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1. VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS
Āgenskalna sākumskola atrodas Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā Kandavas ielā 4 k-1.
Mācību darbu uzsāka 1994.gada 1.septembrī, 2002.gadā notika skolas telpu renovācija
un 2003. gadā pabeidza jauna mācību korpusa, sporta zāles un ēdināšanas bloka
būvniecību.
Āgenskalna sākumskola ir pašvaldības dibināta un Rīgas Domes izglītības jaunatnes un
sporta departamenta pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno Pamatizglītības
pirmā posma (1.-6. klase) humanitārā un sociālā virziena programmu. Izglītības
programmas kods 11 0121 11.
Darbības tiesiskais pamats Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību
aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, kuru
apstiprina Rīgas dome.
Saskaņā ar ES valodu politikas nostādni par vismaz divu svešvalodu apguves
nepieciešamību agrīnā vecumā, skola nodrošina skolēnus ar nepieciešamajām vācu,
krievu un/vai angļu valodas pamatzināšanām un prasmēm. Vācu valoda ir padziļināts
mācību priekšmets no 1. klases.
Skola mērķtiecīgi sadarbojas ar Rīgas pašvaldību, valsts un citām institūcijām,
iesaistījusies valsts mēroga un starptautiskajos projektos.
Skolas mācību telpas ir funkcionālas, estētiskas, tīras un sakoptas. Sanitāri higiēniskie
apstākļi klasēs un koplietošanas telpās atbilst normām. Skolēni iesaistās kārtības
uzturēšanā klašu telpās. Sporta stundas notiek sporta zālē un skolas pagalma laukumos.
Skolas pagalms ir apzaļumots, iekopts, iežogots un uzturēts labā kārtībā. Skolēni skolas
pagalmā un skolas apkārtnē var justies droši. Ceļu satiksmes drošībai ir izmantots
ātruma slieksnis pie skolas, ceļu satiksmes zīme „Uzmanību bērni”. Iekļuvi skolā
nodrošina biometriskā sistēma un ēkas dežurants.
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1.1. Izglītības programma un izglītojamo skaits
Skola realizē vienu izglītības programmu:Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase)
humanitārā un sociālā virziena programmu. Izglītības programmas kods 11 0121 11,
licence Nr. V-8088 izsniegta 2015.gada 22.jūlijā. Izglītības programma paredz
padziļinātu vācu valodas apguvi no 1.klases.

Izglītojamo skaita izmaiņu dinamika no 2011. - 2015. g.
Mācību gads

2011./2012.

2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

557

564

564

563

547

1.–4. kl.

367

391

387

381

372

5.–6. kl.

190

173

177

182

175

Kopējais
skaits

2015./2016. mācību gadā skolā ir 19 klašu komplekti no 1.– līdz 6.klasei. Vidējais
izglītojamo skaits klasē ir 28 izglītojamie. Uzņemto skolēnu skaits samazināts, risinot
jautājumu par klašu telpu kapacitāti.

Skola ir sabiedrībā atzīta un pieprasīta. Katru gadu pieaug pieteikto pretendentu skaits
uz 1. klasi.

Pretendentu un uzņemto izglītojamo skaits
250
200
150
100

Pretendentu skaits
Uzņemto skaits

50
0
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1.2. Skolas pedagogi
Pedagogu kvalitatīvais sastāvs:
Mācību gads

Augstākā

Augstākā

Mācās

pedagoģiskā

Maģistra
grāds

2011./2012.

46

1

1

20

2012./2013.

46

1

1

20

2013./2014.

46

1

1

21

2014./2015.

45

1

2

22

2015./2016.

45

1

2

27

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža:
Darba stāžs

Pedagogu skaits
0 – 4 gadi

2

5 – 9 gadi

6

10 – 14 gadi

17

15 – 19 gadi

4

20 – 24 gadi

4

25 – 29 gadi

5

30 – 34 gadi

3

35 – 39 gadi

4

40 – un vairāk gadi
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Skolā darbojas metodiskā padome, kuras sastāvā ir 5 mācību priekšmetu metodisko
komisiju (turpmāk MK) vadītāji un klašu audzinātāju MK:
1. sākumskolas skolotāju MK;
2. tehnoloģiju un zinātņu pamatu skolotāju MK:
3. valodu skolotāju MK;
4. cilvēks un sabiedrība skolotāju MK;
5. mākslas skolotāju MK.
Metodisko padomi vada un organizē direktora vietniece izglītības jomā.
5
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Skolā darbojas atbalsta pasākumu komisija (turpmāk tekstā APK):
1. sociālais pedagogs;
2. izglītības psihologs;
3. logopēds;
4. medicīnas māsa;
5. speciālais pedagogs;
6. direktora vietniece izglītības jomā.
Sadarbībā ar pedagoģiskajām augstskolām un Rīgas Stradiņa universitāti darbs
ieguldīts pedagoģisko kadru sagatavošanā, nodrošinot studentiem kvalitatīvu prakses
norisi. Skolā ir 4 mentori.

1.3.

Sociālās vides īss raksturojums

Skolā galvenokārt mācās Skolai noteiktā mikrorajonā deklarētie izglītojamie.
Izglītojamajiem ir ērti pieejams pilsētas transports. Skolas ēka atrodas ģeogrāfiski
izdevīgā vietā, ir ērti piekļūt gan ar sabiedrisko transportu, gan ar personīgo
automašīnu. Skolai pieguļošā teritorija un tuvākā apkārtne ir apzaļumota, daudz koku,
netālu atrodas Botāniskais dārzs. Ceļš uz skolu ir drošs.

1.4.

Budžeta nodrošinājums

Skola tiek finansēta no valsts (apmēram 67,8%) un Rīgas pilsētas pašvaldības
(apmēram 30,9%) budžeta, apmēram 1,38% budžeta veido skolas ienākumi no telpu
īres. Budžeta līdzekļi nodrošina darbinieku algas, skolas telpu remontu, komunālos
maksājumus, kā arī tiek izlietoti mācību grāmatu, mācību līdzekļu un materiālu iegādei.
Gada budžeta tāme tiek veidota, pamatojoties uz piešķirtajiem līdzekļiem un attīstības
prioritātēm. To veidojot, vērā tiek ņemti skolas darbinieku, izglītojamo un vecāku
ieteikumi.
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI, IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU
PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI
Vīzija
Skola, kas veicina un atbalsta ikviena skolēna individuālo spēju attīstību, veicina un
atbalsta radošu un atbildīgu, uz jaunradi un iniciatīvu vērstu personību attīstību.
Skolas darbības pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina
Valsts pamatizglītības standarta noteikto mērķu sasniegšanu:


Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes,
kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem turpinātu izglītību nākamajā
izglītības pakāpē.



Nodrošināt pozitīvu izglītības vidi, ievērojot katra izglītojamā spējas un
intereses.



Veicināt harmoniskas personības attīstību.



Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību un valsti.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas izvērtējums
Iepriekšējais skolas attīstības plāns tika veidots un īstenots 2012./2013. –
2014./2015.mācību gadam.

1.

Pamatjoma

Skolas darba prioritātes

Sasniegtais rezultāts

Mācību saturs

Mācību priekšmetu

Pedagogi zina, izprot un ievēro

standartu pārzināšana un to

mācību priekšmetu standarta

prasību ievērošanas

prasības. Strādā atbilstoši mācību

nodrošināšana.

priekšmetu izglītības

Dažādu moderno

programmām.

tehnoloģiju izmantošanas

Ir notikusi metodiskā diena un

pilnveidošana mācību satura

pedagogi orientējas skolas darbu

apguvē. Atsevišķu mācību

reglamentējošo dokumentu
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priekšmetu daļējas

hierarhijā, pārzina skolas iekšējos

programmas apguves vācu

normatīvos aktus, ievēro tos.

valodā.

Mācību satura apguvē pedagogi
regulāri un aktīvi izmanto skolā
pieejamo tehniku - datorus,
projektorus, interaktīvās tāfeles.
Vācu valoda tiek integrēta
atsevišķu mācību priekšmetu
apguvē. Ir demonstrētas atklātās
stundas. 2015./2016. m.g. 3.a klase
matemātikas fakultatīvu apgūst
vācu valodā.

2.

Mācīšana un

Mācību procesa kvalitātes

Skolā ir organizēti kursi,

mācīšanās

paaugstināšana sākumskolas

metodiskās dienas par dažādu

klasēs - lasītprasmes

lasīšanas mācīšanās stratēģiju un

pilnveidošana sākumskolā.

metožu izmantošanas iespējām. Ir

Rakstītprasmes

analizēta un apkopota pedagogu

pilnveidošana.

pieredze un materiāli lasītprasmes

Vecākiem sniegtās

attīstīšanai. Pedagogi dalās

informācijas kvalitātes

pieredzē metodiskajās komisijās,

uzlabošana un

vada atklātās stundas. Tiek

atgriezeniskās saites

organizēti lasīšanas veicināšanas

nodrošināšana.

pasākumi - skola ir iesaistījusies
lasīšanas pasākumā “Bērnu
žūrija”. Skolā ir ierīkota atklātā
bibliotēka, kur bērniem grāmatas
lasīt patstāvīgi starpbrīžos, brīvajā
laikā.
Ir noticis seminārs rakstītprasmes
pilnveidošanai. 1. klašu pedagogi,
sadarbībā ar logopēdu, izvērtē un
pilnveido izglītojamo
rakstītprasmes. Darbs tiek
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turpināts arī nākamajās
sākumskolas klasēs. Pedagogi
savās mācību priekšmetu stundās
iekļauj rakstītprasmes veicināšanas
uzdevumus.
Vecākiem regulāri tiek sniegta
informācija par izglītojamo
sasniegumiem atbilstoši skolas
izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtībai. Pedagogu un
vecāku informācijas apmaiņa
notiek e-klases vidē, vecāku
sapulcēs, individuālajās tikšanās
reizēs.
3.

Skolēnu

Izglītojamo mācību

Izglītojamo sasniegumi regulāri

sasniegumi

sasniegumu datu analīze un

tiek uzskaitīti un analizēti

izglītojamo mācību

atbilstoši skolas noteiktajā kārtībā.

sasniegumu prognozēšana.

Skolas mērogā izglītojamo

Izglītojamo pašvērtēšanas

sasniegumi tiek analizēti divas

metožu izstrāde,

reizes mācību gadā – 1.semestra

apkopošana, ieviešana.

un mācību gada noslēgumā
pedagoģiskās padomes sēdēs.
Aprīļa mēnesī notiek mazās
pedagoģiskās sēdes, kurās tiek
analizēti katras klases sasniegumi
un prognozēti sasniegumi mācību
gada beigās. Atbilstoši prognozēm
tiek noteikts individuālais darbs ar
izglītojamajiem un vecākiem.
Pedagogi savā ikdienas darbā veic
izglītojamo apgūto prasmju
analīzi. Skolā izstrādāta vienota
pieeja izglītojamo prasmju
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apguves dinamikas
atspoguļošanai.
Skolā ir apkopoti metodiskie
materiāli par izglītojamo
pašvērtēšanas formām.
Pašvērtēšanas prasmes tiek
nostiprinātas ikdienas darbā, par
ko liecina mācību stundu
vērojumi.
4.

Atbalsts

Veselīga dzīvesveida un

Skolas dalība projektā “Veselības

izglītojamiem

sakoptas vides lomas

stacija. Es augu vesels”.

aktualizācija mācību

Skolā ir apzinātas izglītojamo

procesā un ārpusstundu

psiholoģiskās un

darbā. Individuālā darba ar

sociālpedagoģiskās vajadzības.

izglītojamajiem ar

Atbalsta personāla komisijā

nepietiekami apgūtām

regulāri tiek plānots un veikts

zināšanām un prasmēm

darbs ar izglītojamiem, kuriem ir

pilnveidošana.

grūtības mācībās. Ir izveidoti

Ārpusstundu darba

individuālie izglītības plāni.

efektīvāka darba

Sadarbībā ar vecākiem tie tiek

organizēšana.

regulāri izvērtēti un

Sadarbības formu ar

nepieciešamības gadījumā

vecākiem pilnveidošana.

koriģēti. Regulāri tiek pārraudzīti
izglītojamo, kuriem grūtības
mācībās, sasniegumi.
Nepieciešamības gadījumā
organizēti papildus individuālie
atbalsta pasākumi. Atbalsta
personāla darba efektivitāte
atspoguļojas izglītojamo
sasniegumu dinamikā. 5., 6. klasēs
ir mazs izglītojamo skaits, kuriem
nepieciešami atbalsta pasākumi, jo
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jau no 1. klases veikts rezultatīvs
atbalsta darbs.
Skolā ir izveidota un darbojas
noteikta sistēma komunikācijai ar
vecākiem.
Pilnveidota racionāla un efektīva
ārpusstundu pasākumu plāna
veidošana.
Klašu audzinātāju stundas tiek
mērķtiecīgi plānotas, atbilstoši
Skolas izvirzītajām prioritātēm.
Īstenoti pasākumi interešu
izglītības un radošuma
veicināšanai. Četras deju kolektīva
„Āģītis” grupas un 5.-6. klašu
koris piedalījušies Skolēnu
dziesmu un deju svētkos, u.c.
5.

Iestādes vide

Skolas mikroklimata un

Skolai sadarbībā ar Āgenskalna

fiziskās vides pilnveide.

sākumskolas izglītības atbalsta
biedrību un kultūrizglītības
biedrību „Āģītis” ir izveidota sava
atribūtika: karogs, himna, logo,
pateicības un diplomi,
dienasgrāmatas un lelle „Zīle”skolas simbols, pateicības
nozīmes, ceļojošais “ Kaķis”.
Skolas organizētie pasākumi
veicina izglītojamos, vecākus un
darbiniekus apzināties piederību
un lepnumu par skolu.
Skolas mājaslapā regulāri
atspoguļota aktuālā informācija.
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Skolas fiziskā vide
izglītojamajiem un darbiniekiem ir
droša un patīkama.
6.

Iestādes resursi

Skolas materiāli tehniskās

Materiāli tehniskā bāze atbilstoši

bāzes papildināšana.

finanšu iespējām tiek pakāpeniski

Pedagogu motivēšana

papildināta. Skolā ir 3 interaktīvās

iesaistīties pedagogu

tāfeles, iegādāti datori, 6

profesionālās darbības

projektori, atskaņotāji, kopējamais

kvalitātes novērtēšanā.

aparāts, krāsainais printeris.

Skolotāju slodžu sadales

Pedagogu profesionālās kvalitātes

optimizēšana.

novērtēšana rezultātā 3

Pedagogu tālākizglītības

pedagogiem piešķirta 5.kvalitātes

procesa izvērtēšana un

pakāpe, 2 pedagogiem 4.kvalitātes

attīstības iespēju noteikšana.

pakāpe, 27 pedagogiem 3.pakāpe
un 4 pedagogiem 2.pakāpe.
Optimizētas slodzes sākumskolas
skolotājiem. Visi pedagogi
regulāri apmeklē tālākizglītības
kursus, seminārus ārpus skolas.
Pedagogu profesionālā pilnveide
atbilst spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Skolā ir
izstrādāts pedagogu tālākizglītības
plāns, ir sistematizēti un apkopoti
dokumentālie apliecinājumi par
katra pedagoga tālākizglītības
realizēšanu. Skolā ir organizēti
semināri ar vietējo resursu
piesaisti: izglītības psihologs,
direktora vietnieks izglītības jomā,
pedagogi, kas dalās pieredzē ar
apgūto ārpusskolas kursos un
semināros, logopēds.
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Sadarbībā ar Gētes institūtu katru
gadu Skolā tiek organizēts
seminārs Latvijas vācu valodas
skolotājiem.
Skolas kolektīvam notikuši RIIMC
kursi „Mācību darba
individualizācija un
diferenciācija”.
Pedagogi regulāri tiek informēti
par tālākizglītības iespējām.
Tālākizglītība tiek pārraudzīta un
plānota atbilstoši skolas
izvirzītajām prioritātēm
7.

Iestādes darba

E-vides sistēmu

E-klases sistēma tiek aktīvi

organizācija,

izmantošana skolas darba

izmantota arī kā saziņas līdzeklis

vadība un

organizācijā.

skolas vadībai ar pedagogiem un

kvalitātes

Izglītības kvalitātes

vecākiem, pedagogiem – ar

nodrošināšana

pārraudzības procesa

vecākiem.

efektivitātes paaugstināšana. Skolas mājaslapā regulāri tiek
Demokrātiska skolas darba

ievietota aktuāla informācija.

izvērtēšana un turpmāko

Izveidots plāns skolas darba

attīstības prioritāšu

kontrolei un izvērtēšanai

noteikšana.

Skolas vadība kontrolē un
pārrauga personāla darbu.
Visi skolas darbinieki iesaistīti
skolas stipro pušu apzināšanā un
nepieciešamo uzlabojumu
noteikšanā.
Veikts skolas darba pašvērtējums
par laika periodu no
2012./2013.m.g. līdz
2014./2015.m.g. (ieskaitot)
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Izstrādāts Attīstības plāns
nākamajiem 3 gadiem.

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Ieteikumi

Ieteikumu izpilde

Mācību stundās

Skolā mērķtiecīgi tiek strādāts pie mācību stundās izmantojamo

dažādot mācību

metožu daudzveidības. Pedagogi apmeklē tālākizglītības kursus.

metodes,

Skolā tiek organizētas metodiskās dienas. Notiek atklātās

mērķtiecīgāk

stundas, kurās pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem mācību

izmantot

metožu daudzveidībā. Administrācijas mācību stundu vērošana

moderno

apliecina, ka pedagogi mērķtiecīgi plāno un īsteno daudzveidīgu

tehnoloģiju

un efektīvu mācību metožu lietojumu. Ir izstrādāts un tiek

sniegtās iespējas. īstenots metodisko darbu izstrādes plāns. Trīs gadu laikā katrs
pedagogs ir ieplānojis izstrādāt metodisko darbu, prezentēt to
saviem kolēģiem. Pēdējo gadu laikā ir palielinājies mācību
stundās izmantojamo tehnoloģiju skaits. Pedagogi efektīvi
izmanto pieejamās tehnoloģijas.
Mācību

Pedagogi mācību stundās nodrošina mācāmās vielas saikni ar

priekšmetu

reālo dzīvi, mūsdienu aktualitātēm, nodrošina starppriekšmetu

programmu

saikni. Šo jautājumu pārraudzība tiek plānota un īstenota

īstenošanā

iekšējās kontroles ietvaros. Metodisko atbalstu par mācību

nodrošināt

stundas sākumu, mācību procesa saiknes ar reālo dzīvi un

mācību procesa

starppriekšmetu saiknes veidošanu pedagogi saņem mērķtiecīgi

saikni ar reālo

organizētās skolas metodiskajās dienās, tālākizglītības kursos.

dzīvi, mūsdienu

Metodiskajos mēnešos konkrētā mēneša mācību priekšmeta

aktualitātēm,

tēmas tiek integrētas citu mācību priekšmetu stundās, piemēram,

starppriekšmetu

matemātikas mēnesī – matemātikas elementi, tēmas tiek

saikni.

iekļautas arī citās mācību stundās.

Visās mācību

2012./2013.mācību gadā skolā tika apkopoti izglītojamo

stundās mudināt pašvērtēšanas organizēšanas metodiskie materiāli. Skolā ik
skolēnus veikt

mācību gadu tiek aktualizēts jautājums par nepieciešamību
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savstarpējo

mērķtiecīgi iesaistīt izglītojamos mācību stundas mērķu un

vērtējumu un

uzdevumu īstenošanā un sasniegtā izvērtēšanā. Apmeklējot un

pašvērtējumu.

vērojot pedagogu mācību stundas, var secināt, ka gandrīz visās
stundās izglītojamie izvērtē savu darbu, prot novērtēt savas
apgūtās zināšanas un prasmes un uzstādīt turpmākos uzdevums.

Visos mācību

Izglītojamo sasniegumu vērtēšana noteikta skolas Izglītojamo

priekšmetos

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. Kārtībā atspoguļota

veikt regulāru

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma, noteikta

vērtējumu

vienota pieeja pārbaudes darbu plānošanai, īstenošanai,

uzskaiti un to

vērtēšanai, pārbaudes darbu sasniegumu uzlabošanas kārtībai,

pārraudzību

mājas darbu, rakstu darbu uzdošanai un vērtēšanai, izglītojamo

dokumentēt,

mācību sasniegumu

palielinot

analīzei un sadarbībai ar vecākiem.

atbildību par

Izglītojamo mācību sasniegumi, ievērojot minēto kārtību, tiek

nepilnību

atspoguļoti e-klases žurnālā.

novēršanu.

Gandrīz visi pedagogi ievēro izglītojamo mācību sasniegumu

atspoguļošanai, mācību

sasniegumu

vērtēšanas kārtību - regulāri un noteiktā kārtībā sasniegumus
atspoguļo e-klases žurnālā.
Skolas administrācija regulāri pārrauga mācību sasniegumu
atspoguļošanu e-klases žurnālā. Par nepilnībām tiek veikti
ieraksti sadaļā “žurnāla pārbaude”, pedagogi tiek iepazīstināti
par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Izglītojamo mācību
sasniegumu

vērtēšanas

kārtības

jautājumi

regulāri

tiek

aktualizēti metodiskajās dienās, pedagoģiskās padomes sēdēs.
Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas jautājumi ir ietverti
pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijos. Obligātās
dokumentācijas aizpildīšanas precizitāte ik mācību gadu
uzlabojas.
Skolā izveidot

Izveidota

profesionālās

programma”.

orientācijas

Karjeras izglītībai skolā ir sistēmiska un kompleksa pieeja,

darba sistēmu.

ietverot klašu audzināšanas stundu tematisko plānojumu,
mācību

“Āgenskalna

priekšmetu
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tematisko
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plānojumu,

izglītības

ārpusstundu
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pasākumu plānus, individuālos plānus, interešu izglītības
nodarbību plānus un projektu īstenošanas plānus.
Apmeklējot un vērojot audzinātāja stundas, mācību priekšmetu
stundas, pasākumus var secināt, ka plānotās aktivitātes
organizētas pārdomāti, izglītojamajiem interesanti, iesaistot
viņus praktiskos uzdevumos. Pasākumu norise tiek analizēta
jomu metodiskajās komisijās, analīžu rezultāti tiek izmantoti,
plānojot turpmāko darbu.
Iekšējās

Sakārtoti Āgenskalna sākumskolas Iekšējie noteikumi, kuri

kārtības

regulē kārtību, kā tiek organizēti pasākumi skolā un ārpus tās,

noteikumus

nodrošinot izglītojamo drošību. Izglītojamo drošības noteikumi

veidot kā

veidoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta

vienotu

pirmās daļas 1. punktu un 2009.gada 24.novembra Ministru

dokumentu,

kabineta noteikumu Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma

iekļaujot visu

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos

nepieciešamo

pasākumos” 7.Punktu vienotā dokumentā, iekļaujot visu

informāciju,

nepieciešamo informāciju.

kura paredzēta

Skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek regulāri pārskatīti un

2009. gada 24.

aktualizēti.

novembra

Izglītojamie ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un

Ministru

drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

kabineta

Skolas iekšējās kārtības noteikumi pieejami izglītojamo

noteikumos

dienasgrāmatās. Izglītojamie un vecāki iepazīstas ar tiem, un

Nr.1338

apliecina to ar savu parakstu dienasgrāmatā norādītajā vietā.

“Kārtība, kādā
nodrošināma
izglītojamo
drošība
izglītības
iestādēs un to
organizētajos
pasākumos”.
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Papildināt

Iespēju robežās pakāpeniski tiek papildināta materiāltehnisko

materiāltehnisko līdzekļu, uzskates līdzekļu bāze: skolā ir 4 interaktīvās tāfeles,
līdzekļu,

iegādāti un uzstādīti 6 stacionārie projektori, digitālās klavieres,

uzskates

atjaunota un papildināta biroja tehnika.

materiālu bāzi,

Iegādāti un skolotāji izmanto darbā digitālos mācību līdzekļus:

nodrošinot to

latviešu valodā, matemātikā, vācu valodā, dabaszinībās,

efektīvu

vizuālajā mākslā.

izmantošanu

Iegādāta metodiskā literatūra audzināšanas darbā, visos mācību

mācību stundās.

priekšmetos.
Apmeklējot un vērojot pedagogu mācību stundas, var secināt, ka
mācību procesā tiek izmantotas gan IT tehnoloģijas, to resursi,
gan digitālie materiāli.

Organizēt skolas Iespēju robežās skola piedalās ārpusskolas projektos. Iegādātas
piedalīšanos

tehnoloģijas

Āgenskalna

sākumskolas

ārpusskolas

programmas

COMENIUS

projektos ar

daudzpusējās partnerības projekta “Nebeidzamais stāsts”

finanšu piesaisti,

ietvaros.

veidot finanšu

Skola sadarbojas ar Āgenskalna sākumskolas izglītības atbalsta

pieprasījumus

biedrību-dalība Kopienu iniciatīvu un SEB programmā “Kopā

dibinātājam

ar ģimeni un skolu” - izveidots daudzfunkcionāls muzikālo un

aktuāli

radošo spēju attīstības centrs.

nepieciešamu

Piesaistītas organizācijas, firmas, kas ziedo skolai mazlietotas

programmas

Mūžizglītības
Comenius

skolu

materiāltehnisko tehnoloģiskā iekārtas. Skola saņem tehnoloģijas arī ilgtermiņa
un mācību

lietošanā, kas nodrošina mūsdienīgu mācību un ārpusstundu

līdzekļu iegādei.

darbu.
Materiāltehnisko un mācību līdzekļu iegāde regulāri tiek plānota
skolai piešķirtā finansējuma ietvaros.

Veidot vienotu

Skolā ir izveidota sistēma skolas darba analīzei un uzdevumu

skolas

izvirzīšanai. Mācību gada noslēgumā, balstoties uz metodisko

pašvērtējuma

komisiju

sistēmu, kura

pašvērtējumiem, iekšējās kontroles materiāliem, tiek veidots

paredzētu

skolas darba pašvērtējums, kurā noskaidrojot skolas darba

konkrētus

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, tiek izvirzīti

darba

plāna
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uzdevumus

uzdevumi nākamajam mācību gadam. Jau mācību gada

noteiktos laika

noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē skolas kolektīvs tiek

posmos,

iepazīstināts

nodrošinātu

uzdevumiem. Augustā, gatavojoties jaunajam mācību gadam,

pašvērtējuma

metodisko komisiju darba plānos, skolas kopīgajā darba plānā

regularitāti un

tiek iekļauti attīstības plānā un iepriekšējā mācību gada

izvirzīto

pašvērtējumā izvirzītie uzdevumi. Skolas darba plāna izpilde

uzdevumu

regulāri tiek aktualizēta un pārraudzīta. Pārraudzības pasākumi

iestrādi

atspoguļojas iekšējās kontroles plānā. Padziļināta skolas darba

gadskārtējā

analīze tiek veikta veidojot skolas attīstības plānu, kad skolas

skolas darba

darba pašvērtēšanas procesā notiek arī izglītojamo, vecāku,

plānā.

pedagogu anketēšana, skolas darba SVID analīze.

Veidot vienotu

Skolā ir izveidots vienots skolas iekšējās kontroles plāns, kas

skolas iekšējās

paredz skolas darba plāna, aktuālo uzdevumu izpildes

kontroles plānu,

pārraudzību. Iekšējās kontroles plānā ietverti jautājumi, kuri

kas paredzētu

izvirzīti, lai kontrolētu uzdevumu īstenošanu procesā. Sadalītas

skolas darba

jomas, kuras atbilstoši pārrauga skolas direktors un direktora

plāna, aktuālu

vietnieki. Ar kontroles rezultātiem pedagogi tiek iepazīstināti

uzdevumu

individuāli un pedagoģiskās padomes sēdēs. Atsevišķās jomās

izpildes

ar kontroles rezultātiem tiek iepazīstināta Skolas padome.

pārraudzību.

Kontroles rezultāti tiek ņemti vērā, veidojot skolas darba plānu,

ar

analīzes

materiāliem

un

turpmākajiem

skolas attīstības plānu.
Skolas attīstības

Prioritātes attiecīgajam laika periodam izvirzītas, ņemot vērā

plānā nosaukt

skolas darbības pamatmērķus un pašvērtējumā konstatētās

skaidrus

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Prioritāšu

novērtēšanas

īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos konkrētos mērķus,

kritērijus,

uzdevumus un skaidrus, konkrētus rezultātu novērtēšanas

aktualizēt un

kritērijus

veikt korekcijas

Katru gadu pēc ikgadējā pašvērtējuma, ja nepieciešams,

pēc gadskārtējā

attīstības plāns tiek aktualizēts un tajā veiktas nepieciešamās

skolas

korekcijas. Ar veiktajām korekcijām tiek iepazīstināti pedagogi

pašvērtējuma,

pedagoģiskās padomes sēdē, tās pieejamas skolas serverī. Ar

ar tām

korekcijām attīstības plānā tiek iepazīstināta Skolas padome.
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iepazīstināt
darbiniekus un
vecākus.
Sakārtot visus

Skolas iekšējie normatīvie akti sakārtoti atbilstoši spēkā esošo

skolas iekšējos

normatīvo aktu prasībām.

normatīvos
aktus atbilstoši
1996. gada
23.aprīļa
Ministru
kabineta
noteikumiem
Nr.154
“Dokumentu
izstrādāšanas un
noformēšanas
noteikumi”.
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4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU
ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
4.1.

Mācību saturs

Iestādes īstenotās izglītības programmas
Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajai izglītības programmai.
Skolā tiek īstenota Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma.
Izglītības

Licen-

Licences

Licences

Akreditācij

Izglītojamo

programmas

ces Nr.

izsniegša-

termiņš

as termiņš

skaits

nosaukums un

nas datums

2015./2016.m.g

kods
Pamatizglītības V-8088

22.07.2015.

uz

humanitārā un

nenoteik-

sociālā virziena

tu laiku

19.05.2016.

547

programma
11012111

Humanitārā un sociālā virziena izglītības programma nodrošina izglītojamajiem iespēju
paplašināti un padziļināti apgūt svešvalodas. Līdz 6. klases noslēgumam izglītojamie
apgūst vācu valodu A2 līmenī. Piektajā klasē tiek uzsākta otrās svešvalodas
(angļu/krievu) apguve. Nozīmīgu vietu svešvalodu apguvē ieņem fakultatīvu
nodarbības vācu, angļu un krievu valodās. Vācu valoda tiek integrēta citu mācību
priekšmetu apguvē. Svešvalodu integrēšana tiek īstenota matemātikas fakultatīva
nodarbībās 3. klasē – matemātika tiek apgūta vācu valodā.
Pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas, kā arī mācību priekšmetu
programmu izvēle ir apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai izglītības
programmai. Mācību stundu saraksts ir pieejams un pārskatāms. Ar mācību stundu
sarakstu ir iespējams iepazīties gan Skolā, gan e-vidē - Skolas mājaslapā. Izmaiņas
stundu sarakstā notiek tikai pirmssvētku dienās un par tām izglītojamie un vecāki tiek
savlaicīgi informēti.
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Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.
Mācību satura apguves secība ir atspoguļota mācību priekšmetu tematiskajos plānos,
kuri izstrādāti un ar tiem pedagogi darbojas skolā paredzētajā kārtībā. Pedagogi
veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku,
mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, paredz
mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Pedagogi mācību darba diferenciāciju
un individualizāciju plāno un īsteno pēc izglītojamo sasniegumu dinamikas rezultātiem.
Skola nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību
literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Ir apstiprināts literatūras saraksts turpmākiem 3
gadiem. Ir veikta darba burtnīcu izmantošanas efektivitātes analīze un izstrādāts
iepērkamo mācību līdzekļu saraksts. Grāmatas, darba burtnīcas, metodiskie materiāli
tiek iegādāti atbilstoši valsts un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un noteiktajām
prasībām.
Skolā pieejamais mācību līdzekļu klāsts tiek papildināts ar pedagogu izstrādātiem
metodiskajiem materiāliem. Pārsvarā metodiskie materiāli tiek izstrādāti atbilstoši
Skolas darba aktualitātēm un izvirzītajiem uzdevumiem.
Katrs pedagogs trīs gadu laikā izstrādā arī vismaz vienu apjomīgu metodisko darbu, ar
kuru iepazīstina kolēģus. Skolā tiek veidota metodisko darbu uzskaite. Darbi ir pieejami
un izmantojami visiem pedagogiem.
Vācu valodas skolotājiem notiek aktīva sadarbība ar Gētes institūtu, izdevniecību
“Hueber”, Latvijas vācu valodas skolotāju asociāciju, Latvijas universitāti, Valsts
izglītības satura centru. Sadarbības ietvaros Skolā tiek organizēti tālākizglītības kursi
Latvijas skolotājiem, vadītas atklātās stundas, veidoti metodiskie materiāli.
Skolā metodisko darbu vada Metodiskā padome, kuras sastāvā ir metodisko komisiju
vadītāji. Pavisam darbojas 5 metodiskās komisijas, kuru ietvaros pedagogi aktīvi
piedalās izglītības procesa plānošanā, īstenošanā, izvērtēšanā, pasākumu organizēšanā,
ieteikumu izstrādāšanā darba pilnveidošanai.
Pedagogu metodisko meistarību apliecina pedagoģisko augstskolu studentu mācību
prakšu vadīšana. Mācību prakses tiek vadītas arī apmaiņas studentiem no Austrijas.
Stiprās puses:
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1. Padziļināta vācu valodas apguve, starpkultūras kompetences iekļaušana mācību
saturā.
2. Pedagogu metodiskais darbs agrīnās svešvalodas apguves satura realizēšanā.
3. Pedagogu atsaucība un gatavība vācu valodu integrēt savos mācību
priekšmetos.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt darbu pie mācību satura diferenciācijas.
2. Mācību saturā akcentēt praktiskās, analītiskās darbības.
3. Plašāka svešvalodu integrēšana dažādu mācību priekšmetu saturā.

Vērtējums: ļoti labi

4.2.

Mācīšana un mācīšanās

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Skolā regulāri novērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz pedagogiem novērtējumu. Ir
kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai. Iekšējās kontroles plānotie un īstenotie
pasākumi nodrošina pedagogu darba kvalitātes pārraudzību.
Gandrīz visi skolotāji e-klases žurnālus aizpilda atbilstoši prasībām, to aizpildīšana tiek
pārraudzīta. Ar pārraudzības rezultātiem pedagogi tiek iepazīstināti.
Pedagogu vadītās mācību stundas tiek veiksmīgi strukturētas, ievērojot mācību stundas
sākuma metodiskos ieteikumus, skolēnu pašvērtējuma organizēšanu stundu noslēgumā.
Katras mācību stundas sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar stundas mērķiem un
veicamajiem uzdevumiem. Pedagogu lietotās mācību metodes un darba organizācijas
formas veicina mērķu sasniegšanu.
Mācību stundās pedagogi izmanto pieejamos, stundas mērķiem un uzdevumiem
atbilstošus mācību līdzekļus, IT resursus. Katru mācību gadu palielinās klašu telpu
skaits, kurās pieejami projektori. Daudzus izdales materiālus pedagogi izstrādā
individuāli vai arī kopīgi metodiskajās komisijās.
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Lielākajā daļā gadījumu pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un
atbilst izglītojamo spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura
prasībām. Mājas darbi ir mērķtiecīgi un daudzveidīgi. Skolā veikts pētījums par mājas
darbu apjomu un mērķtiecīgumu. Pētījuma rezultātā ir sabalansēts mājas darba apjoms
dažādos mācību priekšmetos, kā arī aktualizēts mājas darbu mērķtiecīguma jautājums.
Lielākā daļa pedagogu mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina
mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un aktualitātēm. Skolas atrašanās Rīgā dod iespēju
mācību stundu tematiku apgūt muzejos, iestādēs, dažādos pasākumos. Saikne ar reālo
dzīvi un aktualitātēm tiek veidota arī dažādos skolas organizētos konkursos, viktorīnās.
Veiksmīgi tiek veidota starppriekšmetu saikne. Skolā mācību gads ir sadalīts mācību
priekšmetu tematiskajos mēnešos, kuru laikā dažādu mācību priekšmetu stundās tiek
integrēti konkrētā mēneša mācību priekšmeta elementi.
Skolā regulāri pēc noteikta plāna tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes,
izglītojamie tiek sagatavoti ārpusskolas olimpiādēm un konkursiem, kuros gūst labus
panākumus. Mācību priekšmetu olimpiāžu saturs tiek regulāri pārraudzīts un
pilnveidots.
Mācību stundās pedagogu skaidrojums ir mērķtiecīgs, piemērots mācāmai tēmai,
izglītojamo vecumam.
Pedagogi veiksmīgi iesaista mācību darbā visus izglītojamos, rosina viņus izteikt savu
viedokli, analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu.
Stiprās puses:
1. Mērķtiecīga mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana.
2. Veiksmīgi strukturētas mācību stundas.
3. Izglītojamo iesaistīšana mācību darbā, mācību stundu mērķu sasniegšanā.
4. Mācību procesa saikne ar reālo dzīvi.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt darbu pie mācību metožu diferenciācijas.
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2. Mācību priekšmetu apguvē attīstīt pētnieciskās, analītiskās prasmes.
3. Turpināt integrēt svešvalodas dažādu mācību priekšmetu apguvē.

Vērtējums: ļoti labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte

Skola regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darbam izvirzītajām
prasībām. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības.
Informācijas aprite starp pedagoģisko personālu un vecākiem notiek vecāku sapulcēs,
skolas vecāku kopsapulcēs, individuālās sarunās, vecāku dienās. Informācijas apritē
tiek izmantotas izglītojamo dienasgrāmatas, e-klases vide. Pedagoģiskais personāls
sniedz konsultāciju vecākiem, kā veicināt izglītojamo pastāvīgo mācīšanās prasmju
attīstību.
Pedagogi mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, veicina mācīšanās prasmju
attīstību un sekmē viņos motivāciju mācīties. Liela uzmanība skolā tiek pievērsta
lasītprasmes pilnveidošanai. Pedagogi mērķtiecīgi apmeklē tālākizglītības kursus,
notiek metodiskās dienas, atklātās stundas par dažādu lasīšanas mācīšanās stratēģiju un
metožu izmantošanas iespējām. Skolā ir analizēta un apkopota pedagogu pieredze un
materiāli lasītprasmes attīstīšanai. Tiek organizēti lasīšanas veicināšanas pasākumi –
iesaistīšanās Latvijas lasīšanas pasākumā “Bērnu žūrija”, izveidota atklātā bibliotēka
un citi pasākumi. Katrā klasē tiek organizēta daiļliteratūras lasīšana, lasītā atstāstīšana,
prezentācija.
Veiktajā skolas aptaujā izglītojamie atzīst, ka pedagogi viņus mudina patstāvīgi meklēt
informāciju literatūrā, interneta vidē, izmantot to mācību vielas apguvē.
Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu
darbu. Katrā mācību stundas sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību stundas
mērķiem un uzdevumiem, tiek veicināta viņu atbildība mērķu sasniegšanā. Skolā ir
apkopoti izglītojamo pašvērtēšanas organizēšanas metodiskie materiāli. Apmeklējot un
vērojot pedagogu mācību stundas, var secināt, ka gandrīz visās stundās izglītojamie
izvērtē savu darbu, prot novērtēt savas apgūtās zināšanas un prasmes un uzstādīt
turpmākos uzdevums.
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Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos
mācību projektos, izrāda iniciatīvu dažādu pasākumu organizēšanā.
Izglītojamie bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus.
Skolā uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus un pastāv mērķtiecīga
rīcība kavējumu iemeslu noskaidrošanā. Liela nozīme kavējumu novēršanā ir aktīvai,
regulārai un veiksmīgai sadarbībai ar vecākiem.
Stiprās puses:
1. Izglītojamo augstā motivācija mācīties.
2. Labas izglītojamo prasmes veikt pašvērtējumu.
3. Kvalitatīvi lasītprasmes veicinoši pasākumi.
4. Pedagogu sadarbība ar vecākiem, veicinot izglītojamo mācīšanās prasmes.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Organizēt un vadīt izglītojamo pētniecisko darbu.
2. Motivēt izglītojamos apgūtās svešvalodas izmantot mācīšanās procesā dažādos
mācību priekšmetos un audzināšanas pasākumos.

Vērtējums: ļoti labi

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, ievērojot
valstī un Skolā noteikto kārtību. Skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība regulāri tiek pārskatīta un pilnveidota. Šajā procesā aktīvi iesaistās visi
pedagogi, būtiskākos jautājumus analizējot un kopīgi pieņemot lēmumus. Atbilstoši
pamatizglītības standartā noteiktajiem kritērijiem, skolas vērtēšanas kārtībai, katrs
pedagogs ir izstrādājis savu individuālo izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību,
kurā detalizēti nosaka vērtēšanu savā mācību priekšmetā. Ar šo kārtību pedagogs
iepazīstina izglītojamos un vecākus.
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Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību
priekšmetu specifikai.
Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. 1.semestra
nobeigumā un mācību gada nobeigumā matemātikā, latviešu, vācu valodā,
dabaszinībās, sociālajās zinībās ir Skolā vienoti noslēguma pārbaudes darbi, lai
objektīvi izvērtētu noteiktu klašu grupu izglītojamo sasniegumus un pārraudzītu apgūto
prasmju atbilstību pamatizglītības standartam. Tēmu noslēguma pārbaudes darbi Skolā
tiek plānoti katra semestra sākumā, panākot, ka pārbaudes darbu skaits vienā dienā
nepārsniedz pieļaujamo. Pārbaudes darbu grafiks ir katram pedagogam pārskatāms,
nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar direktores vietnieci izglītības jomā, tajā tiek
veiktas korekcijas.
Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību
priekšmetu specifikai.
Pedagogi uzskaita vērtējumus skolā noteiktā kārtībā. Vērtējumu uzskaites pārraudzība
un kontrole ir sistemātiska. Pedagogi tiek iepazīstināti ar pārraudzības rezultātiem.
Skolā regulāri tiek izvērtēti izglītojamo sasniegumi. Pārbaudes darbu sasniegumu
analīze tiek veikta izmantojot e-klases žurnāla resursus. Secinājumus un izvirzītos
uzdevumus pedagogi izmanto mācību procesa pilnveidei. Izglītojamo zināšanu un
prasmju apguve matemātikā, valodās skolā tiek analizēta pēc vienotas pieejas, kura
paredz pārskatāmību par prasmju apguves dinamiku, kā arī palīdz darbā ar vecākiem,
analizējot izglītojamo sasniegumus un turpmākos uzdevumus. Skolas līmenī mācību
sasniegumu analīze tiek veikta 1.semestra un mācību gada noslēgumos pedagoģiskās
padomes sēdēs. Analīzes rezultāti tiek izmantoti turpmāko Skolas uzdevumu
noteikšanā.
Izglītojamos un vecākus regulāri iepazīstina ar mācību sasniegumiem Skolas noteiktā
kārtībā. Vecāki regulāri pārrauga vērtējumus e-klasē, katra mēneša noslēgumā saņem
sekmju izrakstus. Sākoties rudens un pavasara brīvlaikiem, izglītojamie saņem un
iepazīstina vecākus ar starpliecībām.
Stiprās puses:
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1. Kvalitatīvi un regulāri aktualizēti Skolas izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas normatīvie akti.
2. Kvalitatīvi, pēc vienotām prasībām veidoti Skolas noslēguma pārbaudes darbi.
3. Vienota pieeja izglītojamo apgūto prasmju dinamikas atspoguļošanā un analīzē.
4. Vērtēšanas procesa pārraudzība un analīze, turpmāko pilnveides uzdevumu
izvirzīšana.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt vecākus iepazīstināt ar katra pedagoga izvirzītajām prasībām un
individuālo vērtēšanas kārtību.
2. Izstrādāt izglītojamo pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijus.

Vērtējums: ļoti labi

4.3.

Izglītojamo sasniegumi

4.3.1.

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Izglītojamo ikdienas sasniegumi skolā tiek uzskaitīti un analizēti atbilstoši skolā
noteiktajai kārtībai.
Pedagogi analizē katras tēmas apkopojošā noslēguma pārbaudes darba rezultātus.
Nosaka mācību priekšmeta apguves gaitu atbilstoši mācību priekšmeta programmai,
plāno turpmāko mācību procesu, individuālo darbu ar izglītojamajiem.
Mācību gada, katra semestra nobeiguma pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu
rezultāti tiek analizēti attiecīgo mācību priekšmetu metodiskajās komisijās.
Izglītojamo sasniegumi skolā kopumā tiek analizēti 1.semestra un mācību gada
noslēgumos pedagoģiskās padomes sēdēs.
Atbalsta personāls regulāri pārrauga izglītojamo ar mācīšanās grūtībām sasniegumu
dinamiku, nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar vecākiem, mācību priekšmetu
pedagogiem, lemj par nepieciešamajiem papildus pasākumiem sekmju uzlabošanai.

27

Pašvērtējuma ziņojums
Veiktajā izglītojamo sasniegumu analīzē izmantoti skolvadības sistēmā e-klase
piedāvātie mācību sasniegumu līmeņi: nepietiekams (1-3 balles), pietiekams (4-5
balles), optimāls (6-8 balles), augsts (9-10 balles). Analizēti mācību gadu noslēguma
vērtējumi.

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (vērtējumu skaits procentos)

6-8 balles

9-10 balles

5

68

27

5
5

65
69

30
26

0
0

11
10

71
72

18
18

0
0

6
6

68
68

26
26

3.klase
2013./2014.m.g.

4-5 balles

0

1-3 balles

18

9-10 balles

62

33

0

6

62

32

0
0

10
16

63
66

27
18

0
0

8
6

57
79

35
15

0
0

5
9

64
73

31
18

0

10

62

28

0

6

66

28

0

7

66

27

2012./2013.m.g.

4.klase
2013./2014.m.g.

28

4-5 balles

5

1-3 balles

0

6-8 balles

38

4-5 balles

57

1-3 balles

5

6-8 balles

6-8 balles

2014./2015.m.g

0

4-5 balles

9-10 balles

9-10 balles

71

6-8 balles

11

1-3 balles

9-10 balles

0

6-8 balles
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2012./2013.m.g.

1-3 balles
Mācību
priekšmets

72

9-10 balles

Mācību
priekšmets

2014./2015.m.g

5

4-5 balles

1-3 balles
Latviešu
0
valoda
Matemātika 0
Kopā
0

Latviešu
valoda
Matemātika
Vācu
valoda
Kopā

2.klase
2013./2014.m.g.

2012./2013.m.g.

4-5 balles

Mācību
priekšmets

2014./2015.m.g

6-8 balles

9-10 balles

0
1

1
2

52
65

47
32

0
0
0

14
2

58
32

0
28 0
66 0

18
0

61
54

21
46

0
1
0

2
7
0

52
65
40

46
27
60

0
0

6
0

52
38

42 0
62 0

3
1

61
59

36
40

0
0

11
0

60
45

29
55

0
0
0

0
11
0

61
68
53

39 0
21 0
47 0

1
15
0

20
60
45

79
25
55

0
0
0

0
7
0

53
68
54

47
25
46

0

4

51

45 0

5

52

43

1

3

55

41

6-8 balles

9-10 balles

0
0
0
0

13
1
0
18

52
56
50
64

35
43
50
18

0
0
0
0

6
0
1
16

67
56
78
67

27
44
21
17

0

19

71

10 0

11

65

24

0

8

62

30

0
0
0

1
25
1

69
60
74

30 0
15 0
25 0

1
19
1

60
66
67

39
15
32

0
0
0

4
20
2

54
61
67

42
19
31

0
0

9
0

53
65

38 0
35 0

1
4

42
37

57
59

0
0

6
0

50
23

44
77

0
0
0

0
14
1

66
66
69

34 0
20 0
30 0

0
14
0

13
70
52

87
16
48

0
0
0

0
14
0

34
65
47

66
21
53

0

9

64

27 0

6

53

41

0

5

55

40

4-5 balles

17
34
34
16

1-3 balles

59
65
58
48

29

9-10 balles

24
1
8
36

6-8 balles

1-3 balles

0
0
0
0

4-5 balles

9-10 balles

2014./2015.m.g

6-8 balles

2012./2013.m.g.

1-3 balles
Angļu valoda
Dabaszinības
Informātika
Krievu
valoda
Latviešu
valoda
Literatūra
Matemātika
Mājturība un
tehnoloģijas
Mūzika
Sociālās
zinības
Sports
Vācu valoda
Vizuālā
māksla
Kopā

5. klase
2013./2014.m.g.

4-5 balles

47
40

1-3 balles

52
53

Mācību
priekšmets

9-10 balles

1
7

6-8 balles

63 0
36 0

4-5 balles

37
56

1-3 balles

9-10 balles

0
8

4-5 balles

Dabaszinības
Latviešu
valoda
Literatūra
Matemātika
Mājturība un
tehnoloģijas
Mūzika
Sociālās
zinības
Sports
Vācu valoda
Vizuālā
māksla
Kopā

4-5 balles

0
0

1-3 balles

6-8 balles
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6-8 balles

9-10 balles

16
0
3
20

56
50
61
60

28
50
36
20

0
0
0
0

10
0
0
5

62
49
70
59

28
51
30
36

0

16

76

8

0

19

66

15

0

7

69

24

0

5

80

15 0

4

73

23

0

0

49

51

0
0
0

3
18
5

68
64
52

29 0
18 0
43 0

0
15
6

62
61
66

38
24
28

0
0
0

0
15
0

41
60
48

59
25
52

0
0

8
5

69
73

23 0
22 0

5
5

51
73

44
22

0
0

2
0

50
45

48
55

0

7

68

25 0

0

57

43

0

3

39

58

0
0
0

0
15
0

67
66
62

33 0
19 0
38 0

0
14
0

17
64
53

83
22
47

0
0
0

0
5
0

56
67
43

44
28
57

0

7

67

26 0

6

58

36

0

3

53

44

4-5 balles

0
0
0
0

1-3 balles

15
36
27
26

6-8 balles

1-3 balles

65
63
67
63

4-5 balles

9-10 balles

20
1
6
11

4-5 balles

6-8 balles

2014./2015.m.g

0
0
0
0

1-3 balles
Angļu valoda
Dabaszinības
Informātika
Krievu
valoda
Latviešu
valoda
Latvijas
vēsture
Literatūra
Matemātika
Mājturība un
tehnoloģijas
Mūzika
Pasaules
vēsture
Sociālās
zinības
Sports
Vācu valoda
Vizuālā
māksla
Kopā

6. klase
2013./2014.m.g.

2012./2013.m.g.

9-10 balles

Mācību
priekšmets

Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā par pēdējiem 3 gadiem, par
statistikas materiālu izmantojot gada vērtējumus, var secināt, ka mācību priekšmetos,
kuros sasniegumi atkarīgi no izglītojamo personīgajām spējām, kā mājturība, sports,
vizuālā māksla nav nepietiekamu un pietiekamu vērtējumu, bet dominē optimāls
vērtējums. 2., 3. klasēs vērtējumi gadu no gada ir bez būtiskām izmaiņām. 4. klasēs,
kad vērtēšana ballēs notiek jau visos mācību priekšmetos, samazinās pietiekama
vērtējuma īpatsvars, stabilu pozīciju ieņem optimāls vērtējums. 5., 6. klasēs palielinās
augstu vērtējumu īpatsvars, samazinās pietiekamu un optimālu vērtējumu īpatsvars.
Kopumā - palielinoties klasei, palielinās optimālu un augstu vērtējumu īpatsvars, jo
skolā liels atbalsta darbs tiek ieguldīts 1., 2., 3. klašu izglītojamo spēju attīstīšanai.
Strādā logopēds, speciālais pedagogs, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem, mācīšanās grūtībām. Tiek veidoti un īstenoti individuālie izglītības
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atbalsta plāni. Liels darbs tiek ieguldīts darbā ar talantīgajiem skolēniem - mācību
priekšmetu fakultatīvi, skolēnu brīvā laika nometnes talantīgajiem skolēniem. 5., 6.
klašu grupās palielinās augstu vērtējumu īpatsvars, jo palielinās izglītojamo apzināta
motivācija augstākiem sasniegumiem. Liela nozīme ir karjeras izglītības pasākumiem,
kuru rezultātā izglītojamie plāno savu iespējamo nākotnes profesiju, izvēlas nākošo
izglītības iestādi, kurā mācīsies pēc 6. klases.
Analizējot izglītojamo sasniegumus skolā kopumā un izsakot procentos skolēnu skaitu
noteiktā apguves līmenī, ir sekojoši rezultāti:

Āgenskalna sākumskolas 1.-6. klašu izglītojamo sasniegumi (skolēnu skaits
procentos)
Mācību
gads

Skolēnu
skaits

Vērtējumi
tikai augstā
līmenī
(9,10balles)

Vērtējumi
optimālā
līmenī (8-6
balles)

Kāds
Kāds
vērtējums ir vērtējums ir
pietiekamā
nepietiekamā
līmenī
līmenī (3(5,4balles)
1balles)
2009./2010. 548
9
61
30
0
2010./2011. 555
11
56
33
0
2011./2012. 553
7
65
27
1
2012./2013. 560
11
62
26
1
2013./2014. 563˟
11
64
24
1
2014./2015. 556*
15
68
16
1
˟- par tik skolēniem veikta analīze, nav iekļauti skolēni, kuri mācās ārzemēs.
Pēc datiem redzams, ka pēdējā mācību gadā pieaudzis izglītojamo īpatsvars, kuri mācās
augstā un optimālā līmenī.
Analizējot e-klases datus 2014./2015. mācību gadā, var secināt, ka 4.-6. klasēs no 79
skolēniem, kuriem ir kāds vērtējums pietiekamā līmenī - 33 (42%) skolēniem
pietiekams vērtējums ir tikai vienā mācību priekšmetā un vidējais vērtējums nav zem 6
ballēm. 2015./2016.mācību gadā vērsta īpaša uzmanība izglītojamiem, kuriem
1.semestra noslēgumā ir tikai viens pietiekams vērtējums (pārējie augstā un optimālā
līmenī), mudinot izglītojamos pašus analizēt mācību sasniegumus, plānot un īstenot
nepieciešamos pasākumus, lai paaugstinātu sasniegumus konkrētajā mācību
priekšmetā.
Stiprās puses:
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1.

Skolas atbalsta personāla rezultatīvs darb jaunākajās klasēs, novēršot

izglītojamo mācīšanās traucējošos faktorus.
2.

Izglītojamo optimālo un augsto sasniegumu lielais īpatsvars ikdienas darbā.

3.

Izglītojamo motivācija augstiem sasniegumiem.

Turpmākās attīstības vajadzības:
Turpināt attīstīt izglītojamo prasmes analizēt un plānot savus sasniegumus.
Vērtējums: ļoti labi

4.3.2.

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Āgenskalna sākumskolā valsts pārbaudes darbi ir valsts diagnosticējošie darbi (turpmāk
tekstā DD) 3. un 6. klasēs. Tā kā pēdējos mācību gados DD notiek jau februāra, marta
mēnešos, tad skolā tiek analizēti ne tikai DD vidējie izpildes rezultāti, bet arī
izglītojamo konkrētās prasmes. Līdz mācību gada beigām pedagogi līdzās jaunās vielas
apguvei mācību stundās, individuālās nodarbībās iekļauj jautājumus neapgūto prasmju
apguvei.
Vidējie apguves rezultāti procentos salīdzināti ar Rīgas pilsētas vidējiem rezultātiem,
jo 2014./2015.mācību gada rezultātu statistika Valsts izglītības satura centra mājaslapā
pieejama tikai pēc urbanizācijas nevis skolas tipa kā iepriekšējos mācību gados.
Skolas valsts pārbaudes darbu vidējie rezultāti salīdzinot ar Rīgas vidējiem
rezultātiem (procentos)
Klase
3.
klase
6.
klase

Pārbaudes
darbs
Latviešu
valoda
Matemātika
Latviešu
valoda
Matemātika
Dabaszinības

2012./2013.m.g.
Rīga
Skola
78,60
82,43

2013./2014.m.g.
Rīga
Skola
79,88
85,34

2014./2015.m.g.
Rīga
Skola
81,10
84,43

77,12
69,30

85,45
76,01

75,79
73,37

83,65
77,74

79,10
64,01

83,07
77,89

74,88
71,32

83,75
81,51

72,58
66,16

85,30
82,35

61,32
70,98

75,63
84,87
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Visos trīs iepriekšējos mācību gados skolas DD vidējie rādītāji ir augstāki nekā vidēji
Rīgas pilsētā. Īpaši starpība vērojama 6. klasēs, kurās, piemēram, 2014./2015.mācību
gadā skolas vidējie rezultāti pārsniedz Rīgas pilsētas vidējos rezultātus latviešu valodā,
matemātikā, dabaszinībās aptuveni par 14%. Skolā, veicot analīzi un salīdzinot skolas
rādītājus 2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g. pēc skolas tipa “sākumskolas”, arī visos
mācību priekšmetos 3.un 6. klasēs skolas rezultāti ir augstāki par vidējiem rezultātiem
valstī.
Skolas augstie rezultāti DD darbos ir likumsakarīgs turpinājums labiem izglītojamo
mācību sasniegumiem ikdienas darbā. DD uzrāda, ka salīdzinot 3. klases un 6. klases,
6. klašu izglītojamo vidējo rezultātu pārsvars pār Rīgas pilsētas vidējiem rādītājiem ir
izteiktāks nekā 3. klasēs. Var secināt, ka līdz 6. klasei ir pēc iespējas maksimāli
novērstas mācīšanās grūtības, 6. klašu izglītojamie apzināti, mērķtiecīgi ieinteresēti
mācību darbā un savos personīgajos sasniegumos.
Stiprās puses:
1. Skolas valsts pārbaudes darbu vidējie rādītāji ir augstāki nekā Rīgas pilsētā.
2. 6. klašu izglītojamie motivētia augstiem mācību sasniegumiem.
Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt izglītojamo regulāru, mērķtiecīgu izglītošanu, sagatavošanu valsts
pārbaudes darbiem.

Vērtējums: ļoti labi

4.4.

Atbalsts izglītojamiem

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana

Skolā psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem nodrošina logopēds,
speciālais pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs. Atbalsta darba koordinācijai
izveidota atbalsta personāla komisija, kuru vada direktores vietniece izglītības jomā.
Atbalsta personāls nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, sadarbojas ar mācību
priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem un vecākiem.
33

Pašvērtējuma ziņojums
Pasākumus profilaktiskajā veselības aprūpē veic Skolas medmāsa. Skolā ir medicīnas
kabinets, kas iekārtots un aprīkots atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ir
pieejams medmāsas darba grafiks. Skolas medmāsa sniedz klašu audzinātājiem
informāciju par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām
vajadzībām, kas jāievēro mācību procesā un ārpusstundu pasākumos. Skolas medmāsa
nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamajiem, Skolas darbiniekiem un
apmeklētājiem traumu un akūtu saslimšanu gadījumos, Skolas organizētajos sporta un
interešu izglītības pasākumos. Skolas darbinieki ir informēti un zina, kā rīkoties traumu
un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Ja Skolā noticis nelaimes gadījums, administrācijas
sēdē, piedaloties Skolas medmāsai, tiek analizēti tā cēloņi. Nepieciešamības gadījumā
tiek novērsti iespējamie riska faktori Skolas telpās vai pagalmā, notiek pārrunas un
atkārtotas drošības instruktāžas izglītojamajiem. Skolas medmāsas pienākumi noteikti
Skolas medicīnas māsas amata aprakstā.
Sadarbībā ar veselības aprūpes organizācijām regulāri tiek veikta pedagogu un
darbinieku apmācība pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Skolas medmāsa ar
direktora rīkojumu pārrauga ēdināšanas uzņēmuma darbību, ēdiena kvalitāti un
iesniegtās ēdienkartes.
Skolā ir sociālais pedagogs, kas nodrošina izglītojamo kavējumu uzskaiti, konsultē
izglītojamos individuāli un grupās, sadarbojas ar pedagogiem un izglītojamo vecākiem,
organizē profilaktisko darbu, veic sociālpedagoģisko darbību arī skolas jaunrades
nometnēs. Sociālā pedagoga pienākumi atrunāti Sociālā pedagoga amata aprakstā.
Skola organizē izglītošanas pasākumus izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem
sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļu,
sociālo dienestu, RD Labklājības departamentu, centru “Dardedze”. Sociālais pedagogs
koordinē sadarbību ar Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes
Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļu, pašvaldības policiju, Rīgas
bāriņtiesu, nevalstiskajām organizācijām.
Skolā ir noteikta ”Kārtība, kādā izlieto neizmantotos valsts budžeta līdzekļus
izglītojamo ēdināšanai”. Skolas sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem un
vecākiem, saskaņā ar iepriekš minēto kārtību, iesniedz komisijai izglītojamo sarakstus,
kam nepieciešama bezmaksas ēdināšana.
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Skolā veiksmīgi darbojas izglītības psihologs, kurš veic savus darba pienākumus
saskaņā ar Izglītības psihologa amata aprakstu. Saskaņojot ar izglītojamo vecākiem,
konsultē izglītojamos gan individuāli, gan grupās. Izglītības psihologs informē topošo
pirmklasnieku vecākus par apgūstamajām prasmēm, uzsākot skolas gaitas, un koordinē
adaptācijas pasākumus.
Ir sakārtoti Āgenskalna sākumskolas iekšējie noteikumi, kuri regulē kārtību, kā tiek
organizēti pasākumi Skolā un ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. Izglītojamo
drošības noteikumi veidoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 1.punktu un 2009. gada 24..novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” 7. punktu vienotā dokumentā, iekļaujot visu nepieciešamo
informāciju. Izstrādātas drošības instrukcijas. Izglītojamie ar savu parakstu e-klases
instruktāžas lapās apliecina, ka noklausījušies instrukcijas un zina, kā rīkoties dažādās
situācijās. Instruktāžas lapas glabājas pie klašu audzinātājiem vai priekšmetu
skolotājiem. Izstrādātas drošības instrukcijas visiem darbiniekiem. Darbinieki ar savu
parakstu apliecina, ka iepazinušies ar instruktāžu un to ievēros.
Izglītojamie ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolas telpās ir izvietota drošības prasībām
atbilstoša informācija. Reizi gadā Skolā notiek mācību trauksme. Izglītojamie un
darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās.
Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu, darbojas EKO-programmā, organizē veselību
veicinošus pasākumus.
Kopš 2015. gada 1. septembra Skolu apkalpo cits ēdināšanas uzņēmums. Uzlabojusies
ēdiena un apkalpošanas servisa kvalitāte.
Skolā darbojas 5 pagarinātās darba dienas grupas.
Gandrīz viss Skolas personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Stiprās puses:
1. Skolā darbojas Atbalsta personāla komisija, kura koordinē un pārrauga
psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā atbalsta sniegšanu.
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2. Skolā ir izstrādāti un darbojas drošību reglamentējošie normatīvie akti. Telpās
ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija.
3. Izglītojamie un darbinieki jūtas droši Skolā un Skolas pagalmā.
4. Pedagogi un darbinieki apguvuši pirmās palīdzības kursu.
5. Skolā tiek veikts plašs profilaktiskais darbs izglītojamo drošības garantēšanai.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Regulāri aktualizēt drošību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.
2. Apzināt nelaimes notikumu riska faktorus Skolas telpās un pagalmā un iespēju
robežās tos novērst.
Vērtējums: ļoti labi
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā

Skolas realizētā izglītības programma, interešu izglītības nodarbības, izglītojamo
pašpārvaldes darbība rosina izglītojamo personības pilnveidi. Klases audzināšanas
programmas piedāvātās tēmas praktiski nodrošina izglītojamo kā personību attīstību,
izpratni par sevi un sabiedrībā notiekošajiem procesiem. Izglītojamie aktīvi piedalās
Skolas pasākumu organizēšanā, plānošanā, praktiskajā norisē. Skolā sekmīgi darbojas
izglītojamo pašpārvaldes 5 komisijas. Komisiju pārstāvji ir skolas aktīvākie
izglītojamie, kas kļuvuši par īstiem līderiem. Viņi iesaista citus Skolas izglītojamos gan
Skolas, pilsētas, valsts un starptautiskā mēroga aktivitātēs. Daudzas no šīm aktivitātēm
jau kļuvušas par Skolas tradīciju: Skolotāju diena kā Skolas pašpārvaldes un karjeras
diena, Burtiņu svētki 1. klasēm, talantu konkurss “Ko tu proti?”, Krāsainā nedēļa, Lielā
talka, Eiropas dienas svinēšana. Katru gadu pieaug 5.-6. klašu izglītojamo interese par
Skolas izglītojamo pašpārvaldes darbu un iesaistīšanos tajā.
Izglītojamo pašpārvalde savu darbību plāno, sadarbojas ar Skolas padomes vecāku
pārstāvjiem. Izglītojamo pašpārvalde piedalās Skolas iekšējās kārtības noteikumu
aktualizēšanā, ar rezultātiem iepazīstina savus klašu kolektīvus. Saturīgāka kļuvusi
Skolas mājaslapa, kur regulāri tiek publicēti raksti, foto un video materiāli par
izglītojamo sasniegumiem un aktivitātēm dažādās jomās.
Īstenojot pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas uzdevumus, Skolā tiek organizēti
daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes - svinīgie sarīkojumi un koncerti, erudīcijas
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konkursi, akcijas, tematiskās klases stundas, tikšanās ar politiķiem, ekskursijas uz
Saeimu un Ministru kabinetu, deju kolektīvu un koru koncerti, skatuves runas konkursi.
Izglītojamie padziļina zināšanas un iegūst izpratni par Latvijas vēstures notikumiem,
nacionālo un valstisko identitāti un izjūt lepnumu par savu valsti. Izglītojamo
pašpārvaldes uzdevums ir aktivizēt izglītojamo līdzdalību Skolas, pilsētas un valsts
mērogā, iesaistīties savu interešu īstenošanā, lēmumu pieņemšanā, apgūstot
demokrātijas pamatus. Skolas kolektīvs, pedagogi un izglītojamie saņem apbalvojumus
par sasniegumiem, konkursos, skatēs, par veiksmīgu piedalīšanos XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015.gadā. Ārpusstundu pasākumi tiek analizēti
skolas administrācijas sēdēs, klašu audzinātāju metodiskajā komisijā, izglītojamo
pašpārvaldes sanāksmēs. Pasākumu norise tiek apspriesta arī Skolas padomē. Analīzes
rezultāti tiek izmantoti, plānojot turpmāko darbību.
Skola piedāvā plašu interešu izglītības programmu klāstu:
Tautas deju kolektīvs “Āģītis” – 4 grupas, instrumentālais blokflautu ansamblis,
zīmēšana un gleznošana, 1. klašu, 2.-4. klašu, 5.-6. klašu un zēnu kori, vokālais
ansamblis, floristika, vispusīgā fiziskā sagatavotība. 3.b klases kolektīvs sadarbībā ar
klases audzinātāju, sporta skolotāju un vecākiem 2015.gadā izcīnīja iespēju, piedalīties
Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā “Sporto visa klase”. Skolas
interešu izglītības nodarbības apmeklē 413 izglītojamais (74% skolas izglītojamo).
Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās:
Interešu izglītības grupa

Dalībnieku

Dalībnieku

Dalībnieku

skaits 1.-4.kl.

skaits 5.-6. kl.

skaits kopā

1.-2. kl. deju kolektīvs

23

23

1. kl. koris

17

17

2.-4. kl. koris

60

60
22

5.,6. kl. blokflautas

22

2. klašu vokālais ansamblis

15

15

3.-4. kl. deju kolektīvs

27

27

Sporto visa klase

33

33

5.-6. kl. deju kolektīvs

18

18

5.-6. kl. koris

41

41
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Deju kolektīva otrais sastāvs

14

14

Blokflautas 1. kl.

22

22

Floristika

20

VFS 1. kl.

12

Zēnu koris

10

Zīmēšana, gleznošana 1., 2. kl.

38

Zīmēšana, gleznošana 3.-6. kl.

20

12

32

Kopā

297

116

413

2

22
12

7

17
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Interešu izglītības, fakultatīvu nodarbību grafiki apstiprināti ar direktora rīkojumu,
ievietoti skolas mājaslapā sadaļā “Interešu izglītība” un informācijas stendā.
Izglītojamo dienasgrāmatās paredzēta iespēja, ierakstīt savas interešu izglītības grupas
nodarbību grafiku.
Skolas telpās izglītojamajiem tiek piedāvātas nodarbības basketbolā meitenēm, zēniem,
futbola treniņi, angļu valodas pulciņš 3. kl., keramikas pulciņa nodarbības un
programmēšanas pulciņa nodarbības, Rīgas šaha skolas treniņi.
Stiprās puses:
1. Izglītojamie motivēti darboties izglītojamo pašpārvaldē.
2. Ārpusstundu pasākumi plānoti mērķtiecīgi saskaņā ar Skolas izvirzītajām
prioritātēm, izglītojamo interesēm.
3. Ārpusstundu pasākumu organizēšanā un norisē aktīvi iesaistās izglītojamie un
vecāki.
4. Ir augsti sasniegumi interešu izglītības programmas īstenošanā Skolas, Rīgas
pilsētas, valsts un starptautiskajā līmenī.
5. Skola piedāvā plašu interešu programmu klāstu un iespēju tajās darboties visiem
izglītojamajiem.
Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Organizēt veselību veicinošus pasākumus, kas paplašina izglītojamo zināšanas
par veselīgu dzīvesveidu.
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2. Plānot un organizēt pasākumus videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai lekcijas, konkursus, tematiskās klases audzinātāja stundas.
3. Skolā organizēt izglītojoša rakstura pasākumus – erudīcijas konkursus,
viktorīnas, kas padziļinātu izglītojamo zināšanas un sadarbības prasmes starp
noteiktu klašu grupām.
4. Iesaistīt visus skolas pedagogus informācijas savlaicīgas aprites nodrošināšanā
un skolas tēla popularizēšanā skolas mājaslapā un masu medijos.

Vērtējums: ļoti labi

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Karjeras izglītības saturs ir atspoguļots Skolas audzināšanas darba programmā kā
integrēta mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļa. Skolā ir izstrādāta karjeras
izglītības darba programma, kurā ir ietverti karjeras izglītības uzdevumi, plānošanas un
karjeras atbalsta īstenošanas pasākumi, karjeras informācijas tēmas, materiāli un citi
resursi izglītojamiem, tematiskais plānojums karjeras izglītībā klases audzināšanas
stundām, mācību priekšmetu stundām. Izglītojamiem un viņu vecākiem tiek sniegta
vispusīga informācija par dažādām profesijām, mācību iestādēm. Ir pieejami
metodiskie un vizuālās uzskates materiāli karjeras izglītības stendā, skolas bibliotēkā
un Skolas mājaslapā: www.agensskola.edu.lv sadaļā “Karjeras izglītība – informācijas
resursi”. Tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi gan Skolā, gan ārpus
tās. Jau trīs gadus Skola aktīvi iesaistās Valsts izglītības aģentūras karjeras izglītības
departamenta projekta “Karjeras nedēļa“ pasākumos. Izglītojamie un viņu vecāki ir
gandarīti par lietderīgu un veiksmīgi organizētu Karjeras nedēļu skolā. Izglītojamie
piedalās gan skolas, gan Rīgas pašvaldības piedāvātajos rīkotajos pasākumos. Karjeras
izglītības darbā tiek izmantotas arī citas darba formas: darbs ar izglītojamiem klases
audzināšanas un mācību priekšmetu stundās, viņu spēju un interešu apzināšana,
tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas, sadarbība ar vecākiem, vecāku
atbalsts tematisku mācību ekskursiju organizēšanā uz uzņēmumiem un valsts pārvaldes
iestādēm, vecāku un skolēnu sagatavotās prezentācijas par profesijām gan Skolā, gan
vecāku darba vietās, prezentāciju un uzstāšanās prasmju apgūšana un demonstrēšana 6.
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klašu sociālo zinību projektā ”Iepazīsti profesiju”, Ēnu diena, tikšanās ar dažādu
profesiju pārstāvjiem u.c.
Stiprās puses:
1. Karjeras izglītības ietvaros mācību priekšmetu stundās, audzināšanas
pasākumos izglītojamie iegūst informāciju par dažādām profesijām.
2. Karjeras izglītībā notiek efektīva sadarbība ar vecākiem, bijušajiem
audzēkņiem, citām iestādēm.
3. Daudzpusīgi un kvalitatīvi organizēti Karjeras nedēļas pasākumi.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt karjeras izglītības sistēmas pilnveidošanu.
2. Aktualizēt metodiskos materiālus par karjeras izglītību skolas bibliotēkā.
3. Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus pedagogiem karjeras izglītībā skolā
un ārpus skolas.
Vērtējums: ļoti labi

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Skolā tiek mērķtiecīgi organizēts darbs ar talantīgajiem skolēniem. Pedagoģiskā
personāla ciešā sadarbība ar vecākiem, izglītojamo motivēšana augstākiem mācību
sasniegumiem, nodrošina augstu sasniegumu līmeni skolā. Piemēram, 15% izglītojamo
2014./2015. m.g. mācību gadu beidza tikai augstā līmenī (9, 10 balles). Vecāku,
pedagogu veiksmīgā sadarbība, skolēnu ieinteresētība mācību procesā, skolā veido
mācīties sekmējošu vidi.
Pie darba formām ar talantīgajiem izglītojamajiem var minēt fakultatīvu nodarbības,
mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, spējīgo, talantīgo izglītojamo dienas
nometnes pavasara brīvlaikos, interešu izglītības pulciņus. Izglītojamie sekmīgi
piedalās ārpusskolas olimpiādēs, konkursos.
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Skolas tradīcija ir rīkot kopēju pasākumu mācību gada noslēgumā mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētājiem, izglītojamajiem tikai ar augstiem vērtējumiem, piemēram,
izbraucienu ar kuģīti pa Daugavu. Vecāki aktīvi piedalās balvu nodrošināšanā.
Darbs ar talantīgajiem skolēniem tiek organizēts arī mācību stundās, pedagogiem
diferencējot mācību saturu un mācību metodes atbilstoši izglītojamo spējām. 30 skolas
pedagogi ir apguvuši 12 stundu tālākizglītības kursus “Mācību darba diferenciācija un
individualizācija”.
Diferencējot mācību darbu, liela uzmanība tiek pievērsta izglītojamajiem, kuriem
mācības sagādā grūtības. Skolā sistemātiski tiek organizēts darbs ar šiem izglītojamiem.
Šo darbu koordinē un pārrauga atbalsta personāla komisija. Komisijā ietilpstošie
speciālisti veic izglītojamo mācīšanās grūtību diagnostiku, nosaka un īsteno atbalsta
pasākumus, sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem,
vecākiem. Speciālisti regulāri pārrauga, analizē izglītojamo ar mācīšanās grūtībām
sasniegumu dinamiku, plāno turpmāko atbalsta darbu.
Izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, vai kuri uzsākuši mācības skolā pēc
atgriešanās no ārzemēm ir izstrādāti individuālie mācību apguves plāni, kuros paredzēta
pedagogu, izglītojamo, vecāku, atbalsta personāla sadarbība. Individuālie plāni atbalsta
personāla komisijā regulāri tiek pārraudzīti, aktualizēti, izvērtēti, izvirzīti turpmākie
uzdevumi.
Izglītojamo mācību sasniegumu analīzē un turpmākās attīstības prognozēšanā liela
nozīme ir pedagogu, speciālistu un vecāku sadarbībai. Pirmajā semestrī, sākoties
jaunajam mācību gadam, mazās pedagoģiskās padomes sēdēs īpaša uzmanība tiek
veltīta pirmo, trešo un sesto klašu izglītojamajiem – viņu spējām un nepieciešamajam
atbalstam. Otrajā semestrī, aprīlī mazās pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti visu
klašu izglītojamo sasniegumi, izsakot prognozes mācību gada noslēgumam. Analīzei
seko nepieciešamais atbalsta darbs, sadarbība ar vecākiem.
Stiprās puses:
1. Skolas organizētais darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem.
2. Atbalsta personāla kvalitatīvs un sekmīgs darbs mācīšanās grūtību diagnostikā
un to novēršanā.
3. Atbalsta personāla iesaistīšanās darbā ar talantīgajiem skolēniem.
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4. Veiksmīga sadarbība ar vecākiem gan talantīgo izglītojamo spēju attīstīšanā,
gan izglītojamo ar mācīšanās grūtībām atbalstā un problēmu novēršanā.

Turpmākās attīstības vajadzības:
Veicināt talantīgo izglītojamo iesaistīšanos pētnieciskajā darbā.

Vērtējums: ļoti labi

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Regulāri notiek abpusēja un daudzveidīga informācijas aprite starp gandrīz visu klašu
audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un vecākiem: individuālās sarunas, t.sk. tikšanās
ar atbalsta personālu, klases vecāku sanāksmes, ieraksti skolēnu dienasgrāmatās,
komunikācija e-klasē. Tiek organizēti kopīgi pasākumi un ekskursijas, koncerti
Ziemassvētkos un Mātes dienas svinības klašu kolektīvos. Notiek vecāku izglītošana
par bērnu audzināšanas jautājumiem, adaptācijas pasākumiem, mācīšanās motivāciju,
veselīgu dzīvesveidu, drošību internetā, drošību ārpus skolas. Skolas padomes
sanāksmes notiek vienu reizi mēnesī. Vecāki aktīvi iesaistās konkursu žūrijas
komisijās, deju un dziesmu skatēs rajonā un pilsētā, Lielajā talkā u.c. Vecāki izstrādā
un iesniedz priekšlikumus par Skolas ikdienas darbību un kopīgi apspriež Skolas
turpmākos uzdevumus. Skolas interesēs vecāki sadarbojas ar Rīgas pilsētas
sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām. Katru gadu vecāki organizē Skolas
darbinieku un vecāku tematisko atpūtas vakaru un izbraukuma sporta spartakiādi
Milzkalnē. Vecāki piedalās skolas iekšējās kārtības noteikumu veidošanā un
aktualizēšanā, skolas attīstības plāna apspriešanā. Skolas padomē darbojas aktīvi
vecāki, vecāku pārstāvji ir vairākumā. Skolas padomes sastāvu apstiprina vecāku
pilnsapulce, priekšsēdētāju ievēl Skolas padome. Aktualizēts Skolas padomes
reglaments.
Reizi mācību gadā notiek vecāku dienas, kad vecāki var tikties ar mācību priekšmetu
skolotājiem, klašu audzinātājiem un citiem pedagogiem. Katru mēnesi izglītojamajiem
dienasgrāmatās tiek ielīmēti sekmju izraksti. Mācību gada sākumā Skola informē
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vecākus par savstarpējās sadarbības iespējām. Vecāki savlaicīgi tiek informēti par
ārpusstundu pasākumiem, mācību procesa norisi.
Skola piedāvā izglītojamo vecākiem, kuru bērniem ir konstatētas problēmas mācību u
audzināšanas procesā, sadarboties ar Skolas atbalsta personālu. Vecākiem tiek
piedāvātas individuālas konsultācijas pie izglītības psihologa, speciālā pedagoga,
sociālā pedagoga un logopēda. Atsevišķos gadījumos vecāki tiek aicināti uz APK
sanāksmēm, lai vienotos par atbalsta pasākumiem izglītojamajam. Atbalsta personāla,
skolas medmāsas, skolas administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiki pieejami
skolas mājaslapā un informācijas stendā skolā. Vecāki var iegūt informāciju par Skolas
darbību arī Skolas mājaslapā.
Stiprās puses:
1. Vecāki aktīvi iesaistās Skolas dzīves organizēšanā.
2. Izglītojamo vecāki atbalsta un motivē izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs,
skatēs, konkursos, sacensībās skolā un ārpus tās.
3. Vecāku izteiktie priekšlikumi, secinājumi tiek izmantoti skolas turpmākajā
darba plānošanā, sadarbības un komunikācijas pilnveidošanā.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt pilnveidot Skolas mājaslapu.
2. Turpināt organizēt tematiskās vecāku pilnsapulces.
Vērtējums: ļoti labi

4.5.

Iestādes vide

4.5.1. Mikroklimats

Skolā ir labvēlīgs, sadarbību veicinošs mikroklimats. Tiek sekmētas labas attiecības
starp pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. Gandrīz visi skolēni,
skolotāji un vecāki pozitīvi novērtē savu Skolu. Par atpazīstamību sabiedrībā liecina
statistikas dati par pretendentiem uz 1. klasi. Pieprasījums pēc vietām Skolā visu klašu
grupās ir lielāks nekā Skola spēj nodrošināt.
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Pārsvarā visi skolotāji uzskata, ka Skolas vadība izturas taisnīgi pret visiem
darbiniekiem un novērtē skolotāja labi padarīto darbu.
Skolēni un darbinieki ir vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c.
piederības. Ja veidojas konfliktsituācijas, neatkarīgi no tā, vai tās ir starp skolēniem,
skolotājiem, skolēniem un skolotājiem vai vecākiem ar skolotājiem, tās tiek risinātas
taisnīgi. Jaunie izglītojamie un darbinieki tiek atbalstīti, iekļaujoties skolas dzīvē.
Jaunajiem pedagogiem, ja nepieciešams, Skolas administrācija norīko mentorus.
Skolā ir izstrādāti un veiksmīgi darbojas iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem
iepazīstināti skolēni, darbinieki un vecāki, tos ievēro. Skolas iekšējās kārtības
noteikumi ir savlaicīgi aktualizēti un papildināti.
Skolas darbinieku attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Ir izstrādāta un
pieejama „Uzturēšanās kārtība Āgenskalna sākumskolā izglītojamo vecākiem un citām
personām”.
Aktualizēts skolas Ētikas kodekss un Darba kārtības noteikumi. Ar tiem iepazīstināti
visi Skolas darbinieki.
Sadarbībā ar vecākiem ir izveidota Skolas simbolika: skolas himna, logo, pateicības un
diplomi, dienasgrāmatas, jauns skolas karogs un lelle-kostīms „Zīlis” (skolas logo),
nozīmes, pildspalvas, ceļojošais “Kaķis” un piemiņas zīmes par īpašiem sasniegumiem
skolas atbalstam.
Skolas pasākumi tiek mērķtiecīgi un demokrātiski plānoti, ieviešot jaunas un turpinot
vecās tradīcijas. Tajos piedalās gan skolēni, gan pedagogi, gan vecāki. Svarīga nozīme
to organizēšanā ir skolēnu pašpārvaldei, interešu izglītības programmu dalībniekiem un
to pedagogiem, vecākiem, Skolas padomei, Āgenskalna sākumskolas izglītības atbalsta
biedrībai un kultūrizglītības atbalsta biedrībai „Āģītis”. Pasākumu norisei tiek
pieaicinātas arī citas institūcijas, mākslinieki un lektori.
Piederības izjūtas veidošanos Āgenskalna sākumskolai veicina noturīgas tradīcijas.
Katra pasākuma norise tiek analizēta, lai saņemtu atgriezenisko informāciju par
pasākuma kvalitāti, plānotu turpmāko darbību.
2014./2015.m.g. Skola darbojās: biedrības “Zaļā josta” projektā „Tīra Latvija”, SIA
„Ragners-L” organizētajā projektā - makulatūras vākšana, kuras savāktie līdzekļi tiek
ziedoti smagi slimo bērnu rehabilitācijai. 2015./2016. m.g. uzsākta darbība Latvijas
olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”. Katru gadu skola piedāvā atpūtas un
aktivitāšu nometnes izglītojamajiem rudenī, pavasarī un vasarā, kas ir liels atbalsts
vecākiem un izglītojamajiem.
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Stiprās puses:
1. Skola ir atpazīta un atzīta sabiedrībā.
2. Skolā ir labvēlīgs, sadarbību veicinošs mikroklimats.
3. Sadarbībā ar vecākiem izveidota Skolas simbolika.
4. Izglītojamie un darbinieki ar cieņu attiecas pret valsts simboliem. Skolā tie tiek
lietoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Izveidot skolas avīzi.
2. Organizēt pedagogu kolektīva saliedēšanas pasākumus (pieredzes
apmaiņas braucieni, ekskursijas, izklaides pasākumi u.c.)
Vērtējums: ļoti labi

4.5.2. Fiziskā vide
Skolas telpas ir sakoptas un estētiski noformētas. Telpās un gaiteņos daudz telpaugu.
Gaiteņos izvietotas fotogrāfijas, skolēnu darbi, Skolas aktu zālē divi lielformāta skolēnu
darbi.
Nomainītas apgaismojuma lampas sporta zālē, aktu zālē. Atsevišķās klašu telpās tiek
veikts kosmētiskais remonts.
Sanitārhigiēniskie apstākļi telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Kontroles
institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnālā reģistrētie dokumenti ir pieejami.

Atzinumi darbības turpināšanai
Izglītības programmas

Atzinums

īstenošanas vietas adrese
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Kandavas iela 4k-1,
Rīga

Atzinums no Valsts
ugunsdzēsības un

04.02.2016.

glābšanas dienesta

Kandavas iela 4k-1,

Atzinums no Veselības

Rīga

inspekcijas

21.04.2015.

Kārtību Skolas telpās un sanitāro normu ievērošanu nodrošina tehniskie darbinieki.
Vairākas reizes dienā veic mitro telpu uzkopšanu. Skolā ir normatīvajiem aktiem
atbilstošs skaits tualešu, kas apgādātas ar nepieciešamajiem higiēnas līdzekļiem.
Atbilstoši Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, izglītojamie nodrošina kārtību savās
darba vietās un ap tām, rūpējas par tīrību un kārtību Skolas telpās un teritorijā. Notiek
regulāra izglītojamo instruktāža par drošības noteikumiem, ko apliecina ar parakstu
instruktāžas lapās.
Izglītojamie Skolā jūtas droši, ir biometriskā drošības sistēma, videonovērošanas
kameras Skolas telpās un pagalmā.
Ugunsdrošības signalizācija, evakuācijas plāni un ugunsdzēšamie aparāti izvietoti
saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Izstrādāta un ieviesta „Kārtība, kā rīkoties ēkas
dežurantiem un tehniskajiem darbiniekiem trauksmes gadījumā”. Darbinieki ar to
iepazinušies un prot pielietot. 1x gadā notiek mācību trauksme. Izstrādāta „Kārtība, kā
skolotājiem rīkoties evakuācijas gadījumā”. Darbinieki un skolēni ir iepazīstināti un
zina, kā rīkoties. Izveidots jauns Civilās aizsardzības plāns un aktualizēts evakuācijas
plāns. Ar tiem iepazīstināti Skolas darbinieki un izglītojamie.
Skolas pagalms ir sakopts, apzaļumots un uzturēts labā kārtībā, iežogots. Atbilstoša
sporta laukuma nav. Pagalmā atrodas laukums, kuru var izmantot bumbu spēlēm, taču
tas nav labiekārtots. 2016.gada februāra sākumā saņemta Rīgas domes izpilddirektora
A.Amerika vēstule ar apliecinājumu par Āgenskalna sākumskolas fizisko aktivitāšu
zonas izveides, ielu vingrošanas rīku un sporta laukuma noklāšanu ar drošu segumu
iekļaušanu 2016.gada budžetā. Pagalma labiekārtošanas darbi tiks uzsākti vasarā. Tiks
iekārtota arī autostāvvieta darbiniekiem.
Veikts Kanalizācijas notekaku remonts. Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma
departamentu veikta Skolas sporta zāles siltināšana un kosmētiskais remonts.
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Nomainītas galdu virsmas skolas ēdamzālē. Turpinās Skolas mēbeļu atjaunošana.
Divās klašu telpās nomainīti soli un krēsli. Turpinās bojāto žalūziju maiņa klašu telpās.
Pie Skolas regulāri dežūrē pašvaldības policists. Pie Skolas ir ātruma slieksnis,
satiksmes zīme ”Uzmanību, bērni”. 2015./2016.m.g. pa Skolas ēkai pieguļošo ielu
palielinājusies satiksmes intensitāte, par ko Skola ziņojusi Valsts policijai, jo tā apdraud
izglītojamo drošību ceļā uz Skolu. Nepieciešams risinājums situācijas uzlabošanai.
Šajās aktivitātēs aktīvi iesaistījušies izglītojamo vecāki.
Stiprās puses:
1. Skolas telpas ir sakoptas un estētiski noformētas, telpu stāvoklis atbilst
normatīvajos aktos noteiktajam.
2. Izglītojamie Skolā un Skolas pagalmā jūtas droši.
3. Skolas pagalms ir sakopts, apzaļumots un uzturēts labā kārtībā, iežogots.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt kārtējo nepieciešamo remontdarbu plānošanu un kvalitatīvu veikšanu:
skolas aktu zāles kosmētisko remontu, pakāpenisku skolas koplietošanas telpu
(foajē, kāpņu telpas) kosmētisko remontu.
2. Uzsākt

mājturības

un

tehnoloģiju

kabineta

(zēniem)

iekārtošanas

organizatoriskos pasākumus.
3. Turpināt sadarbību ar Valsts policiju par izglītojamo drošību uz ielas.

Vērtējums: ļoti labi

4.6. Iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir gandrīz visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Skolā ir
3 stāvi ar 39 mācību telpām, aktu zāli, sporta zāli, ēdnīcu, bibliotēku, lasītavu, telpām
izglītības psihologam, sociālajam pedagogam, logopēdam, 2 telpām medicīnas
kabinetam, 3 telpām administrācijas vajadzībām, skolas sekretariāta telpu, foajē.
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Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo vecumam, augumam. Telpu platība daļēji atbilst
izglītojamo skaitam. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa
prasībām. Ir noteikta kārtība un instrukcijas telpu izmantošanai. Tās atrodas skolēniem
un pedagogiem pieejamās vietās. Skolēni un pedagogi ir ar tām iepazīstināti un ievēro
tās. Skolā ir piemērotas telpas interešu izglītības programmu realizēšanai. Ir iekārtota
brīvā laika pavadīšanas telpa ārpusstundu nodarbībām.
Nepieciešamie materiāltehniskie resursi un iekārtas izglītības programmas īstenošanai
nodrošināti. Nepieciešams vēl iegādāties projektorus un datorus. Materiāltehniskie
līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Ir apzināts IT iekārtu stāvoklis un izveidots Skolas
materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošanas un papildināšanas plāns.
Visi skolas izglītojamie nodrošināti ar mācību līdzekļiem atbilstoši normatīvos aktos
noteiktajam.
Regulāri, atbilstoši piešķirtajiem budžeta līdzekļiem tiek papildināti bibliotēkas
krājumi ar mācību literatūru, papildus literatūru, daiļliteratūru, digitāliem materiāliem,
metodisko literatūru.
Finansējums tiek izmantots plānveidīgi, apzinot prioritātes, konsultējoties ar Skolas
padomi. Skolā notiek materiāltehnisko līdzekļu uzskaite. Ir norīkotas atbildīgās
personas par materiāltehniskajiem resursiem, kas veic to uzskaiti, laicīgi konstatē
bojājumus un cenšas tos iespēju robežās novērst.
Saņemot ziedojumus (interaktīvā tāfele un atpūtas krēsli), tiek ievērotas prasības, ko
nosaka normatīvie akti.
Skolā ir 75 datori, 10 projektori, 4 interaktīvās tāfeles, CD atskaņotāji.
Materiāltehniskie resursi iespēju robežās tiek papildināti.
No Kultūrizglītības atbalsta biedrības „Āģītis” ilglaicīgā lietošanā, ievērojot prasības,
ko nosaka normatīvie akti, saņemta apskaņošanas iekārta, stacionārais projektors,
aptumšošanas žalūzijas un ekrāns aktu zālē.
Atbilstoši piešķirtajam budžetam 2016.gadam, plānots iegādāties 4 portatīvos datorus
un 4 projektorus klašu telpām.

Stiprās puses:
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1. Skolā ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas un to
iekārtojums ir atbilstošs Skolas īstenojamās izglītības programmas specifikai.
2. Skola nodrošina ar izglītības programmas specifikai un apguvei atbilstošu
mācību literatūru, papildus literatūru, digitāliem mācību līdzekļiem un
metodiskajiem līdzekļiem pedagogu vajadzībām. Tie ir pieejami lietošanai, tos
pārskata un regulāri papildina.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Iespēju robežās turpināt papildināt un atjaunot materiāli tehnisko bāzi.
2. Turpināt papildināt bibliotēkas krājumus ar nepieciešamo mācību literatūru,
papildus literatūru, didaktiskām spēlēm un digitāliem mācību līdzekļiem.
3. Turpināt pētīt un analizēt materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantošanas
efektivitāti.
4.

Organizēt piekļuvi materiāltehnisko resursu izmantošanas iespējām mācību
procesā visiem pedagogiem.

5. Iesaistīt un apmācīt izglītojamos darboties ar Skolas apskaņošanas iekārtām.

Vērtējums: labi

4.6.2. Personālresursi
Skolā strādā 48 pedagogi. Skolā ir gandrīz viss izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamais personāls un ļoti labi darbojas atbalsta personāls. Lai pilnībā
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, Skolai vēl nepieciešami vācu valodas
skolotājs un pagarinātās darba dienas grupas skolotājs.
Skolas pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, profesionālā pilnveide atbilst
normatīvo aktu prasībām, 4 pedagogi ieguvuši mentora kvalifikāciju.
Ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns. Skolas pedagogu izglītība un profesionālā
kvalifikācija, profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām.
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Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšana rezultātā 3 pedagogiem piešķirta
5.kvalitātes pakāpe, 2 pedagogiem 4.kvalitātes pakāpe, 27 pedagogiem 3.pakāpe un 4
pedagogiem 2.pakāpe.
Optimizētas slodzes sākumskolas pedagogiem. Sākumskolas pedagogi māca
pamatpriekšmetus savās audzināmajās klasēs, izņemot vācu valodu, mūziku, sportu,
vizuālo mākslu un atsevišķos gadījumos mājturību un tehnoloģijas, dabaszinības.
Pedagogu darba slodze ir optimāla, lai kvalitatīvi spētu veikt savus pienākumus.
Slodzes sadalītas, ievērojot skolas izglītības programmas specifikāciju un vadoties pēc
darba organizācijas vajadzībām, pedagogu pieredzes un kvalifikācijas. Skolas vadība
pārzina katra pedagoga darba pieredzi un profesionālo kompetenci. Ik gadu notiek
individuālās sarunas ar pedagogiem un metodiskajām komisijām, kā arī izskatīti viņu
pašvērtējumi. Notiek darba analīze pedagoģiskās padomes sēdēs. Tiek aptaujāti
izglītojamie un izglītojamo vecāki.
Skolas darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām.
Atbalsta personāla izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. Visi speciālisti regulāri
apmeklē tālākizglītības pasākumus, ar apgūto iepazīstina skolas pedagogus.
Gandrīz visi pedagogi ir ieguvuši normatīvajos aktos noteikto tālākizglītību (36 A
līmeņa stundas trijos gados). Par kursos iegūto pārrunā metodiskajās komisijās, dalās
pieredzē metodiskajās dienās.
Skola akceptē un iespēju robežās atbalsta tos skolotājus, kuri studē, iegūstot otru
specialitāti, kā arī maģistrantus.
Pedagogi piedalās dažādos ar pedagoģisko darbu saistītos pasākumos, organizē savu
darbu metodiskajās komisijās, piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos, kā arī iesaistās
radošās aktivitātēs, līdzdarbojas projektos, izstrādā metodiskās tēmas.
Pedagogi piedalās skolas mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, mācību priekšmetu
mēnešu, nedēļu organizēšanā, kā arī iesaistās ārpus skolas organizētajās mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs.

Stiprās puses:
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1. Skolas pedagogi ir atsaucīgi, iesaistās kopīgu darbu veikšanā, ir savas Skolas
patrioti.
2. Skolas vadība atbalsta pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās
aktivitātēs gan Skolā, gan ārpus tās.
3. Skola sniedz atbalstu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, pedagogi
mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, iegūtās atziņas
popularizējot un ieviešot ikdienas darbā.

Turpmākās attīstības vajadzības
1. Piesaistīt skolai nepieciešamos speciālistus.
2. Turpināt organizēt pedagogu tālākizglītību atbilstoši Skolas attīstības plānā
izvirzīto prioritāšu īstenošanai.
3. Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus skolā un ārpus skolas.
4. Turpināt motivēt pedagogus iesaistīties mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un citos ar izglītības procesu saistītos pasākumos skolā un ārpus tās.

Vērtējums: labi

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Skolas pašvērtēšanas
process ir nepārtraukts, tas notiek visos līmeņos un aptver visus galvenos Skolas darba
virzienus. Skolas vadība veicina un organizē pašvērtēšanas procesu. Skolā ir izveidota
sistēma Skolas darba analīzei un uzdevumu izvirzīšanai. Mācību gada noslēgumā,
balstoties uz metodisko komisiju darba plāna izpildes analīzi, pedagogu
pašvērtējumiem, iekšējās kontroles materiāliem, tiek veidots Skolas darba
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pašvērtējums, kurā noskaidrojot Skolas darba stiprās puses un nepieciešamos
uzlabojumus, tiek izvirzīti uzdevumi nākamajam mācību gadam. Jau mācību gada
noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē Skolas kolektīvs tiek iepazīstināts ar analīzes
materiāliem un turpmākajiem uzdevumiem. Augustā, gatavojoties jaunajam mācību
gadam, metodisko komisiju darba plānos, Skolas kopīgajā darba plānā tiek iekļauti
attīstības plānā un iepriekšējā mācību gada pašvērtējumā izvirzītie uzdevumi. Skolas
darba plāna izpilde regulāri tiek aktualizēta un pārraudzīta. Pārraudzības pasākumi
atspoguļojas iekšējās kontroles plānā.
Pašvērtēšanā konstatētās Skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus
personāls zina un ievēro turpmākās darbības plānošanā. Skolas pašvērtēšanā piedalās
Skolas personāls, izglītojamie, vecāki, Skolas padome. Tiek izmantotas dažādas
metodes: anketēšana, intervijas, normatīvo dokumentu izpēte un analīze, statistisko un
rezultatīvo datu apkopošana un kvalitatīvā analīze, mācību stundu vērošana, Skolas
pasākumu vērošana, informācijas uzkrāšana un atlase.
Skolas darbinieki tiek iepazīstināti ar pašvērtējuma ziņojumu, uzklausīti viņu
ierosinājumi par nepieciešamajiem grozījumiem. Pašnovērtējuma ziņojums tiek
apspriests Skolas pedagoģiskās padomes sēdē un Skolas padomē.
Skolā ir izstrādāts attīstības plāns, ir noteiktas Skolas attīstības prioritātes 3 gadiem.
Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos mērķus, uzdevumus un
rezultātus. Attīstības plāns ir loģiski strukturēts, pamatojoties uz Skolas pašvērtējumā
konstatētajām stiprajām pusēm un nepieciešamajiem uzdevumiem, ņemot vērā
iespējamo ārējo faktoru ietekmi un valsts un pašvaldības izglītības attīstības
pamatnostādnes. Skolas attīstības plāns tiek regulāri aktualizēts, nepieciešamības
gadījumā tiek veiktas korekcijas. Attīstības plāns elektroniski pieejams Skolas
mājaslapā.
Stiprās puses:
1. Skolā tiek regulāri veikta darba pašvērtēšana, pašvērtējumā iegūtie secinājumi
tiek izmantoti tālākā darba plānošanā.
2. Skolas pašvērtēšanā piedalās Skolas personāls, izglītojamie un vecāki.

Turpmākās attīstības vajadzības:
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1. Regulāri aktualizēt Skolas attīstības plānu, ja nepieciešams veikt korekcijas.
2. Skolas darbības pamatjomu izvērtēšanā izmantot platformu “ Edurio”.
Vērtējums; ļoti labi

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija.
Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums, tas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām. Skolā ir gada darba plāns un analīze par iepriekšējā gada darba plāna izpildi.
Visu Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība noteikta personāla amatu
aprakstos un darba līgumos. Skolas iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti demokrātiski
un to noformējums atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Tie sakārtoti atbilstoši
lietu nomenklatūrai. Katru gadu Skolā tiek apstiprināta lietu nomenklatūra, kura
atspoguļo Skolas lietvedības pārvaldību.
Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra. Skolas direktores vietnieku
kvalifikācija, darba pieredze atbilst Skolas vajadzībām, viņu darba pienākumi, tiesības
un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Katra direktores vietnieka
kompetences joma ir precīzi noteikta. Direktores vietnieki savas kompetences ietvaros
veiksmīgi pārrauga pedagogu pienākumu izpildi, organizē un koordinē mācību un
audzināšanas darbu. Skolas direktore plāno, organizē un vada Skolas darbu, veiksmīgi
deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadības sanāksmes ir plānotas un notiek
regulāri. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to
izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgā jautājumā
kompetentiem darbiniekiem. Skolas vadība profesionāli un kvalitatīvi veic savus
pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar visiem Skolas darbiniekiem,
izglītojamajiem, viņu vecākiem, Skolas padomi un izglītojamo pašpārvaldi, veicina
radošu sadarbības vidi Skolā, atbalsta inovācijas.
Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas Skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un
viņu vecākiem. Skolas vadība pārzina katra darbinieka pieredzi, kvalifikāciju, stiprās
un uzlabojamās puses, kā arī sniedz pedagogiem nepieciešamo metodisko atbalstu.
Skolas vadība plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Izmaiņas
personāla sastāvā ir pamatotas.
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Skolas vadībai ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki. Skolas darbinieki un vecāki
par tiem ir informēti, tie ir pieejami Skolas mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā
apmeklētāji tiek pieņemti arī ārpus noteiktā pieņemšanas laika.
Skolas vadība uzklausa darbinieku, izglītojamo un vecāku izteiktos priekšlikumus.
Konstruktīvi priekšlikumi vienmēr tiek ņemti vērā un iespēju robežās arī realizēti.
Apkopotie anketēšanas rezultātu dati liecina, ka lielākā daļa pedagogu atzinīgi novērtē
Skolas vadības darbu.
Skolas vadības sanāksmes, pedagogu informatīvās sanāksmes, metodisko komisiju,
metodiskās padomes un izglītojamo pašpārvaldes sanāksmes notiek regulāri un
nodrošina savlaicīgu informācijas apriti. Metodisko komisiju, metodiskās padomes,
pedagoģiskās padomes, izglītojamo pašpārvaldes, Skolas padomes sanāksmes tiek
protokolētas.
Dažādu darba uzdevumu veikšanai, projektu izstrādei, realizācijai Skolā tiek veidotas
darba grupas.
Aktuālā informācija ir pieejama skolotāju istabā, Skolas mājaslapā, kā arī e-klasē
nosūtīta uz darbinieku e-pastiem.

Stiprās puses:
1. Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija,
tā atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtota
atbilstoši lietu nomenklatūrai.
2. Skolas iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti un pieņemti demokrātiski.
3. Skolas vadības komanda nodrošina Skolas attīstības pozitīvu izaugsmi.
Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Regulāri aktualizēt, ja nepieciešams, veikt korekcijas, Skolas darbību
reglamentējošos iekšējos normatīvajos dokumentos.
2. Turpināt pilnveidot Skolas darba pārraudzības formas.
54

Pašvērtējuma ziņojums
3. Turpināt pilnveidot Skolas vadības kompetences, izmantojot tālākizglītības
programmu piedāvājumu.
Vērtējums: ļoti labi

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skola mērķtiecīgi un regulāri sadarbojas ar Rīgas pašvaldības, valsts un citām
institūcijām. Galvenie sadarbības virzieni ar Rīgas domes Izglītības un kultūras
departamentu ir Skolas pamatdarbības un tālākās attīstības nodrošināšana: budžeta
plānošana un finanšu aprite, izglītības programmas un Skolas darbu reglamentējošo
dokumentu izstrāde, atbalsts dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs,
sporta sacensībās, atbalsts pedagogu tālākizglītībai u.c.
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar


Latvijas universitāti (LU);



Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA);



Rīgas tehnisko universitāti (RTU);



Rīgas Stradiņa universitāti ( RSU);



Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Latvijā;



Gētes institūtu Rīgā;



Latvijas vācu valodas skolotāju asociāciju;



Izglītības un zinātnes ministriju ( IZM);



Valsts izglītības satura centru ( VISC);



Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA);



Rīgas Valsts vācu ģimnāziju ( RVVĢ);



Āgenskalna Valsts ģimnāziju ( AVĢ);



Rīgas Valsts 1. Ģimnāziju;



Paula Jurjāna mūzikas skolu;



Melānijas Vanagas muzeju.

Sadarbībā ar pedagoģiskajām augstskolām un Rīgas Stradiņa universitāti darbs
ieguldīts pedagoģisko kadru sagatavošanā, nodrošinot studentiem kvalitatīvu
prakses norisi. Skolā ir 4 mentori.
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Studentu prakses norises dalībnieki Skolā
Mācību gads

Augstskola

2012./2013. m.g.
(12 studenti)

Latvijas universitāte

Studenti/praktikanti
(skaits)
3

Rēzeknes augstskola

1

Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības

3

akadēmija
Rīgas Stradiņa

2013./2014. m.g.
( 14 studenti )

universitāte

5

Rīgas Pedagoģijas un

4

izglītības vadības
akadēmija
Latvijas universitāte

2 (Austrija)+1

Latvijas sporta
pedagoģijas akadēmija

1

Daugavpils universitāte

1

Liepājas universitāte

1

Rīgas Stradiņa

2014./2015. m.g.
( 8 studenti)

2015./2016. m.g.

universitāte

4

Latvijas universitāte

3 (Austrija) + 1

Rīgas Stradiņa
universitāte

4

Latvijas universitāte

2 (Austrija) + 2

Rīgas Stradiņa
universitāte

3

Sadarbībā ar augstskolām un citām mācību iestādēm Skolā tiek organizēti arī Karjeras
izglītības pasākumi. Skola iesaistās VIAA karjeras izglītības departamenta projektā
“Karjeras nedēļa”, izglītojamie apmeklē atvērto durvju dienas mācību iestādēs, kurās
plāno turpināt mācīties. Sadarbībā ar Vides izglītības fondu Skola kopš 2009.gada
piedalās starptautiskajā EKO skolu programmā.
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Saskaņā ar Skolas specifiku, izveidojusies cieša un produktīva sadarbība ar
institūcijām, kas popularizē vācu valodu Latvijā. Sadarbībā ar Gētes institūtu, Valsts
izglītības satura centrs, Rīgas izglītības un informatīvi metodisko centru, LU Skola
organizē reizi gadā izglītojošus seminārus agrīnās svešvalodu apguves metodikā, par
mācību priekšmeta satura un valodas integrēto mācību metodi Latvijas skolotājiem.
Sadarbībā Izglītības un zinātnes ministriju Skola ir piedalījusies Pedagogu darba
samaksas jaunā modeļa aprobācijā kā pilotskola.
Sadarbībā ar Gētes institūtu, Vācijas Federatīvās republikas vēstniecību Latvijā Skolas
svešvalodu skolotājiem tiek piedāvāti tālākizglītības kursi gan Latvijā, gan vāciski
runājošās valstīs, pieejama metodiskā literatūra, mācību literatūra, teātra izrādes vācu
valodā. Sadarbība ar Gētes institūtu, Vācijas Federatīvās republikas vēstniecību Latvijā,
Latvijas vācu valodas skolotāju asociāciju, Rīgas valsts vācu ģimnāziju, Melānijas
Vanagas muzeju rada iespēju, motivēt izglītojamos apgūt svešvalodas, rast izpratni par
svešvalodu pielietošanas iespējām.
Ir veiksmīga sadarbība ar institūcijām, kuras izglītojamos izglīto dažādos drošības
jautājumos: Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa,
Sociālais dienests, Rīgas domes Labklājības departaments, centrs “Dardedze”, Rīgas
domes

Labklājības

departamenta

veselības

pārvaldes

sabiedrības

veselības

veicināšanas un profilakses nodaļa, Valsts policija, Pašvaldības policija, Valsts
ugunsdzēsības dienests u.c.

Skola piedalās projektos dažādās jomās:


Starptautiskais konkurss "Vide un inovācijas";



Sabiedrības integrācijas projekts "Aktīvi skolēni – rītdienas pilsoņi";



"Primalingua – mēs runājam Eiropas valodās";



ESF projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos";



ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos";



IAC "Vienādas iespējas visiem";
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Eiropas komisijas programmā “Augļi skolai”;



Atbalsta piena programma “Skolas piens”;



Projekts sadarbībā ar SIA”RAGNSELL” makulatūras vākšanā un līdzekļu
ziedošana smagi slimo bērnu rehabilitācijai;



Projekts ”Āgenskalna skolu sportiskā sadarbība”;



Dalība LOK projektā “ Sporto visa klase”;



Sadarbība ar RD labklājības departamenta un RSU Psihosomatikas medicīnas
un psihiatrijas ārstiem - nodarbības par emocionālo labsajūtu;;



Dalība Cuhovska operas “Vogelhochzeit” uzvedumā vācu valodā LNO;



Skolas projekts – muzikālais uzvedums vācu valodā “ Hans Hase”;



Skolas pilotprojekts “ Vācu valodas integrēšana matemātikā un sportā”;



“ Izglītība izaugsmei”;



Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Lidice”.

Stiprās puses:
1. Veiksmīga un mērķtiecīga Skolas sadarbība ar Rīgas pašvaldību, valsts
un citām institūcijām.
2. Skolas svešvalodu pedagogu veiksmīga sadarbība ar institūcijām, kuras
popularizē vācu valodu Latvijā.
Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Rast iespēju piedalīties starptautiskos projektos, kuros akcentēta svešvalodu
apguve.
2. Attīstīt sadarbību ar skolām, kurās padziļināti apgūst vācu valodu kā pirmo
svešvalodu Latvijā un ārpus tās robežām.
Vērtējums: ļoti labi

5.CITI SKOLAS SASNIEGUMI
5.1.

Sasniegumi ārpusskolas mācību priekšmetu
olimpiādēs

Skolas īsteno pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programmu. Gan valstī, gan Rīgas
pilsētā ir maz organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu 1.-6. klašu skolēniem. Skola
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izmanto katru iespēju piedalīties ārpusskolas olimpiādēs, konkursos. Galvenokārt tās ir
matemātikas un vācu valodas olimpiādes.
Piedalīšanās un sasniegumi ārpusskolas olimpiādēs 2012./2013. mācību gadā
N.p.k. Olimpiāde, mācību priekšmets

Piedalījušos

Iegūtas

skolēnu

godalgotas

skaits

vietas, startējuši
ar

labiem

panākumiem
1.

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde

7

-

2.

Privātskolas MERIDIAN olimpiāde

12

1 (5./6. vieta no
700
dalībniekiem)

3.

Konkurss

„Matemātikas

daudzcīņa” 3

2 atzinības

Zemgales 4

3 atzinības

privātskolā „Klasika”
4.

Kurzemes

rajona

un

priekšpilsētas informātikas olimpiāde
5.

Latvijas atklātā 40. matemātikas olimpiāde 7
(piedalījušies 6. kl. skolēni)

Piedalīšanās un sasniegumi ārpusskolas olimpiādēs 2013./2014. mācību gadā
N.p.k. Olimpiāde, mācību priekšmets

Piedalījušos

Iegūtas godalgotas

skolēnu

vietas, startējuši ar

skaits

labiem
panākumiem

1.

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde

5

Viena 3. vieta, 1
atzinība

2.

Privātskolas MERIDIAN olimpiāde

3.

Konkurss

„Matemātikas

19

daudzcīņa” 3

privātskolā „Klasika”
4.

1 atzinība
Viena 2. vieta, 2
atzinības

Latvijas atklātā 40. matemātikas olimpiāde 5
(piedalījušies 6. kl.skolēni)
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5.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Atklātā vācu 23

Divas

valodas olimpiāde

septiņas 2. vietas,

1.

vietas,

trīs 3. vietas, 11
atzinības
6.

Starptautiskais

matemātikas

konkurss 49

Ķengurs

Viena

3.

vieta,

viena

4.

vieta,

viena

5.

vieta

Latvijā

Piedalīšanās un sasniegumi ārpusskolas olimpiādēs 2014./2015. mācību gadā
N.p.k. Olimpiāde, mācību priekšmets

Piedalījušos

Iegūtas

skolēnu

godalgotas vietas,

skaits

startējuši

ar

labiem
panākumiem
1.

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde

6

Divas 2. vietas,
viena 3. vieta

2.

Privātskolas MERIDIAN olimpiāde

3.

Konkurss

„Matemātikas

33

daudzcīņa” 4

privātskolā „Klasika”
4.

Starptautiskais

8 apbalvoti
divas 3. vietas, 2
atzinības

matemātikas

konkurss 107

Ķengurs

5

skolēni

uz

apbalvošanu
viena

3.

vieta

Latvijā
5.

Latvijas atklātā 40. matemātikas olimpiāde

19

Viena 2. vieta,
viena

3.

vieta,

viena atzinība
6.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Atklātā vācu 44

Četras 1. vietas,

valodas olimpiāde

deviņas 2. vietas,
trīspadsmit
vietas,
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astoņpadsmit

-

atzinības
7.

Rīgas 40. vidusskolas atklātais konkurss 1

Viena 3. vieta

dabaszinībās 5. klasēm

Izglītojamie atsaucīgi un ar interesi piedalās dažādās mācību olimpiādēs, konkursos. Ar
katru gadu pieaug godalgoto vietu skaits īpaši matemātikas un vācu valodas olimpiādēs.
5.2.

Sasniegumi interešu izglītībā.

Sasniegumi sportā
2013./2014. m.g.
Sporta veids
Futbols

Sasniegtais rezultāts sacensībās
Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem – 3. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā zēniem – 3. vieta

Basketbols

Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem - 2. vieta
Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā meitenēm – 1. vieta
Rīgas pilsētas finalsacensībās 4.-5. kl. grupā meitenēm –
3. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā meitenēm – 3. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā zēniem – 2. vieta

Tautas bumba

Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem - 3. vieta
Rīgas 17. skolēnu spēles - 4.-5. kl. grupā zēniem – 3. vieta

Florbols

Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem - 1. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā zēniem – 2. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā meitenēm – 3. vieta

Vieglatlētika

Rīgas Domes kausa krosa stafetes – 3. vieta
Kurzemes rajona stafetes “Drošie un veiklie” 4.-5. kl.
grupā – 2. vieta
Rīgas pilsētas finalsacensībās “Drošie un veiklie” 4.-5. kl.
grupā - 3. vieta
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Kurzemes rajona sacensībās “Olimpiskās stafetes” 6.-7.
kl. grupā – 2. vieta

2014./2015. m.g.
Sporta veids

Sasniegtais rezultāts sacensībās

Futbols

Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā zēniem – 3. vieta

Basketbols

Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem - 2. vieta
Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā meitenēm – 1. vieta
Rīgas pilsētas finalsacensībās 4.-5. kl. grupā meitenēm –
1. vieta
Latvijas skolēnu 68. Spartakiāde basketbolā 4.-5. kl. grupā
– 2. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā meitenēm – 3. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā zēniem – 2. vieta

Tautas bumba

Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem - 2. vieta
Rīgas 18. skolēnu spēles - 4.-5. kl. grupā meitenēm –
3.vieta
Rīgas 18. skolēnu spēles - 4.-5. kl. grupā zēniem – 1. vieta

Florbols

Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem - 1.vieta
Rīgas pilsētas finalsacensībās 4.-5. kl. grupā zēniem – 1.
vieta
Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā meitenēm – 2. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā zēniem – 2. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā meitenēm – 3. vieta

Vieglatlētika

Rīgas Domes kausa krosa stafetes – 1. vieta
Kurzemes rajona stafetes “Drošie un veiklie” 4.-5. kl.
grupā – 1. vieta
Rīgas pilsētas finalsacensībās “Drošie un veiklie” 4.-5. kl.
grupā - 3. vieta

2015./2016. m.g.
Sporta veids
Futbols

Sasniegtais rezultāts sacensībās
Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem – 2. vieta
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Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem - 3. vieta

Basketbols

Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā meitenēm – 1. vieta
Rīgas pilsētas finalsacensībās 4.-5. kl. grupā meitenēm –
2. vieta
Piedalīsies Latvijas skolēnu 69. spartakiādē
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā meitenēm – 3. vieta
Kurzemes rajona 6.-7. kl. grupā zēniem – 3. vieta
Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā zēniem - 1. vieta

Tautas bumba

Kurzemes rajona 4.-5. kl. grupā meitenēm - 1. vieta
Vieglatlētika

Rīgas Domes kausa krosa stafetes – 1. vieta
Kurzemes rajona stafetes “Drošie un veiklie” 4.-5. kl.
grupā – 1. vieta
Rīgas pilsētas finalsacensībās “Drošie un veiklie” 4.-5. kl.
grupā - 1. vieta
Piedalīsies Latvijas skolēnu 69. spartakiādē

Kultūrizglītība. Deja. Mūzika.
2013./2014. m.g.
Interešu

izglītības Apbalvojumi

programmas nosaukums
5.–6. klašu koris

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 5.-9. klašu koru skatē
2.pakāpes diploms

2.–4. klašu koris

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 2.-4. klašu koru skatē
1.pakāpes diploms

2.–4. klašu koris

Rīgas

pilsētas

Kurzemes

rajona

1.–4.

klašu

koru

Ziemassvētku koncertā - pateicība
2.-4. klašu koris

Rīgas priekšpilsētas un Rīgas rajonu 2.–4. klašu koru
laureātu koncertā ”Rīgas Doma gailis” - atzinība

5. klašu ansamblis

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona vokālo ansambļu konkursa
“Balsis” I kārtā – 1. pakāpes diploms
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5. klašu ansamblis

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona vokālo ansambļu konkursa
”Balsis” II kārtā - 1. pakāpes diploms

1.

klašu

blokflautu Rīgas instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu
konkursā – 1. pakāpes diploms

ansamblis

2.-6. klašu blokflautu Rīgas instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu
ansamblis

konkursā – 1. pakāpes diploms

Zēnu koris

RIIMC zēnu koru skatē 3. pakāpes diploms

Tautas deju kolektīva Rīgas pilsētas Kurzemes rajona deju kolektīvu skatē – 1.
“Āģītis”

5.-6.

klašu pakāpes diploms

grupa
Tautas deju kolektīva Rīgas pilsētas Kurzemes rajona deju kolektīvu skatē - 1.
“Āģītis”’

3.–4.

klašu pakāpes diploms

grupa
Tautas deju kolektīva Rīgas pilsētas Kurzemes rajona deju kolektīvu skatē –
”Āģītis”

Laureāta diploms.

1.-2. klašu grupa

2014./2015. m.g.
Interešu

izglītības Apbalvojumi

programmas nosaukums
Tautas deju kolektīva Laureāti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
‘’Āģītis”1.–2. klašu deju svētkos
kolektīva grupa
Tautas deju kolektīva Laureāti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
“’Āģītis” 3.-4. kl. deju svētkos
kolektīva grupa
Tautas deju kolektīva 1.pakāpe XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
“’Āģītis” 5.-6. kl.deju svētkos
kolektīva grupa
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6.

klašu

vokālais 1.pakāpe XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

ansamblis

Rīgas vokālās mūzikas konkursā “Balsis” I kārtā, 1.pakāpe –
arī II kārtā

5. - 6. klašu koris

1.pakāpe XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Rīgas izglītības 5.-9. klašu koru un vidusskolas meiteņu koru
konkursa I kārtā

5.–6.klašu koris

1.pakāpe Rīgas pilsētas II kārtas koru konkursā

5.-6. klašu koris

IZM Atzinības raksts par labi paveikto darbu un radīto
prieku dziesmu svētkos

2. – 4. klašu koris

1.pakāpe Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2. 4. klašu koru konkursā - skatē

Āgenskalna sākumskolai Rīgas Domes pateicība par ieguldījumu veiksmīgai
kolektīvu
Dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
2015. gadā.
Āgenskalna

IZM Atzinība par labi paveiktu darbu un radīto prieku

sākumskolas Tautas deju dziesmu svētkos.
kolektīviem ‘’Āģītis”
XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku
lieldrauga SWEDBANK Svētku skolotājas – stipendijas
diploms par ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas
tālāknodošanā nākamajām paaudzēm

5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Skolas attīstības plāns veidots laika periodam no 2015./2016.m.g. līdz
2017./2018.m.g. Plānots darbs visās Skolas darbības jomās.
Pamatjoma

Skolas attīstības prioritātes
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Mācību saturs

Mācību satura diferenciācija.
Praktiskās, analītiskās darbības akcentēšana mācību saturā.
Svešvalodu integrēšana citu mācību priekšmetu saturā.

Mācīšana un

Mācību metožu diferenciācija.

mācīšanās

Izglītojamo pētnieciskās darbības attīstīšana.
Izglītojamo svešvalodas komunikatīvās kompetences
attīstīšana.

Skolēnu sasniegumi

Izglītojamo sasniegumu paaugstināšana atbilstoši
individuālajām spējām.
Izglītojamo analītisko prasmju atspoguļojums mācību
sasniegumos.
Izglītojamo svešvalodas praktiskā pielietojuma
palielināšana.

Atbalsts skolēniem

Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana.
Pašpārvaldes darbības pilnveidošana.
Veselīga un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana
skolā.
Komunikācijas prasmes – priekšnoteikums izglītojamā
veiksmīgas karjeras un savas dzīves kvalitātes
nodrošināšanā.

Skolas vide

Skolas iekšējās un ārējās vides kvalitātes paaugstināšana.
Skolas pagalma labiekārtošana.
Skolas mikroklimata un drošas fiziskās vides pilnveide.
Skolas tēla veidošana un popularizēšana.

Resursi

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un atjaunošana.
Skolas bibliotēkas darbības pamatprincipu aktualizēšana.
Skolas pedagogu darba pieredzes popularizēšana.

Skolas darba

Skolas padomes un izglītojamo pašpārvaldes sadarbības

organizācija, vadība

pilnveidošana.

un kvalitātes

Skolas iekšējo normatīvo aktu atbilstības ārējiem

nodrošināšana

normatīvajiem aktiem nodrošināšana.
Izglītības kvalitātes pārraudzības efektivitātes
paaugstināšana.
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Demokrātiska skolas darbības izvērtēšana un turpmākās
attīstības plānošana

Direktore

Ināra Kaķīte
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
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