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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Ķemeru vidusskola (turpmāk – skola) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta 

vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas. 

Skola atrodas Ķemeros, tālākajā Jūrmalas pilsētas rietumu daļā, speciāli skolas 

vajadzībām būvētā ēkā. 

 Skola celta pēc Ķemeru pilsētas arhitekta R. Cināta un inženiera E.Veisa 

projekta. Tās pamatakmens likts 1930.gada 14.oktobrī. Skolas fasādi grezno divi ciļņi, 

kurus veidojusi tēlniece Austra Akmentiņa (Tomsone). Abi ciļņi ir iekļauti valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 1934. gada 9. septembrī skola tika iesvētīta 

un sāka darboties. No 1941. līdz 1955.gadam ēkā darbojas divas skolas – viena ar 

krievu un otra ar latviešu mācību valodu. 1956. gadā abas skolas apvienoja un skola 

ieguva jaunu nosaukumu Ķemeru vidusskola. Krievu plūsma skolā pastāvēja līdz 

2004.gadam. 

Pašlaik skola darbojas trīs ēkās, vienā no kurām atrodas mācību kabineti, sporta 

zāle, aula; otrā- ēdnīca; trešajā ēkā atrodas skolas bibliotēka, arhīvs, grāmatu krātuve, 

medicīnas kabinets un grāmatvedes kabinets. 

Vairākus gadus skola strādā kā kultūrizglītības centrs, kurā notiek daudzveidīgi 

pasākumi visiem mikrorajona iedzīvotājiem. 

Skola un tajās īstenotās izglītības programmas akreditētas 2007. gada 1. februārī 

līdz 2013. gada 25. janvārim.  

No 2011.gada 7.janvāra skolas direktore ir Svetlana Seņkina, kas ir šīs skolas 

absolvente. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas 

nolikums, kuru apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas dome. Skolai ir savs karogs, zīmogs ar 

mazā valsts ģerboņa attēlu, skolas dziesma, kā arī noteikta parauga veidlapas.  

Regulāri tiek izvērtēta skolas darbība, konstatēts sasniegtais, pozitīvais, tiek 

noteikti turpmākās darbības virzieni, prioritātes, pieņemti lēmumi un iedalīto finanšu 

līdzekļu ietvaros plānota turpmākā darbība. 

Skolas izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir licencētās izglītības 

programmas. 
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1.attēls  

Informācija par skolā 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. īstenotajām 

izglītības programmām: 

 

 

Programmas nosaukums 

Programmas 

kods 

Licences 

numurs, 

izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

2011./2012.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2012./2013.m.

g. 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 Nr. V-64 

02.09.2009. 

80 76 

Pamatizglītības 

humanitārā un sociālā 

virziena programma 

21012111 Nr. V-4228 

18.04.2011. 

15 30 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 Nr. V-2660 

11.08.2010. 

6 7 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

21015811 Nr.V-2661 

11.08.2010. 

1 0 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 Nr. V-65 

02.09.2009. 

25 13 

 

No 2004. mācību gada skola pārtrauca īstenot mazākumtautību izglītības 

programmas. Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz vecāku ieinteresētību jau 

pirmsskolas vecumā par sava bērna mācību valodu izvēlēties latviešu valodu. Līdz ar 

to, lai nodrošinātu pēctecību, vecāki savu bērnu izglītošanu turpina izglītības 

programmās ar latviešu mācību valodu. Šobrīd 40 izglītojamo ģimenēs kā saziņas 

valoda tiek lietota krievu. Taču skolas pedagogiem ir liela pieredze darbā ar 

izglītojamajiem, integrējot tos latviskā vidē, cienot visu tautību tradīcijas un kultūru, 

veidojot cieņpilnas un draudzīgas savstarpējās attiecības.  

No mācībām brīvajā laikā izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu 

izglītības programmās.         

2.attēls 

Informācija par skolā īstenotajām interešu izglītības programmām 

Māksla Sports Dejas Kultūrizglītība Citi 

 Floristikas 

pulciņš 

„Dekors” 

 Florbols 5.-

7.kl. un 8.-

12.kl. 

 Tautas 

dejas 1.-

4.kl. 

 Vokālais 

ansamblis 1.-

4.kl. 

 Datorapmācība 

1.- 4.kl. 

 Jaunsargu 
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 Papīra 

plastika 

 Veidošanas 

darbnīca 

„Rūķis” 

 Vizuālās 

mākslas 

pulciņš 

„Mākslas 

pasaule” 

 Radošā 

darbnīca 

 Smuko lietu 

darbnīca 

 Vieglatlētika 

1.-5.kl. un 6.-

12.kl. 

 Volejbols 

 Ritmika  Vokālais 

ansamblis 5.-

9.kl. 

 Dramaturģijas 

un 

izteiksmīgas 

runas pulciņš 

 Skolas 

pasākumu 

scenāriju un 

koncertu 

programmu 

veidošana 

pulciņš 

 

 2011./ 2012.mācību gadā skolā strādā 23 pedagogi, no kuriem 14 pedagogi ir 

pamatdarbā un 9 pedagogi blakusdarbā. Visiem pedagogiem izglītība atbilst ārējos 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 4 pedagogi ir ieguvuši pedagoģijas maģistra 

grādu, 10 pedagogiem piešķirta profesionālās darbības kvalitātes 3. pakāpe, 1 

pedagogam - 4. pakāpe. Divi skolotāji ir pedagogi mentori.  

Skolas vadību nodrošina direktore, direktores vietniece (0,5 likmes). Kā 

atbalsta personāls skolā strādā sociālais darbinieks uz 0,5 likmēm, medicīnas māsa uz 

0,5 likmēm, bibliotekārs uz 0,5 likmēm, ko apmaksā no dibinātāja finanšu līdzekļiem. 

Skolā strādā 17 tehniskie darbinieki. Tiek nodrošināta pagarinātās dienas 

nodarbības pamatizglītības 1.posma izglītojamajiem. 

Skolas pedagogi un izglītojamie aktīvi iesaistījušies vairākos projektos: 

 „Atbalsts vispārējas izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” (2008-2010)     

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”(2009-2012) 

 Mūžizglītības programmā Comenius „Let’s Nature Give a Hand” (2009-2011) 

 Ķemeru Nacionālā parka organizētajos vides izglītības projektos “Sikspārnis” 

un “Saudzēsim mitrājus kopā!” (notiek katru gadu). 

Skolas sociālā vide 2011./2012.mācību gadā 

Izglītojamo ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā tika noskaidrots: 

Skolā mācās 127 izglītojamie, 44 ir no nepilnām ģimenēm, 6 izglītojamiem 

kāds no vecākiem strādā ārpus Latvijas; 18 izglītojamiem ģimenēs viens no vecākiem 

ir bezdarbnieks, 16 izglītojamo ģimenes var uzskatīt par riska ģimenēm, bet 33 
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izglītojamo ģimenes - par maznodrošinātām. No daudzbērnu ģimenēm skolā mācās 17 

izglītojamie.  

Izglītības programmas apgūst 40 izglītojamie, kuriem dzimtā valoda nav 

latviešu valoda, 18 bērnu nama „Sprīdītis” audzēkņi. 

Brīvpusdienas skolā ir piešķirtas 56 izglītojamajiem.  

Skola sociālajos jautājumos sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

institūcijām un sociālo dienestu, lai nodrošinātu palīdzību izglītojamajiem, kuriem ir 

materiālās grūtības.  

Skolas vide ir ļoti labvēlīga – administrācija un atbalsta personāls nodrošina, lai 

izglītojamie skolā justos labi, lai savlaicīgi tiku apzinātas viņu vajadzības, tiktu 

uzklausītas un risinātas izglītojamo fiziskās un emocionālās vajadzības.  

         3. attēls 

 
2012./2013.m.g. pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem 2.-

6.klašuizglītojamajiem, kā arī braukšanu sabiedriskajā transportā visiem pilsētas 

izglītojamajiem. 

 

Skolas finansējums 

Skolas budžetu veido valsts mērķdotācijas līdzekļi - pedagogu darba samaksai 

un mācību grāmatu iegādei. Dibinātāja līdzekļi paredzēti skolas darbības 

nodrošināšanai un pārējo skolas darbinieku darba samaksai. Papildus finanšu līdzekļi, 

kas iegūti no maksas pakalpojumiem – skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. 
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4.attēls 

Pārskats par skolas finanšu līdzekļiem laikā no 2010. līdz 2012. gadam 

 

Gads 

 

Pašvaldības budžets, 

Ls 

 

Valsts mērķdotācijas, Ls 

Maksas 

pakalpojumi, Ls 

2010. 87557,00 93038.00 34,00 

2011. 116157.00 96669.00 426.00 

2012. 170676.00 112192.00 2230.00 

  

2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu 

prioritātes un konkrēti rezultāti) 

 
2.1.Skolas galvenais pamatmērķis -organizēt un īstenot izglītības procesu un 

nodrošināt valsts vispārējās pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības 

standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu: 

2.1.1.nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas dod iespēju 

sagatavoties izglītības turpināšanai; 

2.1.2.veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu 

personību; 

2.1.3. sekmēt izglītojamā pozitīvi kritisku un sociāli aktīvu attieksmi; 

2.1.4. veidot Latvijas pilsoņa tiesību un pienākuma izpratni; 

2.1.5. veidot izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt 

mūžizglītībai un apzinātai karjerai nākotnē. 

2.2. Skolas uzdevumi: 

2.2.1. īstenot licencētās vispārējās un speciālas pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības programmas; 

2.2.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, 

sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību, turpināt izglītošanos un spēju uzņemties atbildību; 

2.2.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas 

nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

2.2.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 
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2.2.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, 

nodrošinot obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi skolā 

uzņemtajiem izglītojamiem;  

2.2.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

2.2.7. mācību un audzināšanas procesā ievērot demokrātijas, humānisma, 

zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas principus; 

2.2.8. sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajai izglītības 

pakāpei vai apzinātai profesijas apguvei; 

2.3. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti 

 

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Jaunu izglītības 

programmu izstrādāšana 

un licencēšana atbilstoši 

izglītojamo vajadzībām 

un interesēm 

 Izstrādātas, licencētas un īstenotas 

izglītības programmas: 

- Pamatizglītības humanitārā un sociālā 

virziena programma; 

- Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām; 

- Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

Mācīšana un mācīšanās Mācību procesa 

kvalitātes 

paaugstināšana, 

izmantojot IKT iespējas 

un motivējošas mācību 

metodes 

 Skola ir īstenojusi pāreju uz darbu e-

klases sistēmā.  

 Mācību darbā pedagogi un 

izglītojamie izmanto e-vides iespējas 

 ESF projekta ietvaros izstrādātie 

materiāli tiek izmantoti mācību 

procesā 

 Pedagogi apgūst prasmes darbam ar 

interaktīvo tāfeli un citas IKT 

prasmes, pielieto apgūtās tehnoloģijas 

ikdienas darbā 

 Pedagogi pielieto daudzveidīgas 

metodes, notiek pieredzes apmaiņa par 

izmantojamām metodēm izglītības 

programmu īstenošanā  

Izglītojamo sasniegumi Skolas elektroniskās datu 

bāzes izglītojamo 

sasniegumu uzskaitei 

 Skolā izveidota elektroniska datu bāze 

izglītojamo sasniegumu uzskaitei, tā 

tiek regulāri papildināta  
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izveidošana  Statistikas datus pedagogi izmanto 

mācību sasniegumu analīzei un 

dinamikas izvērtēšanai 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Interešu izglītības lomas 

palielināšana vispusīgas 

personības attīstības 

nodrošināšanā 

 Skolā tiek apzinātas skolēnu 

vajadzības pēc interešu izglītības 

programmām 

 Skolā ir izstrādātas skolēnu 

vajadzībām atbilstošas interešu 

izglītības programmas  

 Skolēni regulāri apmeklē interešu 

izglītības nodarbības un pilnveido 

savas prasmes un iemaņas 

 Interešu izglītības nodarbību 

apmeklēšana un organizēšana tiek 

pārraudzīta un kontrolēta 

 Interešu izglītības programmas tiek 

regulāri izvērtētas 

 Ir izstrādāts individuālais izglītības 

programmas apguves plāns, plānotas 

individuālās vai grupu korekcijas 

nodarbības izglītojamajiem, kuri 

apgūst speciālās izglītības programmu 

Skolas vide Skolas tēla 

popularizēšana 

Droša, no vardarbības 

elementiem pasargāta 

vide 

 

 Skolas tradīcijas tiek koptas un 

saglabātas 

 Katru gadu tiek veidota skolas gada 

grāmata 

 Sabiedrība ir informēta par skolas 

aktualitātēm un notikumiem, 

izmantojot pilsētas laikrakstus, IT 

iespējas 

 Skolas mājas lapu aktīvi apmeklē 

skolēni, vecāki un absolventi. 

 Skola darbojas ES projektos 

 Skolai ir sava atribūtika. 

 Ir izstrādātas reglamentējoša kārtība, 

kas saistīta ar skolēnu drošību skolā un 

pasākumos 

 Ir aktualizēti iekšējas kārtības 

noteikumi, un tiek kontrolēta to izpilde 

 Skola sadarbojas ar valsts un 

pašvaldības policijas un drošības 

dienestiem 

Resursi IT izmantošana 

skolvadībā un mācību 

 Skolā izveidota elektroniska datu bāze 

izglītojamo sasniegumu uzskaitei un 
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procesā 

Skolas materiāli 

tehniskās bāzes 

pilnveidošana 

analīzei 

 Pedagogi sava darba organizēšanā un  

mācību procesā izmanto IT  

 2012.gadā nomainīti datori datorklasē, 

mācību kabineti aprīkoti ar datoriem, 

kuriem ir interneta pieslēgums 

 Uzstādīti 2 interaktīvās tāfeles 

komplekti ar dokumentu kamerām 

  Skolā veikts kosmētiskais remonts, 

nomainīti logi, elektroinstalācija, 

apgaismes ķermeni, durvis 

Skolas darba 

organizēšana un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba izvērtēšana 

un tālākās darbības 

plānošana 

 Ir veikta izpēte un apkopoti 

izglītojamo, vecāku, pedagogu u. c. 

viedokļi par skolas darba kvalitāti un 

attīstības plāna īstenošanu 

 Informācija par izpētes rezultātiem un 

izteiktajiem priekšlikumiem ir 

pieejama pašvaldības masu saziņas 

līdzekļos, skolas mājas lapā u.c. 

 Ir izveidota datu bāze skolas attīstības 

tālākai plānošanai 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas periodā ieteikumu izpilde 

 

N.p.k. Ieteikums Ieteikuma izpilde 

1. Sadarbojoties ar skolas dibinātāju, piesaistot 

papildus finansējumu, konsekventi īstenot 

skolas attīstības plānā paredzētos  pasākumus 

skolas mācību procesam nepieciešamo 

līdzekļu sagādei 

 Mācību kabineti ir modernizēti 

atbilstoši plānotajam skolas attīstības 

plānā 

 Mācību kabineti papildināti ar mācību 

līdzekļiem (interaktīvās tāfeles, dokumentu 

kameras, datori, projektori un citi mācību 

līdzekļi) 

2. Piesaistīt finansu resursus skolas materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošanai, īpaši pievērst 

uzmanību plānveidīgai skolas mēbeļu 

nomaiņai 

 Skolā veikts kosmētiskais remonts. 

Nomainīta elektroinstalācija, gaismas 

ķermeņi un durvis  

 Klašu telpas aprīkotas ar jaunām 

mēbelēm, mācību kabinetos ir 

pieejami jauni datori ar interneta 

pieslēgumu 

 Plānveidīgi tiek papildināts visu 
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mācību līdzekļu fonds 

3. Pilnveidot un uzlabot mūsdienu informācijas 

tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību 

stundās un ārpus mācību stundām 

 Skolotāji apguvuši un izmanto 

mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas 

(turpmāk – IT) stundās un 

ārpusstundu pasākumos 

 Mācību kabinetos ir datori ar interneta 

pieslēgumu 

 Skola izmanto „e- klases” skolvadības 

sistēmu 

4. Organizēt skolotāju izglītošanu informācijas 

tehnoloģiju izmantošanā 

 Skolā organizēti semināri par IT 

izmantošanu mācību procesā 

 Skolotāji apmeklēja tālākizglītības 

kursus saistībā ar IT izmantošanu 

pedagoģiskajā procesā 

5. Izveidot atbalsta personāla metodisko 

komisiju 

 Sociālais pedagogs un medmāsa 

nepietiekama pašvaldības finansējuma 

dēļ strādā uz nepilnu likmi 

6. Īstenot skolā izstrādāto karjeras izglītības 

programmu 

 Skolā ir izstrādāta un mērķtiecīgi 

īstenota karjeras izglītības programma 

7. Metodiskajām komisijām plānot darbu pie 

uzdevumu izstrādes mācību procesa 

diferencēšanai atbilstoši skolēnu spējām 

 Skolas metodiskā padome un 

metodiskās komisijas plānveidīgi 

strādā pie mācību procesa 

diferencēšanas atbilstoši katra skolēna 

spējām 

8. Plānot pasākumus skolotāju pedagoģiskās 

sadarbības aktivizēšanai 

 Skolā notiek aktīva skolotāju 

pedagoģiskā sadarbība un pieredzes 

apmaiņa visos līmeņos un jomās 

9. Skolas vērtēšanas nolikuma prasības 

iedzīvināt visu skolotāju darbā 

 Skolas vērtēšanas kārtība tika 

aktualizēta, pedagogi zina un ievēro 

vērtēšanas kārtības prasības 

 Administrācija kontrolē vērtēšanas 

nolikuma prasību ievērošanu 

10. Nodrošināt skolas vērtēšanas nolikuma 

pieejamību skolēniem un vecākiem, 

piemēram, iekļaujot skolas veidotu 

dienasgrāmatu saturā 

 Izglītojamie, viņu vecāki ir 

iepazīstināti ar skolas vērtēšanas 

kārtību. Izraksts no vērtēšanas 

kārtības ir iekļauts skolas 

dienasgrāmatas saturā 
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11. Izveidot skolas atribūtiku un izstrādāt tās 

pielietošanas kārtību 

 Skolai ir savs karogs, logo, skolas 

dziesma. Skolas atribūtika tiek 

izmantota suvenīriem, atzinības 

rakstos, diplomos, pateicības vēstulēs 

 Ir izstrādāta skolas atribūtikas 

izmantošanas kārtība 

12. Savlaicīgi veikt nepieciešamās korekcijas 

skolas attīstības plānā 

 Skolas attīstības plāns tiek aktualizēts 

katru gadu 

 Nepieciešamības gadījumā skolas 

attīstības plānā tiek veiktas izmaiņas 

13. Izveidot skolas darba pašvērtēšanas sistēmu, 

dodot iespēju skolotājiem, skolēniem skolēnu 

vecākiem regulāri izvērtēt ne tikai savu, bet 

arī skolas darbu kopumā. Aktīvāk iesaistīt 

skolēnu vecākus skolas pašvērtēšanas procesā 

 Visas ieinteresētās puses (izglītojamie, 

vecāki, pedagoģi) regulāri izvērtē skolas 

darbu kopumā 

 Izveidota darba grupa skolas attīstības 

plāna projekta izstrādei 2014.- 2017. 

gadam 

14. Savlaicīgi veikt korekcijas skolas 

normatīvajos dokumentos atbilstoši 

grozījumiem likumdošanā 

 Skolas dokumentācija katru gadu tiek 

aktualizēta atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem, veiktas 

izmaiņas skolas dokumentācijas 

sistematizācijā 

 

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

4.1. Mācību saturs 

4.1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

2012./2013.m.g. skolā tiek īstenotas licencētas izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programma, kods 21011111, 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, kods 21012111, 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611, 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 

31011011. 

Visi pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus, 

uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un 

kārtību. 

Mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām un mācību priekšmetu standartiem. Pedagogi izmanto VISC piedāvātās 

un apstiprinātās mācību priekšmetu paraugprogrammas. Pedagogu izvēlētās mācību 
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priekšmetu programmas konkrētajam mācību gadam apstiprina direktore. Skolas 

pedagogi apzinās sava mācību priekšmeta lomu un izprot, kā viņu mācību priekšmeta 

saturs iekļaujas skolas īstenotajās izglītības programmās. 

Katram mācību priekšmetam katrā klašu grupā ir izstrādāts tematiskais plāns; 

plānojot darbu, visi pedagogi ņem vērā izglītojamo vajadzības, plāno laiku darbam ar 

izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

Pedagogi plāno: 

- individuālo darbu ar izglītojamajiem tajā skaitā kuri apgūst speciālās izglītības 

programmas; 

- izglītojamajiem nepieciešamās konsultācijas mācību satura apguvei; 

- sociālā pedagoga konsultācijas. 

Katra temata apguvei mācību priekšmeta programmā atvēlētais laiks ir 

pietiekams, lai izglītojamajiem būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus. 

Tiek nodrošināta kontrole un mācību sasniegumu analīze. 

Pedagogiem regulāri tiek sniegta informācija par izmaiņām mācību priekšmeta 

saturā, aktualitātēm izglītības jomā. 

Skolas vadība koordinē un regulāri pārrauga mācību priekšmetu programmu 

īstenošanu, tematisko plānu izstrādi un īstenošanu. 

Pedagogus nodrošina ar nepieciešamajiem dokumentiem; nodrošina iespējas 

izmantot skolā pieejamos resursus; veicina dažādu mācību priekšmetu pedagogu 

sadarbību metodisko komisiju ietvaros. 

Mācības notiek saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu, kas ir sastādīts 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai izglītojamā slodzei. Stundu saraksts ir 

pieejams elektroniskā veidā e-klasē un skolas mājas lapā. Savukārt ikdienas stundu 

izmaiņas ir pieejamas stundu saraksta stendā. 

Stiprās puses: 

 Mācību priekšmetu satura apguves plānojums nodrošina skolas izglītības 

programmu īstenošanu. 

 Izstrādāta un licencēta Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena 

programma, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

 Pedagogi, plānojot darbu, ņem vērā izglītojamo vajadzības, paredz mācību 

darba diferenciāciju izglītojamajiem ar grūtībām mācībās un talantīgajiem 

izglītojamajiem. 
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 Notiek pedagogu savstarpējā mācību stundu vērošana, analīze un pozitīvās 

pieredzes popularizēšana.  

 Skolas vadība sniedz pedagogiem atbalstu mācību standartu un mācību 

priekšmeta programmu īstenošanā (iepazīstina ar prasībām, nodrošina ar 

nepieciešamajiem mācību materiāliem, izglītojošo darbību regulējošajiem 

dokumentiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot pedagogu prasmi patstāvīgi izstrādāt mācību priekšmetu 

programmas.  

 Pilnveidot mācību satura apguves plānojumu mācību procesa individualizācijā 

un diferenciācijā.  

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

Izglītības iestādē regulāri tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte-tiek vērotas 

mācību stundas, tiek pārraudzīti tematiskie plāni, ieraksti klases žurnālos. Ieraksti 

klases žurnālos un citos dokumentos pārsvarā tiek veikti precīzi un regulāri, pārbaudēs 

konstatētās nepilnības pedagogi novērš īsā laikā, atskaites pārsvarā tiek nododas 

noteiktā termiņā. 

Skolas pedagogi mācību satura apguvei izmanto dažādas mācību metodes, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu mācību satura apguvi. Mācību metožu izvēlē tiek ņemtas vērā 

izglītojamo vajadzības atbilstoši viņu attīstības traucējumu veidam spējām un veselības 

stāvoklim. Īpaša vērība tiek pievērsta darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem. Par to 

liecina ārējās vērtēšanas rezultāti un skolotāju pašnovērtēšanas rezultāti.  

Metodiskajās komisijās apkopo informāciju par biežāk izmantojamajām un 

rezultatīvajiem mācību metodēm. Vairāk kā 50% izglītojamo atzīst, ka izvirzītie stundu 

mērķi ir atbilstoši viņu vajadzībām un spējām. 60% skolēnu uzskata, ka mācību 

stundās strādā atbilstoši savām spējām. Skolā ir apstiprināta Ķemeru vidusskolas 

izglītojamo Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Ikdienas un valsts pārbaudes darbu 

analīze, anketēšanas rezultāti (70%) ļauj pedagogiem spriest, ka mācīšanas temps ir 

optimāls un ļauj sasniegt paredzētos mērķus un uzdevumus, kā arī plānot savu tālāko 

darbību, mācīšanas metožu izvēli. 

Mācīšanas process dod iespēju izglītojamajiem iesaistīties savu mācību 

sasniegumu vērtēšanā. 
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Mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam, 

spējām un konkrētajai apgūstamajai mācību tēmai. 

Lielākajā daļā klašu telpu iekārtojums dod iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas 

un mācīšanas metodes. Klases ir aprīkotas ar datortehniku, izglītojamajiem ir pieejami 

projektori un interaktīvās tāfeles, kas tiek izmantotas dažādu mācību priekšmeta satura 

apguvei. Izglītojamo anketēšanas rezultāti liecina, ka mācību procesā pedagogi efektīvi 

izmanto gan mācību materiālus, gan papildmateriālus, gan mācību tehniskos līdzekļus 

(45% respondentu apstiprinājums). 

Pēdējos trijos gados skolas izglītojamie ir sasnieguši labus panākumus dažādās 

mācību priekšmetu olimpiādēs (skat.5.attēlu). 

 

5.attēls 

Ķemeru vidusskolas izglītojamo sasniegumi mācību olimpiādes 2009. -2012. gadā 

Nosaukums Klase Vieta 

Jūrmalas pilsētas matemātikas olimpiāde 7. klase 1. vieta 

Jūrmalas pilsētas krievu valodas olimpiāde 8. klase 1. vieta 

Atzinība 

Jūrmalas pilsētas 2. klases olimpiāde 2. klase 2. vieta 

Jūrmalas pilsētas vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.kl.  2. vieta 

Atzinība 

Jūrmalas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 7. klase 2. vieta 

Atzinība 

Jūrmalas pilsētas fizikas olimpiāde 9. klase 2. vieta 

Jūrmalas pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 9. klase 2. vieta 

Jūrmalas pilsētas vizuālās mākslas olimpiāde 8. klase 3. vieta 

Jūrmalas pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 9. klase 3. vieta 

Jūrmalas pilsētas matemātikas olimpiāde  4. klase Atzinība 

Jūrmalas valsts ģimnāzijas atklātā olimpiāde matemātikā 6. klase Atzinība 

Jūrmalas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 7. klase Atzinība 

Jūrmalas pilsētas fizikas olimpiāde 9. klase Atzinība 
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Saistībā ar vispārējās vidējās izglītības programmā paredzēto, izglītojamie katru 

gadu izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus un piedalās dažāda līmeņa konferencēs un 

lasījumos. Zinātniski pētnieciskie un pētnieciskie darbi ir izstrādāti par šādām tēmām: 

„Netradicionāla elektrības ieguve”, „Ķemeru ēku arhitektūra”, „Bīstamās vietas 

Ķemeros” u.c. 

Skolā mācību process tiek organizēts tā, lai nodrošinātu sasaisti ar reālo dzīvi. To 

paredz arī mācību priekšmetu programmas-iesaistīt izglītojamos daudzveidīgā, 

praktiskā, radošā dzīvē. Pēc vecāku iniciatīvas skola ir izstrādājusi, licencējusi un 

sākusi veiksmīgi realizēt Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu, 

kurā angļu valodas apguve sākas pirmajā klasē. 

Izglītojamie regulāri iesaistās pilsētas mēroga pasākumu organizēšanā, bieži 

apmeklē lielos uzņēmumus („Latvenergo”, „Jūrmalas ūdens”, „Rīgas siltums”, 

viesnīcu „Islande”, „Latvijas Banka”, Saeima, „”Ķeguma HES”, saldējuma ražotne 

„Rūjiena” u.c.), ražotnes („Lāču” maizes ceptuve, Limbažu maizes ceptuve), vēro 

mazās uzņēmējdarbības izpausmes („Skrīveru saldumu” ražotne, Sveču liešanas 

manufaktūra, galdniecības uzņēmumi, zivju cehs Ķemeros, mēbeļu restaurācijas 

darbnīca, Oskara Grīga privātā HES, SIA „Uzvelc kreklu”), apmeklē zemnieku 

saimniecības (z/s „Dobuļi” Iecavā, z/s „More” Rīgas rajonā u.c.).  

Izglītojamie pēc savas iniciatīvas regulāri piedalās skolas teritorijas, pieguļošā 

meža, kāpu teritorijas Ķemeru Nacionālā parka un citu Ķemeru objektu sakopšanā 

Lielās talkas ietvaros vai skolas organizētajā talkās. 

Skola iesaistās pēc Jūrmalas pilsētas iniciatīvas organizētajos pasākumos, 

tiekoties ar pilsētas uzņēmējiem un komercstruktūru vadītājiem, bijušajiem 

absolventiem, kultūras darbiniekiem, vecākiem, uzraudzības institūciju darbiniekiem 

u.c. Katru gadu martā un aprīlī notiek karjeras izglītības pasākumi, kuru laikā 

izglītojamie tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Izglītojamie pirms ekskursijām un skolas organizētajiem pasākumiem tiek 

instruēti par drošības pasākumiem ekskursijās, apstiprinot instruktāžu ar parakstu, 

ekskursijas un to maršruti tiek saskaņoti ar skolas administrāciju.  

Mācību satura īstenošana atbilst mūsdienu aktualitātēm. 

Pedagogu stāstījums un skaidrojums ir piemērots apgūstamajai tēmai. 

Anketēšanā iegūtie dati liecina, ka lielākā daļa izglītojamo pozitīvi vērtē pedagogu 

prasmi izskaidrot mācību vielu. 60% izglītojamo atzīst, ka pedagogi vienmēr izskaidro 

izglītojamajiem darba mērķus un izvirzītās prasības. Sniedz nepieciešamo atbalstu 

mācību satura apguvei. 
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Pēc mācību stundu vērošanas (hospitēšanas) administrācija nepieciešamības 

gadījumā sniedz atbalstu – ieteikumu, kam turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība, 

lai sasniegtu izvirzīto mācību stundas mērķi. 

65 % vecāku un 66% aptaujāto izglītojamo pozitīvi vērtē mācību procesu, 

pedagogu un izglītojamo dialogu un sadarbību skolā. 70% izglītojamo uzskata, ka 

skolā viņiem palīdzēs sarežģītā situācijā, uzklausīs un ņems vērā viņu viedokli.  

Lielākā daļa pedagogu rosina izglītojamos iesaistīties dialogā, paust un 

argumentēti aizstāvēt savu viedokli. Izglītojamie mācās argumentēti pamatot savu 

viedokli un toleranti pieņemt citu cilvēku spriedumu, atrast kompromisa variantu. 

 

Stiprās puses: 

 Lielākā daļa pedagogu mācīšanas procesā ievēro izglītojamo vajadzības un 

intereses.  

 Skolas mācību process ir cieši saistīts ar reālo dzīvi, izglītojamie tiek iesaistīti 

skolas un pilsētas pasākumos, izrāda iniciatīvu un uzņemas atbildību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Rosināt izglītojamos aktīvāk iesaistīties pašvērtējuma procesā un darbības 

plānošanā savu mācību sasniegumu paaugstināšanai. 

 Pilnveidot moderno tehnoloģiju un efektīvo mācīšanas metožu izmantošanu 

mācību procesā. 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Pedagogi rosina izglītojamos mērķtiecīgam darbam, strādāt atbilstoši savām 

spējām, uzlabot mācību sasniegumus, plānot tālāko darbību izglītības programmas 

apguvei.  

Izglītojamajiem ir iespējas prezentēt savu darbu klasei/izglītojamo grupai, 

piedalīties skolas un ārpusskolas organizētajos konkursos, skatēs.  

Skolā ir iespēja mācīšanās procesā izmantot datorklasi, klases ar interaktīvās 

tāfeles komplektiem (datori, projektori, tāfeles, sensori, dokumentu kameras), interneta 

resursus, skolas bibliotēku. 

Skolā ir iespēja izglītojamajiem strādāt individuāli no mācībām brīvajā laikā. 

Skola strādā, lai pilnveidotu kārtību katra izglītojama dinamikas analīzei. 

Izglītojamo sasniegumu datu bāze otro gadu ir e-klases žurnālā. Dati par katra 

izglītojama izaugsmes dinamiku ir pie klases audzinātāja. Katram izglītojamam ir 
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iespēja veikt pašvērtējumu par semestri un gadā sasniegto un plānot turpmāko darbu, 

lai uzlabotu mācību sasniegumus. 

Lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu: viņi 

mācās atbilstoši savām spējām, ir ieinteresēti rezultātu sasniegšanā, aktīvi iesaistās 

mācību darbā, labprāt izpilda radošos uzdevumus. Mācīšanās procesā izglītojamie 

izmanto kabinetos esošos mācību līdzekļus. Pedagogi iesaista izglītojamos savu un 

klasesbiedru darbu vērtēšanā. Lielu uzmanību pedagogi pievērš, veidojot izglītojamo 

prasmi argumentēt savu viedokli, izteikt patstāvīgus spriedumus. Stundās izglītojamie 

labprāt strādā grupās, parādot labas saskarsmes prasmes, daļai izglītojamo ir svarīgas 

konsultācijas, kurās ir iespēja individuāli sadarboties ar pedagogu.  

Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka viņi palīdz viens otram mācīšanās procesā, un 

nepieciešamības gadījumā var viens otram palīdzēt risināt problēmas.  

Izglītojamie iesaistās kopīgu mācību projektu izstrādē un prezentēšanā.  

Anketēšanas rezultāti liecina, ka liela daļa izglītojamo labprāt strādā grupās, 

kurās piedalās dažāda vecuma skolas biedri. 

Skolā ir izstrādāta vienota kārtība kavējumu uzskaitei. Kavējumu uzskaiti veic 

klases audzinātājs, priekšmetu skolotājs un sociālais pedagogs. Lielākā daļa 

izglītojamo nekavē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā pedagogi kopā ar vecākiem izvērtē katra izglītojamā mācību dinamiku, 

sniedz rekomendācijas mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošanai. 

 Skola kopš 2011./2012. m. g. izmanto e-žurnālu, kurā atbilstoši vienotām 

prasībām tiek apstrādāti un analizēti visu nozīmīgāko pārbaudes darbu, kā arī semestru 

un gada mācību sasniegumi, kas tiek regulāri papildināti. Tas ļauj analizēt katra 

izglītojamā izaugsmes dinamiku. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Katram izglītojamajam pilnveidot elektronisko dinamikas uzskaites datu bāzi. 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pedagogi vērtē izglītojamo sasniegumus, ievērojot valstī un skolā noteikto 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

Visi pedagogi izmanto dažādas vērtēšanas metodes, kuras atbilst izglītojamo 

vecumam un mācību priekšmetu specifikai.  
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Mācību priekšmetu metodiskās komisijas izstrādā vienotas prasības pārbaudes 

darbu veidošanā un vērtēšanā. Pedagogi informē izglītojamos par pārbaudes darbu 

veikšanai izvirzītajām prasībām. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skola pietiekami 

informē par viņu bērnu mācību sasniegumiem. Vairāk kā 50% izglītojamo atzīst, ka 

pedagogs skaidri pamato viņa darba vērtējumu un, uzsākot darbu, ir skaidri zināmi 

vērtējuma kritēriji.  

Par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem 

vecāki tiek informēti klases vecāku sapulcēs un konsultāciju laikā, mācību priekšmetu 

pedagogi izskaidro vērtēšanas principus konkrētajā mācību priekšmetā. Ja radušās 

konfliktsituācijas par izglītojamo darbu vērtēšanas objektivitāti, skolas administrācija 

palīdz tās risināt. Skolas administrācija kontrolē, lai vērtēšana un izglītojamo darba 

vērtējuma atspoguļošana e-žurnālā būtu sistemātiska. Atsevišķiem pedagogiem 

izglītojamo darbu labošana un vērtējumu atspoguļošana e-žurnālā nenotiek pietiekami 

sistemātiski. 

Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtējumu uzskaitē. Tās ievērošanu 

kontrolē klašu audzinātāji un direktores vietniece. Lielākā daļa pedagogu izmanto 

vērtēšanas procesā gūto informāciju darba metožu uzlabošanai. Metodiskajās komisijās 

un skolas administrācija regulāri iesaista pedagogus diskusijās par to, ka darba 

vērtējums ir ļoti svarīgs izglītojamo motivēšanā.  

Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju.  

Pedagogi, vērtējot izglītojamā darbu, iekļauj arī izglītojamā pašvērtējumu. Bieži 

izglītojamajiem trūkst prasmes pašvērtējumu veidot objektīvi un vērst uz tālākās 

attīstības vajadzībām.  

Stiprās puses: 

  Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtēšanā. 

 Vērtējums tiek atspoguļots e-žurnālā, kopsavilkumu žurnālos, dienasgrāmatās 

un liecībās.   

 Vecākiem ir dažādas iespējas iepazīties ar bērnu mācību sasniegumu dinamiku, 

saņemtajiem vērtējumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

  Pilnveidot kārtību, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar informāciju par mācību 

sasniegumu vērtēšanu skolā. 

  Attīstīt izglītojamo pašvērtēšanas prasmes. 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi. 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

 Izglītojamo sasniegumi ikdienā tiek vērtēti atbilstoši valstī noteiktajām 

prasībām un skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšana ir mācību procesa sastāvdaļa, un tas vērsts uz to, lai 

izglītojamais labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmetu standarta prasības, 

iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību. 

Izglītojamo ikdienas sasniegumu uzskaitei līdz 2011./2012. mācību gadam skolā 

tika izmantota izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīze. Katram 

izglītojamam izveidota sava dinamikas izaugsmes uzskaites datu karte, kura regulāri 

tika papildināta (skat.6.attēlu). 

6.attēls 

 

 

 

 

 

 

 

Sākot ar 2011./2012. mācību gadu, izglītojamo ikdienas sasniegumu uzskaitei, 

standartprasmju apguves līmeņa kontrolēšanai un izvērtēšanai skola izmanto e-žurnāla 

iespējas sistēmas e-klase ietvaros. 

Mācību priekšmetu pedagogi regulāri vērtē un analizē izglītojamo sasniegumus, 

viņu izaugsmi. Rezultāti tiek apkopoti un analizēti semestra un mācību gada 

noslēgumā, kā arī periodiski pēc pārbaudes darbiem visa mācību gada laikā.  

Katru mācību gadu skolā tiek apkopoti izglītojamo mācību sasniegumi katrai 

klasei pēc zināšanu līmeņiem un vidējiem vērtējumiem. 
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2011./ 2012. mācību gadā 3. klasē 70% - augsts un optimāls zināšanu 

līmenis.  

2011./2012.m.g. 4. klasē augsts un optimāls zināšanu līmenis 57% izglītojamiem. 

Klasē mācās divi izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, kuriem nepieciešama 

individuālā pieeja un atbalsta pasākumi. 
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Salīdzinot skolēnu sekmes ar iepriekšējo mācību gadu sekmēm, var secināt, ka 8. 

klasē zināšanu līmenis paaugstinājies. Augsts un optimāls zināšanu līmenis 46% 

izglītojamo. Klasē nav izglītojamo, kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis. 

 

2011./2012.mācību gadā 11.klasē augsts un optimāls zināšanu līmenis 25%, 

pietiekams -75% izglītojamo. Ir vērojama pozitīva dinamika. 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

2009./2010.m.g. 

Klase Izglītojamo 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

(1-3balles) % 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) 

% 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) % 

A+O 

% 

2. 12 - 50 33 17 50 

3. 10 - 22 56 22 77 

4. 10 10 20 40 30 70 

5. 12 8 42 33 17 50 

6. 16 13 61 13 13 26 

7. 15 27 53 7 13 20 

8. 15 20 73 7 - 7 

10. 15 37 63 - - - 

11. 9 - 89 11 - 11 
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2010./2011.m.g. 

Klase Izglītojamo  

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

(1-3balles) % 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) 

% 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) % 

A+O 

% 

2. 9 - 22 56 22 78 

3. 13 - 54 31 15 46 

4. 11 27 19 27 27 54 

5. 9 33 11 33 23 56 

6. 12 25 25 25 25 50 

7. 13 8 61 8 23 31 

8. 8 13 60 27 - 27 

10. 12 9 61 - 30 30 

11. 13 9 61 15 - 15 

 

2011./2012.m.g. 

Klase Izglītojamo 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

(1-3balles) % 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) 

% 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) % 

A+O 

% 

2. 15 7 33 27 33 60 

3. 9 10 20 50 20 70 

4. 14 7 36 50 7 57 

5. 9 22 56 11 11 22 

6. 9 33 22 33 14 47 

7. 10 30 50 10 10 20 

8. 12 - 54 46 - 46 

11. 12 - 75 25 - 25 

 

Salīdzinot trīs mācību gadu vidējos vērtējumus klašu grupās (skat.7.attēlu), 

jāsecina, ka 3.,4. un 8.,11. klasēs zināšanu līmenis paaugstinās, bet 5.,6.,7. klasēs - 

pazeminās. Šajās klasēs integrēti 7 izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, kuriem 

nepieciešami speciāli atbalsta pasākumi, kā arī individuāla pieeja katram.  
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7.attēls 

 

Analizējot izglītojamo sasniegumus, tika konstatēts, ka rezultātus ietekmē 

lasīšanas un runāšanas prasmju līmenis, ka lielāka uzmanība jāpievērš šo prasmju  

attīstībai latviešu valodā, tāpēc skolā īpaša uzmanība pievērsta lasīt prasmju 

(sākumskolas posmā) un runāt prasmju (pamatskolas posmā) apguvei. Izstrādāti 

vienoti kritēriji, pēc kuriem pedagogi pārbauda šīs prasmes (skat.8.attēlu). 

2011./2012.m.g.                                                                                           8.attēls 

Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek analizēti 

pedagoģiskās padomes sēdēs, MK sēdēs, pārrunāti ar vecākiem. Iegūtā informācija tiek 

izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai. 
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skola apkopo un analizē izglītojamo sniegumu valsts pārbaudes darbos un 

centralizētajos eksāmenos.  

Skolā valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek salīdzināti ar iepriekšējo mācību gadu 

VPD rezultātiem, ar vidējo līmeni pilsētā un valstī. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. klasē 

2009./2010.mācību gads 

Priekšmets Izglītoj

amo 

skaits 

Nepietieka

ms līmenis 

(1-3balles) 

% 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) % 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) % 

Vidējais 

vērtēju

ms skolā 

Vidējais 

vērtējums 

Jūrmalā 

Matemātika 9 - 22 67 11 6.78 7.53 

Latviešu 

valoda 

9 - 33 56 11 7.00 8.36 

Dabaszinības 9 -  66 34   

 

3.klasē kombinētu valsts pārbaudes darbu veica 9 izglītojamie. Darbs sastāvēja 

no trim daļām – latviešu valoda, matemātika un dabaszinības. Vidējais vērtējums: 

latviešu valodā 7.00, matemātikā – 6,78. Tas ir nedaudz zemāks par vidējo vērtējumu 

Jūrmalā. 

2010./2011.mācību gads 

Priekšmets Izglītoja

mo 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

(1-3balles) % 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) 

% 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) % 

Vidējais 

vērtēju

ms skolā 

Vidējais 

vērtējums 

Jūrmalā 

Matemātika 13 15 31 54 - 5.92 7.53 

Latviešu 

valoda 

13 - 15 69 15 6.85 7.96 

 

Kombinētu pārbaudes darbu veica 13 izglītojamie. Darbs sastāvēja no 

divām daļām – latviešu valodas un matemātikas. Vidējais vērtējums latviešu 

valodā 6.85 (Jūrmalā – 7.96). 84% skolēnu ieguva augstu (AL) vai optimālu (OL) 

līmeni. Matemātikā vidējais vērtējums - 5.92 (Jūrmalā – 7.53). Divi izglītojamie 

saņēma vērtējumu zemāku par 4 ballēm.  

2011./2012.mācību gads 

Priekšmets Izglītoja

mo 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

(1-3balles) % 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) 

% 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) 

% 

Vidējais 

vērtēju

ms skolā 

Vidējais 

vērtējums 

Jūrmalā 

Matemātika 9 - 22 56 22 7.00 7.56 
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Latviešu 

valoda 

9 - 11 33 56 8.56 7.97 

 

Kombinētu pārbaudes darbu veica 9 izglītojamie. AL un OL matemātikā 

ieguva 78% izglītojamo, latviešu valodā – 89%. Salīdzinot rezultātus ar 

iepriekšējiem mācību gadiem, tiek novērota pozitīva dinamika. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6. klasē 

2009./2010.mācību gads 

Priekšmets Izglītoj

amo 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

(1-3balles) % 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) 

% 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) 

% 

Vidējais 

vērtēju

ms skolā 

Vidējais 

vērtējums 

Jūrmalā 

Matemātika 14 - 50 21 29 6.14 5.69 

Latviešu 

valoda 

14 - 50 36 14 5.86 6.14 

 

6.klase valsts pārbaudes darbu veica 14 izglītojamie. Latviešu valodā 

vidējais vērtējums ieskaitē 5,86. Matemātikā -6.14. 50% izglītojamo augsts un 

optimāls līmenis gan latviešu valodā, gan matemātikā. Tas ir augstāks nekā 

iepriekšējā mācību gadā.  

2010./2011. mācību gads 

Priekšmets Izglītoj

amo 

skaits 

Nepietieka

ms līmenis 

(1-3balles) 

% 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) % 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) 

% 

Vidējais 

vērtēju

ms skolā 

Vidējais 

vērtējums 

Jūrmalā 

Matemātika 12 - 50 50 - 5.92 6.14 

Latviešu 

valoda 

12 17 42 33 8 5.5 6.28 

Dabaszinības 12 - 32 59 8 6.58 6.69 

 

 6.klasē valsts pārbaudes darbu latviešu valodā veica 12 izglītojamie. Vidējā atzīme 

ieskaitē 5.5 (iepriekšējos gados 5,9; 5,61). 41% izglītojamo AL un OL, kas ir 

zemāks nekā iepriekšējos mācību gados. Divi izglītojamie saņēma nepietiekamu 

vērtējumu. Vidējais atzīmju koeficients Jūrmalā – 6.28, Ķemeru vidusskolā 5.50.  

Matemātikā 50% skolēniem AL un OL, kas ir tāds pats, kā iepriekšējos mācību gados. 

Vidējais vērtējums ieskaitē 6.1 bet pagājušajā mācību gadā -5,54. 
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2011./2012. mācību gads 

Priekšmets Izglītoj

amo 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

(1-3balles) % 

Pietiekams 

līmenis 

(4-5 balles) 

% 

Optimāls 

līmenis 

(6-7 balles) 

% 

Augsts 

līmenis 

(8-10 

balles) 

% 

Vidējais 

vērtēju

ms skolā 

Vidējais 

vērtēju

ms 

Jūrmalā 

Matemātika 9 - 67 33 - 5.33 6.39 

Latviešu 

valoda 

9 - 67 33 - 5.11 6.48 

Dabaszinības 9 - 56 33 11 6.22 6.74 

 

Valsts pārbaudes darbus veica 9 izglītojamie. AL un OL matemātikā un 

latviešu valodā saņēma 33% skolēnu, nedaudz augstāki rezultāti dabaszinībās - 44% 

AL un OL. Salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, rezultāti ir zemāki. Šajā klasē 

integrēti izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 12. klasē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidusskolas valsts pārbaudes darbu rezultāti 2009./2010. mācību gadā liecina, ka 

sasniegumi angļu un krievu valodā ir augsti un optimāli, bet latviešu valodā un īpaši 

matemātikā jāuzlabo.  

Iegūtie rezultāti:  

Eksāmeni/līmeņi A-B C-D E-F 

Latviešu valoda 12% 69% 19% 

Matemātika 19% 44% 37% 

Angļu valoda 17% 83%  

Krievu valoda 40% 60%  
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Vidusskolas valsts pārbaudes darbu rezultāti 2010./2011. m. g. liecina, ka 

sasniegumi krievu valodā augsti un optimāli, bet matemātikā nepieciešami uzlabojumi. 

Iegūtie rezultāti: 

Eksāmeni/līmeņi A-B C-D E-F 

Latviešu valoda  63% 37% 

Matemātika  26% 74% 

Angļu valoda  63% 37% 

Krievu valoda 75% 25%  

 

Iegūtie rezultāti: 

Eksāmeni/līmeņi A-B C-D E-F 

Latviešu valoda  87% 13% 

Matemātika  50% 50% 

Angļu valoda  58% 42% 

Krievu valoda  100%  
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Vidusskolas valsts pārbaudes darbu rezultāti 2011./2012. m. g. liecina, ka 

sasniegumi salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir stabili.  

2012.gadā 45% skolas absolventu turpina izglītību augstskolās, no tiem 34% -

budžeta grupās. 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. klasē 
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Izvērtējot pēdējo trīs gadu rezultātus 9. klasē, vērojams, ka 2011./ 2012. m. g. 

valsts pārbaudes darbos izdevies sasniegt labākus rādītājus, salīdzinot ar diviem 

iepriekšējiem gadiem. Augsts un optimāls zināšanu līmenis angļu un krievu valodā 

(100%), matemātikā (60%), latviešu valodā (80%). 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos tiek analizēti pedagoģiskās 

padomes sēdēs, metodisko komisiju sēdēs; tiek veikta izglītojamo sasniegumu 

salīdzinošā analīze, izstrādāti priekšlikumi sekmju uzlabošanai. Skola apkopo, analizē 

izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos un salīdzina tos ar vidējo līmeni 

pilsētā, valstī. Ar pārbaudes darbu analīzes rezultātiem tiek iepazīstināti skolas 

padomes locekļi un vecāki. Analizējot valsts pārbaudes darbus, pedagogi konstatē 

izglītojamo sasniegumus, salīdzina ar iegūtajiem izglītojamo sasniegumiem mācību 

gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, norāda turpmākās 

darbības rezultātu paaugstināšanai. 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 

Skolā ir atbalsta personāls –sociālais pedagogs (0,5 likmes, finansē pašvaldība), 

medicīnas māsa (0,5 likmes, finansē pašvaldība). Skola iespēju robežās sniedz 

palīdzību izglītojamajiem, kuriem nepieciešams emocionāls vai sociāli psiholoģisks 

atbalsts. 

Skolā pedagoģiskajos konsilijos notiek informācijas apmaiņa par izglītojamajiem 

no sociālā riska ģimenēm, kā arī par izglītojamajiem, kuriem nepieciešams emocionāls 

vai psiholoģisks atbalsts.  

Skola sniedz atbalstu izglītojamajiem un vecākiem gadījumos, kad izglītojamais 

maina skolu vai klasi. 

Skolā katra mācību gada sākumā notiek adaptācijas pasākumi, 1., 5. un 10. klases 

izglītojamajiem. Izglītojamie tiek anketēti, lai noteiktu to, kā viņi jūtas skolā, klases 

kolektīvā un saskarsmē ar pieaugušajiem vai vienaudžiem. 1. klasē pirmā semestra 

vidū tiek veikta frontāla uzmanības un instrukciju izpratnes pārbaude, lai jau agrīni 

noskaidrotu, vai izglītojamie ir sasnieguši psiholoģisku gatavību skolai. 

Sākumskolas izglītojamajiem ir nodrošināta pagarinātās dienas grupa. 

Klašu sapulcēs vecākus informē par iespējām konsultēties un saņemt palīdzību 

sociālajos dienestos, ja nepieciešams, skola palīdz noformēt dokumentus. Lai risinātu 

sociālos jautājumus, tiek veidota sadarbība ar dažādām institūcijām: pilsētas 

sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu, Izglītības nodaļas bērnu tiesību jautājumu 

speciālistiem un veselības aprūpes iestādēm. 

Īpašu uzmanību personāls velta izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

Pedagogiem un vecākiem tiek sniegtas rekomendācijas, īstenojot atbalsta pasākumus 

mācību procesā. Krīzes situācijās tiek piesaistīti arī citu institūciju speciālisti. 

Skolā strādā medicīnas māsa, pienākumus veic saskaņā ar amata aprakstu; ir 

iekārtots atbilstošs medicīnas kabinets. Skolā regulāri apkopo ziņas par izglītojamo 

veselības stāvokli. Visiem izglītojamajiem ir medicīniskās kartes. Tiek apzināti 

izglītojamie ar stājas un redzes traucējumiem. Medmāsa sadarbojas ar skolas ēdnīcas 

pavāri ēdienkartes izstrādāšanā un kontrolē ēdiena kvalitāti. Divus gadus skola piedalās 

programmā „Skolas auglis”. Izglītojamie, pedagogi un skolas darbinieki skolā var 

padzerties firmas „Venden” ūdeni, kuru pietiekošā daudzumā finansē pašvaldība. 

Pedagogi un ēdnīcas darbinieki tiek informēti par izglītojamajiem, kuriem 

nepieciešama īpaša diēta (cukura diabēts, celiakija, kuņģa čūla u. c.) vai veģetārais 
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uzturs. Medmāsa veic izglītojamo aptaujas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāti; reizi gadā organizē pilsētas zobu higiēnista apmeklējumu.  

Vecāki un klašu audzinātāji tiek informēti par akūtām saslimšanām. 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dokumentē sniegtos pakalpojumus un veiktās 

pārbaudes. Skolas medmāsa klasēs veic pārrunas par veselīgu dzīvesveidu, informē par 

profilakses pasākumiem gripas un citu infekcijas slimību ierobežošanai. 

Medicīniskie darbinieki (ārsti-speciālisti dermatoloģi, ginekologi, zobu higiēnisti 

un citi) tiekas ar izglītojamiem. Skolā ir izvietoti informatīvi materiāli par higiēnas 

ievērošanas nozīmi. Notiek pasākumi atkarību profilaksei. 

Klašu audzinātāji audzināšanas stundās informē izglītojamos par rīcību 

ekstremālās situācijās.  

Skolā ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti 

izglītojamie, pedagogi un tehniskais personāls. Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un 

skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Negadījumu, 

traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā izglītojamo vecāki tiek informēti telefoniski. 

Skolas personālu par ugunsdrošību instruē atbildīgais par ugunsdrošību skolā. Klašu un 

grupu ekskursijas tiek organizētas atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem, tiek 

veikta izglītojamo instruktāža atbilstoši pasākuma specifikai. 

Skolai ir noslēgts līgums ar apsardzes firmu „SP Leģions” (skolotāju istabā 

atrodas drošības pults), kas pēc izsaukuma ierodas 10 minūšu laikā.  

Skolai ir laba sadarbība ar pašvaldības un Valsts policiju, kas kritiskas situācijas 

gadījumā nodrošina operatīvu risinājumu. Policijas darbinieki regulāri ierodas skolā uz 

tikšanos ar izglītojamajiem un veic preventīvo darbu. Vairākus gadus pēc kārtas skolā 

notiek Policijas dienas. Skolai ir sadarbība ar CSDD, pavasaros tiek organizēts 

eksāmens velotiesību iegūšanai. Ar skolu sadarbojas arī ugunsdzēsības dienests.  

Jau vairākus gadus skolas administrācija un skolas padome cenšas panākt skolas 

teritorijas žoga fragmentu restaurēšanu. Skolas teritorijas brīva pieejamība ir riska 

faktors izglītojamo drošībai. Gandrīz visi izglītojamie uzskata, ka skolas telpās viņi 

jūtas drošībā. Par būtisku nepilnību visi (izglītojamie, vecāki, skolas personāls) uzskata 

žoga fragmentu trūkumu ap skolas teritoriju. Auto stāvlaukuma ierīkošana skolas 

teritorijā uzlabotu izglītojamo nokļūšanu skolā (ielās, kas atrodas blakus skolai 

novietots personiskais transports).  

Stipras puses: 

Skolā ir apzināti izglītojamie ar veselības traucējumiem. 

Skola nodrošina pagarinātās dienas grupas darbu sākumskolā. 
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 Izveidota skolas atbalsta personāla savstarpējās informācijas aprite un 

sadarbība. 

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar dažādām pašvaldības institūcijām 

izglītojamo sociālo, psiholoģisko un drošības jautājumu risināšanā.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

Veikt skolas iežogojuma remontu. 

 Ierīkot auto stāvlaukumu skolas teritorijā. 

VĒRTĒJUMS: ĻOTI LABI 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolā izglītojamajiem ir iespēja darboties: 

 skolas pašpārvaldē; 

 skolas padomes darbā. 

Ir arī iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem: 

 organizēt dažādus klases un/vai skolas pasākumus; 

 piedalīties skolas vides sakopšanā; 

 piedalīties Ķemeru iedzīvotāju biedrības organizētājos pasākumos; 

 piedalīties dažādos radošajos un talantu konkursos. 

 

Skolas izglītības programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas. 

Klašu audzinātāju darba plāni ietver šādus tematus: 

 veselīga dzīvesveida pamati; 

 tikumiskās vērtībās un īpašības; 

 uzvedība un saskarsmes kultūra; 

 pilsoņa tiesības un pienākumi; 

 svētki un tradīcijas; 

 vides izglītība; 

 drošība; 

 profesionālā izglītība u. c. temati.  

Klases audzinātāja stundās izglītojamie tiek informēti par skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem, par to izglītojamie parakstās klases žurnālā. 

70% izglītojamo uzskata, ka viņiem ir iespēja pārrunāt viņus interesējošos 

jautājumus ar skolas darbiniekiem. 
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Skola atbalsta labdarības pasākumus un akcijas, izglītojamie brīvprātīgi ziedo 

dažādas sadzīvē noderīgas lietas. Skola sniedz koncertus Ķemeru iedzīvotājiem, 

organizē izglītojamo radošo darbu izstādes, Lāpu gājienu 11. novembrī. Jau trešo gadu 

aktīvi strādā skolas jaunsargu grupa. Katru vasaru skolas jauniešiem notiek organizētas 

diennakts nometnes sadarbībā ar Rekrutēšanas un Jaunsargu centru, un Jūras skautiem. 

Nometnes finansē Jūrmalas pilsētas dome. 

Skolā tiek īstenotas vairākas interešu izglītības programmas mākslas, sporta, 

mūzikas, dabas izglītības, rokdarbu un citās jomās. 

Ļoti veiksmīgi darbojas dramaturģijas un izteiksmīgas runas programma, kurā 

iesaistās izglītojamie no 1. līdz 9. klasei. Aizvadītajos gados iestudētas aptuveni 10 

izrādes un literārās kompozīcijas.  

Sadarbībā ar Ķemeru Nacionālo parku vairākus gadus tiek īstenota vides 

izglītības programma „Ķemeru Nacionālais parks”.  

Sākumskolas klasēs izglītojamie ar lielu interesi apmeklē programmas „Daba, 

māksla, harmonija” nodarbības.  

Interešu izglītības vasaras nometnē „Talantu varavīksne” izglītojamie papildina 

savas zināšanas dažādās mākslu sfērās, radoši izpaužas, veido brīvdabas labdarības 

izrādes (2012.gadā izrāde „Iepazīsim Latviju”), tādā veidā iepriecinot vecākus, 

pedagogus un Ķemeru iedzīvotājus.  

Skola informē izglītojamos, vecākus, skolas darbiniekus un sabiedrību par 

izglītojamo sasniegumiem (vecāku sapulcēs, informatīvajos stendos, Jūrmalas 

presē, skolas mājas lapā u t.t.). 

 

Stiprās puses: 

Skola aktīvi piedalās dažādos Ķemeru un Jūrmalas pilsētas pasākumos. 

Skolai ir plašs interešu izglītības piedāvājums un labi rezultāti konkursos un 

skatēs. 

Interešu izglītība turpinās vasaras nometnēs. 

Ar izglītojamo sasniegumiem tiek iepazīstināti Ķemeru un Jūrmalas iedzīvotāji. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Uzlabot ārpusklases nodarbību un pasākumu kvalitāti. 

 Strādāt pie skolas izglītojamo un pedagogu ansambļa izveidošanas. 

VĒRTĒJUMS: ĻOTI LABI 
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4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Klašu audzinātāju stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Skola 

organizē karjeras izvēles pasākumus un palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un 

intereses. 

Skola atbalsta citu izglītības iestāžu organizētos karjeras izvēles pasākumos. 

Materiāli ir atrodami skolas bibliotēkā, pie direktores vietnieces, arī informatīvajos 

stendos. Skola nodrošina iespēju iegūt informāciju par karjeras izvēli, izmantojot IT.  

Katru gadu martā un aprīlī skolā (pēc speciāli izstrādāta plāna) notiek tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Skolas bibliotekāre sniedz nepieciešamo informāciju izglītojamiem un viņi 

vecākiem par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām, un 

direktores vietniece konsultē izglītības programmas izvēlē. 

Izglītojamie katru gadu apmeklē izstādi Rīgā „Skola 20..” un Jūrmalas izglītības 

iestāžu izstādi „Izglītība Jūrmalā 20..”. 

 

Stiprās puses: 

Izlaiduma klašu izglītojamo sistemātiska informēšana par karjeras izvēles 

iespējām. 

Skolā ir pieejama informācija par karjeras izvēles iespējām. 

Skola atbalsta un organizē informatīvus pasākumus par karjeras izvēli 

sadarbībā ar citām izglītības iestādēm, kā arī tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Ir nodrošinātas konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem karjeras izvēles 

jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Nodrošināt visām izglītojamo vecuma grupām atbilstošu, piemērotu un precīzu 

informāciju par karjeras izvēles iespējām. 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Skola veicina izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs, pētnieciskajos 

darbos un projektos. Skolā regulāri tiek organizētas skolēnu darbu izstādes. 

 Par sasniegumiem dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs 

izglītojamie saņem atzinības rakstus, balvas, bezmaksas ekskursijas. 

Skolā veido iestrādnes darba organizēšanai ar talantīgajiem izglītojamajiem, tā ir 

prioritāte diviem pēdējiem mācību gadiem. 
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Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem. Šogad Jūrmalas 

pedagoģisko darbinieku augusta konferencē 4 pedagogi saņēma Jūrmalas pilsētas 

atzinības rakstus.  

Izglītojamie tiek iesaistīti dažāda līmeņa pētnieciskajos darbos. Ar saviem 

pētnieciskiem darbiem izglītojamie piedalās konferencēs, kurus organizē Jūrmalā. 

Izglītojamie aktīvi piedalās konkursos „Izzini savu organismu”, „Ceļojums pa 

veselības pasauli”, „Vides pētnieku konkursā”, veic apkārtnes izpēti un vēro dabu. Ļoti 

populārs ir publiskās runas konkurss. 2011. gadā iegūta 3.vieta un atzinība. Vecāko 

klašu izglītojamie ar saviem darbiem veiksmīgi piedalās Latvijas augstskolu, 

piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes, organizētajos konkursos. 

Talantīgo izglītojamo izaugsmē lielu ieguldījumu devušas vizuālās mākslas un 

mūzikas pedagoģes.  

Skolā darbojas vokālais ansamblis. 2010. gadā un 2011.gadā skolas vokālais 

ansamblis pilsētas konkursā „Balsis” ieguva 2. pakāpes diplomu. Mākslās konkursā 

„Es dzīvoju pie jūras” iegūta 2. vieta un atzinība. Latvijas Republikas Saeimas rīkotajā 

logo konkursā „Latvijas neatkarībai 20” - 4. vieta.  

No 2011.gada skolā darbojas tautisko deju programma 1.-4. klašu izglītojamiem. 

Skolā izveidota mākslas studija, kurā izglītojamie nodarbojas ar stikla 

apgleznošanu, papīra plastiku, floristiku un dekoru. Mākslas studija ir ļoti populāra 

izglītojamo, īpaši pamatskolu audzēkņu, vidū. 

Vairāki pedagogi mācību procesā apzina izglītojamo radošas domāšanas iespējas 

un veicina talanta veidošanos un izaugsmi, piedāvājot netradicionālus uzdevumus, 

pielietojot neformālās metodes- Igaunijas zinātnes centra AHHA, bērnu zinātnes centra 

„Tehnoannas pagrabi”, „Latvijas Bankas” apmeklējums. 

Saskaņā ar grafiku izglītojamajiem tiek piedāvātas konsultāciju stundas, kurās 

atbalstu saņem gan tie izglītojamie, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav apmeklējuši skolu, 

gan izglītojamie, kam ir grūtības mācībās, gan talantīgie izglītojamie. 

Stipras puses: 

Skola veicina izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs, pētnieciskajos 

darbos un projektos. 

Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

Tiek organizēts darbs ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Attīstīt sadarbību ar izglītojamo vecākiem, lai sekmētu talantīgo izglītojamo 

attīstību. 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā ir izstrādājusi un licencējusi speciālās izglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Par katru izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām skolā ir attiecīgs pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. 

Izglītojamie ir integrēti vispārējās izglītības klasē. Katram izglītojamam ir izstrādāts 

individuāls attīstības plāns. Skolas administrācija un atbalsta personāls informē to 

izglītojamo, kuriem ir grūtības mācībās, vecākus par šīs programmas iespējām un 

atbalsta pasākumiem. Sarunās ar vecākiem tiek pārrunāti ne tikai neskaidri jautājumi, 

kas var radīt bažas vai neizpratni, bet arī kopīgi apspriestas iespējas, kā vecāki ģimenē 

varētu palīdzēt savam bērnam mazināt mācīšanās grūtības. 

Skola apzina to izglītojamo vajadzības, kuri nav ilgstoši apmeklējuši skolu 

dažādu apstākļu dēļ: jaunās māmiņas, strādājošie izglītojamie, ilgstoši slimojošie un 

citi iemesli. Šo darbu, savstarpēji sadarbojoties, veic skolas administrācija, sociālais 

pedagogs un klašu audzinātāji. Šiem izglītojamajiem mācību priekšmetu pedagogi 

piedāvā iespēju apgūt iekavēto pēc individuālā plāna, nodrošina konsultācijas. 

Skola vajadzības gadījumā sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt viņu 

bērniem mācīšanās procesā. 

Skolā ir konsultāciju grafiks, kurš regulāri tiek aktualizēts.  

Ilgstoši slimojošajiem izglītojamajiem ir nodrošināta individuāla apmācība.  

Skolas administrācija rosina pedagogus, plānojot mācību darbu, ievērot to 

izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

skolu, līdz ar to nodrošinot obligātās pamatizglītības ieguves iespējas. 

 

Stiprās puses: 

Atbalsts un individuālais darbs ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Pedagogi ievēro izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Pilnveidot klašu audzinātāju sadarbību ar priekšmetu pedagogiem un atbalsta 

personālu, lai koordinētu un pārraudzītu to izglītojamo izaugsmi, kuriem ir grūtības 

mācībās vai kuri ilgstoši neapmeklē skolu. 

Risināt jautājumu ar Jūrmalas pilsētas domi par logopēda likmes piešķiršanu. 
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4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, 

par eksāmenu un citu pārbaudes darbu kārtošanas procedūru; par skolā paredzamajiem 

pasākumiem un citu darbību. Notiek vecāku informēšana par aktualitātēm un 

jaunumiem izglītības sistēmā. 

Vecāku sadarbībā ar skolu svarīga nozīme ir skolas padomei. Skolas padomes 

sastāvā vecāku pārstāvji ir vairākumā. Padomes vadītājs ievēlēts no vecāku pārstāvju 

vidus. Skolas padomē tiek diskutēts par aktualitātēm skolas dzīvē, tālākās attīstības 

vajadzībām, kā arī par norisēm izglītības sistēmā pilsētā un valstī. Divas reizes gadā 

notiek skolas vecāku sapulces. Katram klases audzinātājam mācību gada laikā 

jāorganizē vismaz divas vecāku sapulces. Vecākiem ir iespēja satikt gan mācību 

priekšmetu pedagogus, gan administrāciju un sociālo pedagogu, iepriekš vienojoties 

par tikšanās laiku un sarunas tēmu. Ja radušās konflikta situācijas, tās tiek risinātas 

nekavējoties.  

Īpaša uzmanība pievērsta vecāku informēšanai par valsts pārbaudes darbu 

kārtošanas procedūru 3., 6., 9. un 12. klasē. Par pārbaudes darbiem minētajās klasēs 

vecāku sapulcē vecākus informē direktore vai direktora vietniece 1. mācību semestrī. 

No 1. maija atbilstoši valsts noteiktajai kārtībai izglītojamie un vecāki var iepazīties ar 

valsts pārbaudes darbu grafiku. 

Ap 70% vecāku uzskata, ka skola viņus informē par skolā notiekošo, ka saņemtā 

informācija ir precīza, korekta, lietderīga un savlaicīga.  

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par izglītojamo mācību 

sasniegumiem. Apmēram 60% vecāku uzskata, ka skolas sniegtā informācija par 

izglītojamā sasniegumiem, sekmēm, apmeklētību un attieksmi pret mācību darbu ir 

pietiekama, saprotama, lietderīga un konfidenciāla. Skola konsultējas ar vecākiem, ja 

bērnam vajadzīga logopēda vai psihologa palīdzība. Skola informē vecākus par 

iespējām izmantot mājas/individuālo apmācību.  

Skolā rīko vecākiem atvērto durvju dienas, individuālās konsultācijas ar 

vecākiem. Skola izglīto vecākus par audzināšanas jautājumiem, organizējot lektoriju 

(pēc atsevišķa plāna). Vecāki tiek aicināti uz pedagoģiskiem konsilijiem. 

Nepieciešamības gadījumā skola organizē izglītojamo mājas apmeklējumus. 

Skola izvērtē vecākiem organizēto pasākumu kvalitāti un lietderīgumu.  

Stiprās puses: 

Skola regulāri rīko individuālas tikšanās un konsilijus ar vecākiem, kuru laikā 

vecākiem ir iespēja iegūt informāciju par savu bērnu mācību sasniegumiem un veikt 

individuālas sarunas ar skolas administrāciju un pedagogiem.  
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 Skola sniedz vecākiem atbalstu bērnu audzināšanas jautājumos. 

Izglītojamo sasniegumi ir pieejami e-klasē un dienasgrāmatās.  

Vecāki var iepazīties ar sava bērna sasniegumiem tiešsaistē vai ar īsziņu 

starpniecību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Izveidot vecāku izteikto priekšlikumu datu bāzi; izmantot šos priekšlikumus 

skolas darba plānošanai. 

VĒRTĒJUMS: ĻOTI LABI 

 

4.5. Iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Skolai ir savs karogs un logo. Ir skolas dziesma. Ir izstrādāts skolas buklets. Ir 

izveidota skolas mājas lapa. Informācija par skolu ik gadu tiek publicēta Jūrmalas 

pašvaldības e-izdevumā, vietējās avīzēs.  

Skolai ir izstrādāti savi diplomi, atzinības raksti, sava dienasgrāmata.  

Izglītojamie un pedagogi sadarbojas pozitīva un atpazīstama skolas tēla 

veidošanā.  

Skolai ir savas tradīcijas: Zinību diena, Rudens sporta diena, Skolotāju diena, 

Mitrāju dienas, Mārtiņdienas svinības, Miķeļdienas gadatirgus, Lāčplēša diena un Lāpu 

gājiens, 18. novembra svētku pasākumi, Ziemassvētku koncerti, dzejas vakari un 

klasiskās mūzikas koncerti, sniega skulptūru festivāls, „Miss un Misters Ķemeru 

vidusskolā”, „Talantu fabrika”, Lieldienas, muzeju dienas, Pavasara svētki, kuros 

piedalās apkārtnes un Jūrmalas iedzīvotāji, Mātes diena, Vides rallijs, Pēdējais zvans, 

izlaidumi.  

Skola  aktīvi piedalās pilsētas pasākumos –LR Proklamēšanas dienā gaismas 

ceļa veidošanā un Ziemassvētku koncertos. Adventes laiks iesākas ar vainaga 

iesvētīšanu Ekumēniskajā dievkalpojumā Dubultu baznīcā.  

Skola apzina un cenšas atbalstīt izglītojamo un darbinieku tiesības, spējas un 

veikto darbu. 75% izglītojamo uzskata, ka pedagogi viņiem palīdz apzināt savas spējas. 

70% vecāku uzskata, ka pret viņu bērniem pedagogi izturas kā pret līdzvērtīgiem 

mācību procesa organizēšanā.  

65% pedagogu uzskata, ka viņu priekšlikumus un ierosinājumus ņems vērā.  

Lielākā daļa izglītojamo neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās 

piederības jūtas vienlīdzīgi. Skolai ir ļoti labas tradīcijas cittautiešu integrēšanai 

latviskā vidē.  
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Skolā veic pasākumus, lai novērstu fiziskos un morālos pāridarījumus 

izglītojamo vidū.  

Lielāka daļa izglītojamo atzīst, ka viņus skolā nekad neapsmej un fiziski 

neaizskar.  

Skolas vadība, pedagogi un darbinieki ir informēti, ka jārīkojas gadījumos, kad 

notiek likuma pārkāpumi.  

Atbilstoši skolas iespējām tiek apbalvoti un izteiktas uzslavas izglītojamajiem 

par īpašiem sasniegumiem mācībās un sabiedriskajā darbā.  

Vairāk kā puse aptaujāto vecāku uzskata, ka var atklāti runāt ar pedagogiem.  

Skolā ir „Iekšējās kārtības noteikumi”, kuru izstrādē piedalās pedagogi, 

izglītojamo parlaments, skolas padome. Ir izstrādāti „Darba kārtības noteikumi” 

darbiniekiem. 

Iekšējās kārtības ieviešanu un kontroli veic skolas vadība. Izglītojamie un 

vecāki ir informēti par iekšējās kārtības noteikumiem; iepazīšanos ar tiem izglītojamie 

apliecina ar saviem parakstiem. Informāciju par izglītojamo attiecībām, uzvedību un 

attieksmi tiek analizēta gan vecāku sapulcēs, gan individuālās pārrunās ar 

izglītojamajiem. Skolā katru dienu kontrolē un katru mēnesi uzskaita izglītojamo 

apmeklējumu, analizē tos gan individuālās pārrunās ar pašiem izglītojamajiem, gan 

vadības grupas apspriedēs, gan pedagoģiski – psiholoģiskajos konsilijos, gan sarunās 

ar vecākiem. Dažkārt problēmas rada izglītojamie, kuri līdztekus mācībām strādā vai 

audzina savus bērnus. Skola kontrolē riska grupas izglītojamo stundu apmeklējumus.  

 

Stiprās puses:  

Skolai ir ilggadīgas tradīcijas dažādu svētku svinēšanā un organizēšanā.  

Pedagogi un izglītojamie labprāt sadarbojas, tādejādi veidojot labvēlīgu skolas 

mikroklimatu.  

Skolai ir savs karogs, logo, dziesma un atzinības raksti.  

Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība un cieņa. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

Pilnveidot labas uzvedības, sasniegumu un pārkāpumu novērtēšanas sistēmu.  

VĒRTĒJUMS: ĻOTI LABI  

 

4.5.2. Fiziskā vide 

Skolā sistemātiski strādā pie skolas telpu estētiskā noformējuma un sanitāri 

higiēnisko normu ievērošanas.  

Lielākā daļa skolas telpu ir ērtas, funkcionālas, estētiski noformētas.  
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Kabinetos esošie soli un krēsli plānveidīgi tiek nomainīti. Ir jaunas kabinetu 

mēbeles un skolotāju galdi.  

Skolā katru gadu pēc nepieciešamības veic telpu kosmētisko remontu.  

Skolas un klašu, kā arī koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām 

normām, arī skolas koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām.  

Skolā noteiktās vietās un pietiekamā daudzumā ir izvietoti papīrgrozi. 

Kabinetos un gaiteņos daudz zaļo augu.  

Skolas gaiteņu un kāpņu iekārtojums neierobežo izglītojamo un personāla 

pārvietošanos.  

Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un 

kārtības uzturēšanā.  

Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāns un 

ugunsdzēšamie aparāti.  

Skolas tualešu telpas ir izremontētas un apgādātas ar nepieciešamajiem higiēnas 

līdzekļiem. 

Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, to panākt ir grūti, jo skolas teritorijā trūkst 

žoga fragmentu.  

Skolas teritorijā ir stadions ar tribīnēm. Ir nepieciešami lieli ieguldījumi, lai to 

atjaunotu, taču stadions tiek izmantots sporta stundās pavasara un rudens sezonā, jo 

zāle ir nopļauta.  

Izglītojamie piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā, tīrības un kārtības 

uzturēšanā. Par tradīciju ir kļuvusi piedalīšanās Vislatvijas Lielajā pavasara talkā.  

Skolas piebraucamie ceļi nodrošina transporta līdzekļu piekļuvi skolai, bet nav 

vietas personāla un pedagogu personiskajam transportam.  

Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes 

un norādes.  

Stiprās puses:  

Skolā ir labi iekārtotas mācību telpas un atpūtas vietas, rotaļu telpa un sporta 

laukums.  

Kabinetos tiek nomainītas mēbeles, galdi, krēsli un tāfeles.  

 Visi kabineti, sanitārie mezgli, dušas telpas un ģērbtuves ir izremontētas.  

Atjaunota elektroinstalācija, gaismas ķermeņi, grīdas segumi, nomainītas 35 

durvis.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

Iežogot skolas teritoriju.  

Veikt ugunsdrošības signalizācijas instalāciju.  
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Izveidot iekšējā skolas pagalmā autostāvvietu.  

VĒRTĒJUMS: LABI  

 

4.6. Iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas un materiāltehniskais nodrošinājums 

izglītības programmu īstenošanai, izglītojamo un pedagogu vajadzību nodrošināšanai. 

Telpu platība un iekārtojums atbilst izglītojamo vecuma īpatnībām un skaitam.  

Skolā ir galvenie nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības 

programmu īstenošanai.  

Skolā ir telpas ārpusklases nodarbībām.  

Skolas mēbeles ir nomainītas 2011. gadā.  

Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai.  

Skola rūpējas par tehnisko līdzekļu saglabāšanu un savlaicīgu apkopi un 

remontu.  

Sanitārie mezgli ir atbilstoši iekārtoti pēc lieliem remontdarbiem: noflīzētas 

sienas, nomainīta visa santehnika un cits aprīkojums.  

Mācību kabineti pakāpeniski tiek aprīkoti ar modernām tehnoloģijām. Šajā 

mācību gadā ir nomainīts datoru parks datorkabinetā. Mācību kabinetos uzstādīti datori 

ar interneta pieslēgumu un interaktīvo tāfeļu komplekti ar dokumentu kamerām.  

Telpu sadalījums atbilst mācību procesa nodrošināšanai, izglītojamo un 

pedagogu vajadzībām, uz telpu durvīm ir norādes par to izmantošanu.  

Skolā ir noteikta kārtība skolas materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanai un 

uzglabāšanai; pedagogi un izglītojamie izmanto skolā esošos materiāli tehniskos 

resursus.  

Skolā ievēro drošības pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanai; skolā ir 

atbildīgā persona par materiāli tehnisko resursu uzglabāšanu un izmantošanu.  

Skolas bibliotekārs konsultē pedagogus un izglītojamos par bibliotēkā 

pieejamajiem resursiem un to izmantošanu. Skolas bibliotēka pasūta presi, nodrošina ar 

mācību grāmatām, daiļliteratūru, metodisko literatūru. 

Interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai 

izmanto skolas telpas, iekārtas un citus resursus.  

Stiprās puses:  

Skolā ir mūsdienīga datorklase.  
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Skolā ir bibliotēka ar mācību grāmatām, daiļliteratūru, metodisko literatūru un 

periodiku. 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajām telpām mācību procesa, izglītojamo un 

pedagogu darba apstākļu nodrošināšanai.  

Skolā plānveidīgi tiek pilnveidota materiāli tehniskā bāze.  

Tālākās attīstības vajadzības  

Turpināt pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi.  

Uzsākt darbu pie e-kataloga „Alise” tīkla izveidošanas skolas bibliotēkā. 

VĒRTĒJUMS: LABI  

 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai; lai 

garantētu izglītības programmu īstenošanu pilnā apmērā, tiek nodrošināta aizvietošana.  

Skola veiksmīgi darbojas atbalsta personāls (sociālais pedagogs, medicīnas 

māsa). Pedagogi sadarbojas ar atbalsta personālu.  

Liels ieguldījums skolas darbības nodrošināšanā ir tehniskajam personālam. 

Skola plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas.  

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts. Skolā strādā 4 pedagogi ar 

maģistra grādu. 1 pedagogam ir profesionālās darbības kvalitātes 4.pakāpe, 10 

pedagogiem- 3.pakāpe. 

Ir divi pedagogi mentori. Bieži skolā pedagoģisko praksi iziet studenti. 

Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, pašizglītojas, piedalās ar 

pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus skolas izglītības iestādēs. 

Lielākā daļa pedagogu atzīst, ka skolas vadība atbalsta pedagogu tālākizglītību.  

 17% pedagogu ir augsta darba slodze, 17% pedagogu darba slodze ir optimāla, 

66% pedagogu darba slodze ir zem optimālās. Slēdzot darba līgumus, pedagogi 

iepazīstas ar amata aprakstiem. Visi pedagogi darbojas metodiskajās komisijās, kuras 

apvieno radniecīgu mācību priekšmetu pedagogus un darbojas saskaņā ar reglamentu 

par metodiskajām komisijām. 

Pedagogu darba slodzes sadala, ievērojot skolā īstenojamo izglītības 

programmu, pedagogu pieredzi, kvalifikāciju un darba organizācijas vajadzības.  

Visi skolas darbinieki strādā saskaņā ar darba līgumiem. Skolas darbinieku 

tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku amata aprakstos. 

Amata aprakstos ir noteiktas tiesības skolas darbiniekiem iesniegt priekšlikumus skolas 

darbības uzlabošanai.  
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Stiprās puses:  

Skolas vadība pārzina katra pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci un 

plāno viņu nodarbinātības efektivitāti.  

Atbalsta personālam ir augsta nodarbinātības efektivitāte.  

Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus.  

5 pedagogi ir pabeiguši ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika”  

tālākizglītības kursus mācību satura mūsdienīgai mācīšanai.  

Skola organizē pedagogiem seminārus par aktuāliem jautājumiem izglītībā.  

12 pedagogi ir piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un ieguvuši kvalifikācijas pakāpes.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

Rast iespēju piesaistīt atbalsta personāla grupai psihologu un logopēdu.  

Pedagogiem turpināt strādāt pie metodikas apgūšanas darbā ar izglītojamajiem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības.  

VĒRTĒJUMS:LABI  

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšanā un attīstības plānošana 

Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visās tās darbības 

jomās, organizē kontroles un vērtēšanas procesu. Mācību un audzināšanas darba 

sasniegumi tiek izskatīti pusgada un gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot 

pietiekami augstas un pamatotas prasības; kopā ar pedagogiem analizē skolas un 

pedagogu darbu. Skolas vadība veicina skolas darbinieku iesaistīšanos skolas darba 

plānošanā.  

Skolas darbinieki veic pašvērtējumu, pamatojoties uz konkrētiem faktiem, 

mācību darba un audzināšanas darba rezultātiem. 

Skolas darbinieki, veicot izvērtēšanu, uzklausa izglītojamos, vecākus, 

sabiedrību. Skolas darba izvērtēšanai tika veikta pedagogu, vecāku un izglītojamo 

anketēšana.  

Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu 

skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus; to izmanto skolas darba 

plānošanā.  

Skolas darba novērtējuma iegūšanas metodes ir skolas dokumentu un citu 

materiālu analīze, VISS datu bāze, e-klases datu analīze, pedagogu, vecāku un 

izglītojamo anketēšana. 
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Analizēti šādi dokumenti: 

 Skolas attīstības plāns,  

 Skolas iekšējo darbu regulējošie dokumenti, 

 Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, 

 Mācību priekšmetu tematiskie plāni, 

 Interešu izglītības programmas, 

 Metodisko komisiju dokumentācija, 

 Skolas mācību priekšmetu stundu saraksts, 

 e-klases klašu žurnāli, interešu izglītības žurnāli, 

 Sekmju kopsavilkuma žurnāli, 

 Tarifikācijas saraksti, 

 pedagogu pašvērtējuma materiāli, 

 Pārbaudes darbu analīzes materiāli, 

 Valsts pārbaudes darbu materiāli, 

 Izglītojamo dinamikas izpētes materiāli, 

 Skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes darba materiāli, 

 Izglītojamo personas lietas, 

 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās un konkursos, 

 Pedagoģiskā procesa hospitēšanas materiāli, 

 Izglītojamo anketēšanas, aptauju un izpētes materiāli, 

 Skolas darba izvērtējuma materiāli, 

 Skolas budžets, 

 Drošības instrukcijas. 

Skolai ir „Attīstības plāns 2010./2011.-2012./2013.m.g.”, kas veidots, 

pamatojoties uz skolas pamatmērķiem, pašvērtējumā konstatētajām stiprajām pusēm un 

nepieciešamajiem uzlabojumiem, uz iepriekš veikto darbu. 

Skolas attīstības plānā ir:  

Titullapa, vispārēja informācija par skolu, skolas pamatmērķi, skolas darba 

pašvērtējums, skolas attīstības prioritātes trīs gadu periodam, katras prioritātes 

īstenošanas plānojums. Katras prioritātes īstenošanas plānojums paredz: mērķus, 

novērtēšanas kritērijus, ieviešanas gaitu. 

Skolā notiek regulāra attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība un kontrole. 

 Plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. Sasniegtie rezultāti tiek 

analizēti. 
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Stiprās puses:  

Skolas vadība sistemātiski īsteno kontroli un vērtēšanu visās skolas darba 

jomās. 

Katru gadu izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus. 

 Personāls ir iesaistīts pašvērtēšanas procesā. 

Skolai ir noteiktas attīstības prioritātes trim gadiem. Prioritāšu īstenošana 

regulāri tiek uzraudzīta. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

Aktivizēt skolas padomes iesaistīšanos skolas darba izvērtēšanā.  

Pilnveidot vadības darba formas un metodes, lai nodrošinātu efektīvāku skolas 

darbinieku līdzdalību pašvērtēšanas procesā.  

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija; skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. Ir personāla amatu apraksti. 

Skolas darbību nosaka skolas Nolikums un citi reglamentējošie dokumenti. Pēc 

nepieciešamības tajos tiek veikti grozījumi. Skolā ir izstrādāti skolas darbību 

reglamentējošie dokumenti: izglītības programmas, skolas padomes reglaments, 

izglītojamo parlamenta reglaments, pedagoģiskās padomes reglaments, metodiskās 

padomes reglaments, pagarinātas dienas grupas reglaments, metodiskās komisijas 

reglaments, bibliotēkas reglaments, lietvedības reglaments, dokumentu aprites kārtība, 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, pedagogu metodiskās komisijas 

kārtība, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, kārtība, kādā izglītības 

iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais 

bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.  

Skolā ir izveidota saliedēta neliela vadības komanda: direktores vietniece 

administratīvi saimnieciskajā darbā (viena likme), direktores vietniece izglītības jomā 

(0,5 likmes). Skolā ir nepietiekošs dažādu līmeņu vadītāju skaits. 

Direktores un viņas vietnieku amatu aprakstos ir ietverta atbildība par visiem 

skolas darba virzieniem. Katra vietnieka kompetences joma ir noteikta. Direktore 

kontrolē deleģēto pienākumu izpildi. 

Skolas direktore ir ieinteresēta izglītības iestādes darbā. Svarīgu jautājumu 

izlemšanā direktore konsultējas ar direktora vietniekiem, uzņemoties atbildību par 
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galīgo lēmumu pieņemšanu. Skolas vadība sadarbojas ar skolas darbiniekiem, 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Skolas vadības sanāksmes notiek regulāri. Skolas vadība informē pedagogus 

par ar skolas darbu saistītiem jautājumiem, par pieņemtajiem vadības lēmumiem, to 

izpildi. Pedagogu informatīvās sapulces notiek 2 reizes mēnesī. 

Skolas vadība koordinē metodisko komisiju darbību. MK vadītāji ir kompetenti 

un pieredzes bagāti, atbildīgi veic viņiem uzticētos pienākumus, nodrošina saikni starp 

pedagogu un skolas vadību. Katram metodiskās komisijas vadītājam ir darba mape, 

kurā tiek uzkrāti pieredzes materiāli, kā arī apkopojums par izglītojamo sasniegumiem 

un dinamiku ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. 

Skolas vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus. 

Skolas vadības komanda sadarbojas ar pašpārvaldi, skolas padomi, pašvaldību 

un citām institūcijām, atvērta jaunām idejām. 

Stipras puses: 

          Skolā ir visa pedagoģiska procesā organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija. 

         Skolas dokumenti pamatā atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas  

prasībām. 

          Skolas direktore ir ieinteresēta izglītības iestādes darbā. 

        Skolas vadība koordinē metodisko komisiju darbību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

        Skolai ir nepieciešami dažāda līmeņa vadītāji (direktores vietnieks audzināšanas 

darbā uz 0,5 likmēm un direktores vietnieks izglītības jomā uz 0,5 likmēm). 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

4.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību, nodrošina sadarbību ar 

skolas padomi, Jūrmalas pilsētas pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļu, 

dažādām institūcijām, kā arī ar sabiedriskajām organizācijām.  

Skola aktīvi sadarbojas ar Ķemeru Nacionālā parka administrāciju, Ķemeru 

iedzīvotāju biedrību, Ķemeru bibliotēku, bērnu namu „Sprīdītis”. 

Ilgstoša un veiksmīga sadarbība skolai izveidojusies ar Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības policiju, Valsts policiju, Jūrmalas CSDD nodaļu, ar Jūrmalas pilsētas 

labklājības pārvaldes darbiniekiem. 

Skolas vadība atbalsta un veicina skolas sadarbību ar citām izglītības iestādēm 

Jūrmalā un ārpus pilsētās.  
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Skolas pedagogi un izglītojamie aktīvi iesaistījušies vairākos projektos: 

 „Atbalsts vispārējas izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” (2008-2010),     

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”(2009-2012), 

 Mūžizglītības programmā Comenius „Let’s Nature Give a Hand” (2009-2011), 

 Ķemeru Nacionālā parka organizētajos vides izglītības projektos “Sikspārnis” 

un “Saudzēsim mitrājus kopā!” (katru gadu). 

Stiprās puses: 

Skolas vadība sistemātiski strādā skolas vadības grupas darbības pilnveidošanā. 

Skolas vadība aktīvi strādā ar sabiedrību un Jūrmalas pašvaldību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Attīstīt sadarbību un meklēt jaunus darba virzienus ar skolas partneriem. 

VĒRTĒJUMS: ĻOTI LABI 

 

  

5. Citi sasniegumi 

        7.attēls 

Nosaukums Rezultāts 

Vides erudītu konkurss 2. vieta 

Ķemeru Nacionālā parka konkurss „Saudzēsim mitrājus 

kopā!” 

1.vieta un piedalīšanās dabas 

nometnē Igaunijā 

Jūrmalas starpskolu vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 2. pakāpe 

Jūrmalas skolu teātru skate Atzinība 

Jūrmalas skolu konkurss „Vides erudīts” Atzinība 

Latvijas Republikas Saeimas rīkotais konkurss „Latvijas 

neatkarībai 20” 

4. vieta 

Jūrmalas pilsētas skolēnu forums „Labvēlīga mācību vide” Atzinība 

Jūrmalas pilsētas florbola sacensības 3. vieta 

Jūrmalas pilsētas volejbola sacensības 3. vieta 

Jūrmalas pilsētas sacensības „Olimpiskā diena 2011” 1. vieta 100m skrējienā 

1. vieta tāllēkšanā 

2., 3. vieta lodes grūšanā 

3.vieta stafetē 4 x100 m 

Jūrmalas pilsētas vieglatlētikas sacensības 1., 2. vieta šķēpa mešanā 
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  1. vieta tāllēkšanā 

1., 2.,3.vieta lodes grūšanā 

Engures vidusskolas kausa izcīņa florbolā 1. vieta 

Sporta skolas „Arkādija” rīkotās atklātās ziemas vieglatlētikas 

sacensības 

3. vieta lodes grūšanā 

Vieglatlētikas sacensības „Rudens 2011”  1.vieta un 4.vieta 

Jūrmalas pilsētas publiskās runas konkurss „Es piedzimu 

laikā” 

3.vieta 

Atzinība 

Zinātniski pētnieciskais konkurss Atzinība 

Starptautiskais mākslas konkurss 

„Es dzīvoju pie jūras” 

3. vieta 

Atzinība 

Vides pētnieku konkurss 2. vieta 

Jūrmalas pilsētas konkurss „Manas tiesības” 3. vieta 

Jūrmalas pilsētas vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 3. pakāpe 

Atdarināšanas konkurss „Pop-iela” Atzinība 

Teātra un dejas svētki „Nāc manā namiņā!” Atzinība 

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniski pētniecisko darbu 

konkurss 

Atzinība 

 

6.Turpmākā attīstība 

Skolas turpmākā attīstība balstīta uz iepriekšējo gadu darba analīzi, 

aktualitātēm valstī un pašvaldībā. 

1. Izveidot talantīgo izglītojamo atbalsta sistēmu skolā un panākt tās 

iedzīvināšanu mācību stundu un ārpusstundu nodarbību laikā. 

2.  Nodrošināt diferencēto pieeju mācību stundu laikā, lai sasniegtu maksimālu 

katra izglītojama spēju un talantu attīstību. 

3. Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes moderno tehnoloģiju pielietošanai 

ikdienas darbā. 

4. Attīstīt izglītojamo prasmes patstāvīgi iegūt informāciju un to radoši izmantot. 

5. Izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas eksakto zināšanu jomā. 

6. Attīstīt izglītojamo svešvalodu prasmes zinātniski pētniecisko un praktisko 

darbu prezentēšanā. 

7. Papildināt dabaszinātņu un mājturības kabinetu materiāli tehnisko bāzi. 

8. Turpināt attīstīt skolu kā Ķemeru kultūras, sporta un interešu izglītības centru. 
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9. Sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību sekmēt skolas teritorijas labiekārtošanas 

darbus. 

7. Vērtējumu apkopojums 

Joma Kritērijs Kvalitātes 

vērtējuma 

līmenis 

Mācību saturs Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas Labi 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācīšanas kvalitāte Labi 

Mācīšanās kvalitāte Labi 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

 

 

 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības 

Ļoti labi 

Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti labi 

Iestādes vide Mikroklimats Ļoti labi 

Fiziskā vide Labi 

Iestādes resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 

Personālresursi Labi 

Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

Iestādes vadītāja                   Svetlana Seņkina   

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Z.v. 

 

 

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs         Gatis Truksnis   

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Z.v. 
 


