konstatējamiem pierādījumiem iestādes darba izvērtējumā.
● Veidojot taktiskos plānus, konkrētāk un mērķtiecīgāk
plānot pasākumus atbilstoši mācību gada darba prioritātēm.

6.Skolas darba
organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana
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Pielikumi
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1.pielikums

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2017. – 2020. gads
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2.pielikums
Skolēnu skaits, kas atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem 9. klasēs
Mācību gads

Atbrīvoto skaits

2017./2018.

10

2018./2019.

3

2019./2020.

2
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