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Vispārējais skolas raksturojums 

 

Inčukalna pamatskola atrodas Inčukalna novadā.  

Skolā izvietotas 1.-9.klašu telpas, bibliotēka, ēdināšanas bloks, mūzikas skola, pirmskolas izglītības iestāde. 

No 1991.gada 25.septembra skolu finansiāli uztur Inčukalna novada dome. 

 

 Izglītojamo skaits 

 

 
Vidējais klašu piepildījums ir 20 skolēni. 

 

 Skolas piedāvātās izglītības programmas  
 

 vispārējā pamatizglītības programma (programmas kods 21011111) 

 speciālo pamatizglītības programmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21011561) 

 pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111) 

 



3 
 

 Skolas īpašie piedāvājumi 

   pagarinātās dienas grupa 1.-4.klašu skolēniem līdz plkst. 19.00 

   pedagoga palīgs bērniem ar mācīšanās traucējumiem 

   sociālais pedagogs  

   logopēds 

   psihologs 

   tautisko deju un tradīciju pulciņš 

   vizuālās mākslas pulciņš 

   datoru pulciņi 

   programmēšana 

   2.-4.klašu koris 

   5.-9.klašu meiteņu un zēnu ansambļi 

   pūtēju orķestris 

   lietišķās fizikas pulciņš 

   skolas literārā avīze „Glābējincis” 

   fiziskās attīstības pulciņš 

   smagatlētika 

   peldēšana, kā trešā sporta stunda 

 

Dalība projektos: 

 

 2017./2018. m. g. ESF projekts  Nr 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  

 2017./18.m.g.  ESF projekts Nr 8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

 2017./18. m.g. „Esi līderis” 

 2016.g.31.05 – 2018.g.31.05 -Erasmus+KA1 - Learning Mobility of Individuals 

School education staff mobility „Zaļais lietussargs” 

 No 2015.g – LOK skolu projektā „Sporto visa klase” 

 2015.g. Inčukalna pamatskola iesaistījās Veselību veicinošo izglītības iestāžu projektā un 2016.g. 2.decembrī skolai piešķirts Veselību veicinošas 

izglītības iestādes statuss 
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 Skolas personāla kvalitātes sastāvs 
 

Pedagoģisko procesu īsteno 28 skolotāji, no tiem: 

 ar augstāko pedagoģisko izglītību -     26 pedagogi 

 ar maģistra grādu -      8 pedagogi 

 iegūta otra augstākā pedagoģiskā izglītība    7 pedagogi 

 apgūst otru augstāko izglītību                        1 pedagogs 

 apgūst augstāko pedagoģisko izglītību          2 pedagogi 

  

 

  Skolā strādā 17 tehniskie darbinieki. 

 

 

Skolas vīzija: Laba skola veselīgā sadarbības vidē, kurā  audzēkņi mācās  iegūt spēju domāt, rīkoties, saprast un vadīt savas emocijas,  veidot attiecības ar 

citiem, pārvaldīt dažāda veida tehnoloģijas, ekonomiski un ekoloģiski vadīt resursus un veidot jaunas vērtības. 

 

 Skolas pamatmērķi 

 

 veidot izglītības vidi, lai veicinātu katra skolēna harmoniskas personības veidošanos un attīstību 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu 

 

 

 

 Skolas galvenie uzdevumi 

 

 īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei 

 izvēlēties komtetencēs balstītas mācīšanas un mācīšanās darba metodes un formas 

 uzlabot lasītprasmes un radošo darbu kvalitāti 

 sekmēt izglītojamo pilsonisko un patriotisko audzināšanu 

 racionāli izmantot skolai piešķirtos budžeta līdzekļus 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu  īstenošanas izvērtējums 
 

Skolas darbības jomas Darbības prioritātes Sasniegtais 

 

1. Mācību saturs 

 

Sekmēt izglītojamā zināšanu 

pilnveidošanu un praktisko 

prasmju (kompetenču) attīstīšanu 

datorikā  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz kompetencēm balstīto mācību 

standartu ieviešana 

 Papildināts TIK kabinets ar projektoru un ekrānu; 

 Mācību materiālu bāzi nodrošina startit.lv vide; 

 Nodarbības „Datorika” ieviešana kopš 2015./16. m.g.; 

klases 15./16. 16./17. 17./18. 

1. 36 15 14 

2. - 25 19 

3. - - 32 

4. 23 - 8 

 50 % skolas pedagogu izgājuši 36 h kursus „Mācību materiālu 

izstrāde, izmantojot vektorgrafikas datorprogrammu iespējas”. 

 

2017./ 2018. mācību gadā pievērsta īpaša uzmanība projektam 

„Kompetenču pieeja mācību saturā“:  

 iepazīta pilotskolu pieredze, apmeklējot dažādus seminārus;  

 mācību jomu pārstāvji piedalījās seminārā „Mūsdienīgas 

lietpratības izglītība:mācību satura un pieejas apraksts” Mārupes 

vidusskolā; 

 skolas administrācija un MA vadītāja piedalījās 54 stundu 

profesionālās kompetences pilnveides programmā „Kompetenču 

pieeja mācību saturā: „Skolu vadības loma jaunā mācību satura 

un pieejas mācībām ieviešanai skolā”  

 

2. Mācīšana un mācīšanās 

 
Skolēnu izziņas darbības un 

sadarbības prasmju veicināšana  

 

2016. – 2018. Darbojāmies Erasmus+KA1 projektā „Zaļais lietussargs” 

2016-1-LV01-KA101-022610: 

 divi pedagogi piedalījās kursos Somijā „Every Pupil is Important” 

(„Katrs skolēns ir svarīgs”); 

 trīs pedagogi piedalījās kursos Portugālē „Outdoor Education” 

(„Ārvides izglītība”); 
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 2017./2018. m.g., izmantojot apgūto pieredzi un zināšanas, tika 

organizētas mācību stundas ārvidē; 

 Realizējot ārvides stundas tika pilnveidotas skolēnu pētnieciskās 

darbības prasmes; 

 Visiem pedagogiem sadarbojoties, izveidots palīgmateriāls 

skolēniem un skolotājiem buklets-atgādne; 

 Mācību stundās skolotāji piedāvā jēgpilnus daudzveidīgus 

uzdevumus, kas palīdz skolēniem sasniegt rezultātus; 

 Sadarbības prasme tiek attīstīta, dažādojot mācību metodes 

(kooperatīvā mācīšana, projektu darbi, pāru darbi, lomu spēles, 

informācijas pārnešana utt.) 

 Priekšmetu skolotāji sadarbojās veidojot starppriekšmetu projektus 

mācību satura veiksmīgai apguvei;  

 

3.Skolēnu sasniegumi 

 

Skolēnu sasniegumu 

paaugstināšana sporta disciplīnās 

 

 2016./2017. mācību gadā ar Inčukalna novada domes atbalstu un 

finansējumu tika uzstādīti āra trenažieri, ķīmiski apstrādāti 

skrejceliņi pret nezāļu augšanu;  

 2018. gada maijā uzsākta kapitālā stadiona rekonstrukcija, pārbūve; 

 Peldēšanas pulciņa nodarbībās iesaistīti  15-20 sākumskolas 

izglītojamie katru mācību gadu. Skolēniem ir iespēja apmeklēt 

sporta kluba “Gauja” piedāvātās peldēšanas treniņu nodarbības pa 

vecuma grupām un ūdenspolo nodarbības; 

 Tiek piedāvāts fiziskās sagatavotības pulciņš ar padziļinātu 

badmintona apguvi; futbols tiek apgūts projekta „Sporto visa klase” 

ietvaros; 

 Regulāri treniņi un labi rezultāti galda hokejā;  

 Regulāri tiek organizētas  Pierīgas skolu sacensības peldēšanā; 

 Regulāri tiek organizētas sacensības galda hokejā; 

 Sports un veselīgs dzīvesveids tiek popularizēts, rīkojot „Ģimenes 

sporta dienu”. 

 

4.  Skolas vide; Atbalsts 

skolēniem; Resursi 

 

Veselību veicinošas skolas fiziskās 

un sociālpsiholoģiskās vides 

veidošana  

1. Sadarbojoties ar SIA „Latvijas lauku konsultācijas centrs” filiāli 

„Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”, realizētas nodarbības dabā 

par šādām tēmām: 
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Pozitīva skolas tēla veidošana un 

popularizēšana 

 Putnu dienas; 

 Koka kā videi draudzīga materiāla izmantošanas veidi agrāk un 

tagad; 

 Dabas daudzveidība Gaujas nacionālajā parkā. Līgatnes dabas parks. 

 Iepazīsties – mežs  

2. Piedaloties konkursā „Latvijai zaļai būt”, iegūta 1. vieta un veikti 

šādi pasākumi: 

 informatīvs seminārs Inčukalna Tautas namā par Inčukalna gudrona 

dīķa ietekmi uz vidi; 

 meža sakopšanas talkas kopā ar vecākiem; 

 skolēni izstrādāja projektu par videi draudzīgu iepakojumu 

lietošanu, prezentējot vecākiem; 

 meža stādīšana – „Kopā nākotnes mežam!”;  

 radošo darbu konkursi dzimtajā valodā un vizuālajā mākslā. 

3. 2017. gada vasarā skolotāji, bērni un vecāki veica skolas gaiteņu 

krāsošanas darbus. 

4. Ar 2017./2018. m.g. uzsākta garo starpbrīžu pavadīšana ārpus skolas 

– Somijas kursu pieredze no projekta „Zaļais lietussargs”. 

5. Aktualizēta dinamiskās pauzes nepieciešamība mācību stundās. 

6. Dažās sākumskolas klasēs rīts sākas ar vingrošanu.  

7. 1.-2.klašu skolēni apguva „Pareizas stājas un elpošanas 

vingrinājumu kopumu”.  

8. Skolas atbalsta personāls regulāri gatavo informatīvus uzskates 

līdzekļus par veselības tēmām un piedalās klases stundās, stāstot par 

veselības tēmām.  

9. Skola piedalās projektā „Sporto visa klase” no 2015./2016. m.g.  

10. 2016.gadā skola ieguva statusu „Veselību veicinošā skola”.  

11. Veselību veicinošo skolu koordinatori apmeklēja kursus par 

veselības veicināšanas jautājumiem. 

12. Visi skolas darbinieki ir izgājuši apmācību par bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumiem.  

13. Aktivizēta skolas padomes darbība.  

14. Organizētas „Ģimeņu sporta dienas”, kopīgas vecāku un bērnu 

ekskursijas,talkas, sapulces.  
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15. Ir uzlabots skolas mājas lapas dizains un tehniskie parametri; 

regulāri tiek atjaunota un papildināta informācija, palielinājies 

apmeklētāju skaits.  

16. Skolas pirmajā stāvā ir izvietots informatīvais monitors ar akuālo 

informāciju.  

17. Darbinieki, absolventi, izglītojamie 2016./2017.m.g. aktīvi 

iesaistījās skolas 50 gadu jubilejas un salidojuma organizēšanā.  

18. Ir izveidots virtuālais skolas vēstures muzejs. 

https://muzejs.incukalnapsk.lv/  

19. Izveidota labiekārtota pagarinātās dienas grupa. 

20. Tiek organizētas iepazīšanās ekskursijas pirmsskolas vecuma 

bērniem, viņu vecākiem. 

21. Skolas direktors piedalās PII vecāku sapulcēs. 

 

5. Resursi Skolas materiāli tehniskās bāzes 

papildināšana un uzturēšana. 
 Ir iegādāti 14 jauni datori un 13 projektori;  

 Veiksmīgai digitālo prasmju attīstībai, kā arī efektīvākai līdzdalībai 

projektu materiālu izstrādē ir iegādātas jaunas programmas datoriem 

(piem. Sony Vegas Pro, Corel Graphics Suite)  

 Pedagogi ir nodrošināti ar nepieciešamajiem metodiskajiem 

materiāliem, mācību līdzekļiem; 

 Nodrošināta atbilstoša dienas pagarinātās grupas telpa; 

 Veikti remonti vizuālās mākslas, mūzikas, svešvalodu, latviešu 

valodas, fizikas, sākumskolas kabinetos; 

 Nomainītas kabinetu durvis 3.stāvā un renovētajiem kabinetiem;  

 atjaunots gaiteņu sienu krāsojums visā skolā; 

 renovēta aktu zāles grīda; 

 nomainīta 3. stāva gaiteņa un rekreācijas zonu grīda, labiekārtotas 

rekreācijas zonas; 

 Notiek sporta stadiona rekonstrukcija; 

 Paplašināta velosipēdu stāvvieta pie skolas; 

 Labiekārtota „Zaļā klase”. 

6. Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

Jaunu darba samaksas noteikumu 

ieviešana  

 

1.  Izstrādāti jauni pedagogu darba pienākumu apraksti. 

2. Veikta skolotāju amata vienību plānošana, vadoties pēc jaunajiem darba 

samaksas noteikumiem.  
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3.  Veikta tarifikācija, vadoties pēc jaunajiem darba samaksas noteikumu 

kritērijiem. 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomās 
 

Mācību saturs 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Noturīgi un konkurētspējīgi mācību sasniegumi; 

 Daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums; 

 Mācību priekšmetos skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās 

konsultācijas; 

 Skolotāji strādā ar izglītojamiem ,kuriem ir mācīšanās traucējumi;  

 Piedalamies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”; 

 Augsti rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs; 

 Mācību programmas “Datorika” aprobācija 1. līdz 4. klasēs  

 

 

 Lai efektīvi realizētu mācību saturu, skolotājiem ir nepieciešams 

uzlabot un papildināt profesionālās kompetences IT  jomā;  

 Sekot līdzi projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā“ novitātēm un 

realizēt kompetenču pieeju mācību procesā; 

 Mazināt pedagogu vidū nedrošību  novitāšu pieņemšanas un 

realizācijas procesā; 

 Sekmēt sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes attīstību vispārējās 

pamatizglītības  mācību satura iepazīšanai un īstenošanai atbilstoši 

valstī noteiktajam laika grafikam. 

 

Mācīšana un mācīšanās 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību darbā, procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību 

metodes; 

 Mācību literatūras bāzes regulāra atjaunošana; 

 Mācību satura apguve ārvidē; 

 Pētniecisko prasmju apgūšana; 

 IT izmantošana mācību priekšmetu standartu realizācijai; 

 Dalība starptautiskajos projektos; 

 Pedagogu tālākizglītošana ; 

 Vienotas prasības par prezentāciju, referātu, eseju, pētījumu 

utt.noformējumu un rakstīšanas noteikumiem (buklets);  

 Uzlabot izglītojamo lasītprasmi; 

 Uzlabot radošo darbu kvalitāti; 

 Ar pedagogu savstarpējo sadarbību un komanddarbu veicināt 

izglītojamo zināšanu un prasmju vienotību un veselumu; 

 Izstrādāt vienotu sistēmu pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanas 

iespējām. 

 Organizēt izglītojošus pasākumus un mācību ekskursijas uz dažādiem 

uzņēmumiem, biznesa un komrecstruktūrām.Mācību saturu saistīt ar 

reālo dzīvi; 

 Sekmēt  izglītojamo  un  pedagogu praktiskās darba iemaņas 

informācijas iegūšanā un izmantošanā. 
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 Izglītības  iestāde  mērķtiecīgi  atbalsta  un veicina  skolēnu  

piedalīšanos  mācību priekšmetu   olimpiādēs,   konkursos, 

viktorīnās un citos pasākumos. 

 

Skolēnu sasniegumi 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Darbojamies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”; 

 Skolā ir iespējams saņemt kvalitatīvas mācību priekšmetu 

konsultācijas; 

 2 reizes gadā tiek apbalvoti izglītojamie pēc skolas izstrādātā 

nolikuma; 

 Augsti rezultāti olimpiādēs, konkursos; 

 Regulāra mācību sasniegumu analīze; 

 Skolēnu dalība ārpusstundu pasākumos – konkursi, koncerti, 

sacensības; 

 Stipendijas par mācību sasniegumiem; 

 Konkurss „Labākā klase” 

 Lai  uzlabotu  skolēna  sasniegumus,  skola pēc nepieciešamības 

izstrādā individuālu atbalsta  plānu,  ko  īsteno  sadarbībā  ar 

vecākiem; 

 

 Izglītojamo digitālo prsmju attīstīšana visos mācību priekšmetos; 

 Mudināt skolēnus iesaistīties ārpusskolas projektos; 

 Panākt  vecāku e - klases lietošanu  atbilstoši  e - klases  lietošanas 

noteikumiem; 

 Paredzēt  konsultācijas talantīgo bērnu spēju attīstīšanai; 

 

 

Atbalsts skolēniem 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā veiksmīgi strādā atbalsta personāls – sociālais pedagogs, 

logopēds, pedagoga palīgs, skolas medmāsa; 

 Skolā ir pagarinātās dienas grupa 1.- 4.klašu skolēniem. 

 Nodrošinātas skolotāju dežūras; 

 Skolā pieejamas interešu izglītības programmas; 

 Dalība projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”; 

 Nodrošināt speciālā pedagoga pieejamību skolēniem; 

 Iesaistīt skolēnus brīvprātīgā darbā klasē, skolā, novadā; 

 Attīstīt jaunu interešu izglītības programmu tehniskajā jaunradē; 

 Pilnveidot darba metodes, veidojot skolēnu motivāciju arvien vairāk 

 iesaistīties skolēnu pašpārvaldē, būt aktīviem skolā un novadā; 

Pilnveidot pagarinātās dienas grupas darbu; 

 Nodrošināt resursus, inventāru āra starpbrīžu dažādošanai; 

 Izveidot atpūtas stūrīšus skolēniem (lasītava, sēdspilveni utt…) 
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 Skola organizē ar karjeras izvēli saistītus pasākumus; skolā strādā 

pedagogs karjeras konsultants; 

 Brīvpusdienas 1.-7. klasēm ar Valsts un Inčukalna novada 

pašvaldības atbalstu; 

 Plašs profilaktiskais darbs veselīga dzīvesveida nodrošināšanā, 

iesaistoties programmās “Augļi skolai” un „Skolas piens”; 

  Skolas vide ir droša un draudzīga izglītojamajiem; 

 Sadarbība ar Vangažu vsk – 9.klašu informācijas dienas Vangažu 

vsk, vecāku sapulce ar vsk pārstāvjiem; 

 Regulāra sadarbība ar Inčukalna BUB un pašvaldības policiju, 

organizējot informatīvas nodarbības un drošības dienas; 

 Erasmus+ KA1 projekta rezultātā: 

- notiek stundas ārvidē; 

- ir izveidots buklets – atgādne; 

- izvietoti atbalsta materiāli skolas vidē; 

- ir organizēti garie starpbrīži ārvidē piemērotā skolas pagalmā 

un sporta laukumā. 

 

 Skolēniem iztrādāt kārtības noteikumus „atpūtas stūrīšiem”; 

 Atkārtoti organizēt kursus skolas kolektīvam bērnu tiesību 

aizsardzības jomā; 

 Pēc iespējas pakāpeniski nodrošināt klases ar stāvgaldiem un 

daudzfunkcionāliem galdiem; 

 Turpināt uzlabot pedagogu digitālās prsames; 

 Nodrošināt pašvaldības finansējumu pusdienu apmaksai arī 8. un 9. 

klasēm. 
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Skolas vide 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Saliedēts kolektīvs – 2016.gadā iegūta nominācija „Pedagogiem 

draudzīgākā izglītības iestāde”; 

 Pilnveidots skolas vizuālais noformējums (izremontēti skolas 

vestibili, mācību kabineti; 

 Lielākā daļa mācību kabinetu aprīkoti ar projektoriem; 

 Veidots un popularizēts pozitīvs skolas tēls; 

 Sagatavots skolas 50 gadu jubilejas pasākums. Rīkots absolventu 

salidojums; 

 Izveidots virtuālais skolas muzejs; 

 Skola atrodas ekoloģiski tīrā vidē; 

 Sakopta skolas apkārtne; 

 Sadarbība ar reģionālo pašvaldības policiju disciplīnas 

uzlabošanas nolūkos; 

 Droša vide skolā un blakus tai (uzlikta ceļa zīme – aizliegums 

iebraukt skolas teritorijā darba laikā; marķēta iekāpšanas vieta 

autobusā, gājēju pāreja, ātrumu ierobežojošais valnis). 

 

 Turpināt darbu pie skolas psiholoģiskās vides pilnveidošanas, skolēnu 

un darbinieku piederības izjūtas savai skolai veicināšanas; 

 Izveidot atpūtas stūrīšus skolēniem (lasītava, sēdspilveni utt…) 

 Rotaļu elementu iestrāde skolas gaiteņos un skolas priekšā; 

 Iegādāties bērniem piemērotus trenažierus skolas iekšējā pagalmā; 

 Izveidot nojumi skolas iekšējā pagalmā – „Zaļajā klasē”; 

 Panākt, lai tiktu konsekventi ievēroti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi; 

 Pārveidot un pilnveidot skolotāju atpūtas telpu. 

 

 

Resursi 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Pietiekams materiāltehnisko resursu nodrošinājums izglītības 

programmu realizēšanai; 

 Izglītības iestādes bibliotēka pilnībā nodrošina izglītojamos ar 

mācību grāmatām un darba burtnīcām; 

 Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst 

normatīvo aktu prasībām; 

 Pedagogi intensīvi apmeklē tālākizglītības kursus, ir informēti par 

jaunumiem mācību priekšmeta metodikā un kompetenču pieeju 

mācību saturā; 

 Nodrošināt visus mācību kabinetus ar multimediju projektoriem; 

 Durvju nomaiņa visām klasēm, ievērojot vienotu stilu; 

 Turpināt piesaistīt jaunos pedagogus; 

 Veidot personālsastāva politiku ar aprēķinu, lai pedagogiem nebūtu 

jāstrādā citās izglītības iestādēs un, nebūtu jāpiesaista pedagogu kadri 

uz nelielām likmēm no citām skolām; 

 Izveidot „ MOBILO” klasi, iegādājoties planšetdatorus; 

 Pilnveidot un modernizēt bibliotēku un lasītavu; 

 Izveidot telpas otrai pirmsskolas izglītības grupai ( 6- gadīgajiem) uz 

esošās ēdamzāles skatuves; 

  Izremontēt vēstures, mājturības, krievu/latviešu valodas kabinetus; 
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 Izglītības iestādes vadība saskata tālākizglītības nepieciešamību 

kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai un sniedz 

nepieciešamo atbalstu tās pilnveidošanai; 

 Skolas personāls tiek nodarbināts efektīvi; 

 Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju 

nodrošinājums un atjaunošana; 

 

 Iegādāties lielo ekrānu un multimediju projektoru aktu zālē; 

 Ieplānot resursus skolas akreditācijai; 

 Ēdamzāles funkciju pārplānošana un aprīkojuma atjaunošana 

 Aktu zāles mēbeļu nomaiņa un vizuālā tēla atjaunošana. 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, 

pašvērtējumu un iepriekš veikto darbu. Rezultāti tiek analizēti un 

izvērtēti; 

 Attīstības plāns ir apspriests, apstiprināts, pieejams visiem 

interesentiem; 

 Skolas vadība veicina un atbalsta pašnovērtējuma procesu, skolas 

darbinieki, vecāki un pašvaldība ir iesaistīti skolas stipro pušu 

apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā; 

 Vadības komanda plāno un veicina inovācijas skolā; 

 Skolas vadība veiksmīgi sadarbojas ar bāriņtiesu, sociālo dienestu 

u.c. institūcijām; 

 Sadarbojas ar dibinātāju, nodrošinot mērķtiecīgu budžeta 

plānošanu un izlietošanu; 

 Skolas vadība atbalsta iesasitīšanos daudzveidīgos projektos, 

atbalsta skolotāju inovatīvās idejas; 

 Ir izveidojusies veiksmīga sardaudzība ar skolu Igaunijā Aasmae 

un ar Jelgavas 2. pamatskolu. 

 Uzlabota pedagogu informētības kārtība, informācijas apmaiņa. 

 Attīstības plāna starpposmu efektīvāka izvērtēšana; 

 Attīstības plāna un pašnovērtējuma ziņojuma regulāra aktualizēšana e-

vidē; 

 Pārveidot metodisko darbu skolā saskaņā ar kompetenču pieeju 

mācību saturā; 

 Veicināt pedagogu sadarbību mācību metožu izvēlē un pedagoģiskās 

pieredzes pilnveidošanā: 

 - digitālo mācību materiālu apkopojums Google vidē; 

 - savstarpēji vērotās stundas un stundu analīze;  

 - vienota stunda visiem pedagogiem sadarbības formu plānošanai; 

 - līdzdalība starptautiskos projektos. 

 Veicināt skolotāju tālākizglītību, piesaistīt jaunus pedagogus; 
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Inčukalna pamatskolas attīstības prioritātes 2018. - 2021. m. g. 

 

 Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizācija. 

 Atbalsts izglītojamo individuālo mācīšanas kompetenču attīstībai – lasītprasmes un radošo darbu kvalitātes uzlabošana. 

 Mērķtiecīga sasniedzamā rezultāta izvirzīšana katrai mācību stundai. 

 Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības un piederības valstij veicināšana. 

 Materiāli tehnisko resursu mērķtiecīga un efektīva papildināšana un izmantošana. 
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Prioritātes īstenošanas plāns 2018./2019.  – 2020./2021. mācību gadā 
 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS, RESURSI 

Prioritāte Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizācija. 

Mērķis Kompetenču pieejai atbilstošu prasību izvirzīšana mācību priekšmetos. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Pedagogi apguvuši atbilstošas profesionālās pilnveides programmas. 

 Pedagogi iepazinušies ar izmaiņām sava priekšmeta mācību saturā. 

 Mācību fiziskā vide nodrošina pedagogiem iespēju izmantot daudzveidīgas mācību darba formas. 

 Pedagogu savstarpēji sadarbojas, notiek pieredzes apmaiņa. 

 Pedagogi ir apguvuši un lieto inovatīvas mācību metodes, kompetenču pieeju mācību saturā un IKT visos 

mācību priekšmetos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
1. Pedagogu tālākizglītība.  

2. Metodiskā darba reorganizēšana. 

3. Kompetenču pieejā balstītu mācību satura 

ieviešana, pakāpeniski plānojot pārmaiņas 

mācību saturā un pedagogu profesionālo 

kompetenču pilnveidē.  

4. Skolas bibliotēkas fondu papildināšana ar 

jaunāko mācību un metodisko literatūru. 

5.  Stundu vērošana, pedagogu savstarpējā 

pieredzes apmaiņa. 

6. Digitālo prasmju izmantošana un attīstīšana 

visos mācību priekšmetos 

Direktors 

Direktora 

Vietniece izglītības 

jomā; 

MK vadītāji 

Pedagogi 

2018./2019.  – 

2020./2021. 

MK noteikumi 

Cilvēkresursi 

Interneta resursi 

Kursu materiāli 

Budžets 

DVIJ 

Direktors 
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Prioritātes īstenošanas plāns 2018./2019.  – 2020./2021. m.g. 
Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Atbalsts izglītojamo individuālo mācīšanas kompetenču attīstībai – lasītprasmes un radošo 

darbu kvalitātes uzlabošanai. 

Mērķis Sekmēt kompetenču pieejā balstīta mācību procesa organizēšanu, realizējot lasītprasmes un 

radošo darbu kvalitātes uzlabošanu. 

Novērtēšanas kritēriji  Izglītojamie apgūst prasmes patstāvīgi un atbildīgi mācīties un spēj objektīvi vērtēt savus 

sasniegumus. 

 Izglītojamie atbildīgi iesaistās mācīšanās procesā – jēgpilni lasa un spēj uztvert un 

formulēt teksta galveno domu. 

 Uzlabojas izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 Pedagogi regulāri veic sava darba pašnovērtējumu, turpmākos uzdevumus izvirza, 

balstoties uz rezultātiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
1. Izmantot kompetencēs balstītas mūsdienīgas mācību 

metodes. 

2. Pedagogiem sadarbojoties, pēc iespējas novērst 

satura dublēšanos un panākt vienošanos par mācību 

saturu katrā mācību priekšmetā.  

3. Sekmēt pedagogu profesionālo izaugsmi, apmeklējot 

kursus skolotājiem “Lasītprasmes attīstīšana 

sākumskolā”  un specifiskās mācības LU “Dibels 

Next 0.-3. Klasei” Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” 

4. Vērot un analizēt mācību stundas ar mērķi noskaidrot 

pedagogu prasmi organizēt kompetenču izglītībā 

balstīta mācību procesa nodrošināšanu. 

5. Veicināt mācību procesā saikni ar reālo dzīvi. 

6. Iepazīt pilotskolu labās prakses piemērus. 

 

Mācību 

priekšmetu 

pedagogi 

DVIJ 

2018./2019.  – 

2020./2021. 

m.g. 

MK noteikumi 

 

Cilvēkresursi 

 

Interneta 

resursi 

 

Budžets 

 

Direktors 

DVIJ 
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7. Popularizēt savas skolas skolotāju labās prakses 

piemērus, organizējot atklātās stundas.  

8. Pilnveidot individuālā darba ar izglītojamajiem 

kvalitāti. 

9. Sadarbībā ar vecākiem/aizbildņiem motivēt 

izglītojamos mācīties lasīt un veidot pozitīvu 

attieksmi pret lasīšanu. 

10. Izveidot lasītavu skolas vestibilā. 

11. Organizēt lasīšanas zibakcijas (flash mob). 

12. Organizēt „kluso lasīšanu” sākumskolā 

 

 

 



18 
 

Prioritātes īstenošanas plāns 2018. - 2019. m.g. 
 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Mērķtiecīga sasniedzamā rezultāta izvirzīšana katrai mācību stundai. 

Mērķis Katrā stundā skolēnam ir skaidri mācīšanās mērķi un kritēriji labam sniegumam, kā arī 

iespēja novērtēt sasniegto rezultātu. 

Novērtēšanas kritēriji  Skolotājs plāno darbu uz sasniedzamo rezultātu skolēnam; 

 Sasniedzamo rezultātu var izmērīt; 

 Skolēns saprot stundā izvirzīto sasniedzamo rezultātu; 

 Visi skolēni iesasaistās mācību procesā. 

 

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Skolotāju anketēšana  

2. Skolotāju pašvērtējuma analīze.  

3. Skolotāji mērķtiecīgi izvirza sasniedzamo rezultātu 

katrai mācību stundai.  

4. Mācību stundu vērošana un analizēšana ar mērķi 

noskaidrot vai skolotājs izvirza skaidrus 

sasniedzamos rezultātus skolēniem.   

5. Skolotāju nodarbības «Sasniedzamais rezultāts»; 

«Kādi uzdevumi veicina skolēnu iedziļināšanos», 

pieaicinot pilotskolu pārstāvjus. 

6. Pedagogu savstarpēja stundu vērošana un stundu 

analīze.  

 

DVIJ 

Direktors 

Pedagogi 

2018./2019.m.g. Skolotāju aptaujas. 

Skolotāju pašvērtējums. 

Budžets. 

 

 

Direktors 

DVIJ 
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Prioritātes īstenošanas plāns 2018./2019. m. g. – 2020./2021. m.g. 

 
 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNAM; SKOLAS VIDE 

Prioritāte Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības un piederības valstij veicināšana. 

Mērķis Pilsoniskās attieksmes un pilsoniskās pozīcijas veidošana. 

 

Novērtēšanas kritēriji  Pilsoniskā audzināšana ir integrēta mācību un audzināšanas procesā. 

 Skolēni izprot pilsoniskās līdzdalības nozīmi un dažādību, darbojoties dažādās organizācijās, 

pasākumos un cita veida aktivitātēs. 

 Skolēns prot piedalīties lēmuma pieņemšanas procesos. 

 Skolēns ir gatavs uzņemties atbildību. 

 Skolēns ir iepazinis sevi un Latvijas valsti projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros. 

 Izglītojamais ir apguvis pamatzināšanas un pamatprasmes  savas karjeras izpētei, plānošanai 

un vadīšanai savu spēju robežās. 

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Visos mācību priekšmetos, klases audzinātāj -

stundās un ārpusstundu pasākumos jāpievērš 

uzmanība pilsoniskās kompetences attīstībai. 

2. Skolēni darbojas programmā „Esi līderis”. 

3. Darbs grupās pie projekta par konkrētām 

līdzdalības iespējām skolā, pagastā, novadā. 

4. Turpināt  projektu „Valstiskuma maršruti” – 

Latvijas „apceļošanu”. 

5. Organizēt „Labo darbu dienu Latvijai”. 

6. Līdzdalība labdarības akcijās. 

7. Pasākumu organizēšana izglītojamajiem, lai 

palīdzētu attīstīt prasmes savu interešu, spēju un 

iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu 

izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; tālākizglītības 

iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba 

dzīvē 

Direktors 

DVIJ 

PKK 

 

2018./2019. m. g. 

– 2020./2021. 

m.g. 

Tikumiskās 

audzināšanas plāns. 

„Skolas soma” 

Budžets. 

Karjeras izglītības 

plāns. 

Direktors 
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Prioritātes īstenošanas plāns 2018./2019. - 2020./2021. m. g. 
 

Pamatjoma RESURSI, SKOLAS VIDE 

Prioritāte Materiāli tehnisko resursu mērķtiecīga un efektīva papildināšana un izmantošana  

Mērķis Papildināt un uzturēt skolas materiāli tehnisko bāzi 

Novērtēšanas kritēriji  Visas klases nodrošinātas ar nepieciešamo IKT; 

 Skola un iekšpagalms sakārtoti (nomainītas durvis, izremontēti kabineti, ierīkota 

lasītava, atpūtas stūrīši, nodrošināta jēgpilna brīvā laika pavadīšana starpbrīžos); 

 Izveidota otra pirmsskolas grupa; 

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Nodrošināt (pirmsskolas, mājturības, vācu valodas, 

bibliotēku) mācību kabinetus ar multimediju projektoriem; 

atjaunot datorus mājturības, fizikas kabinetos; iegādāties 

printerus priekšmetu kabinetos;  iegādāties lielo ekrānu 

multimediju projektoram aktu zālē;  

2. Nomainīt durvis klasēm, ievērojot vienotu stilu;  

3.  Izveidot „mobilo” klasi, iegādājoties planšetdatorus;  

4.  Pilnveidot un modernizēt bibliotēku un lasītavu;  

5.  Izveidot telpas otrai pirmsskolas izglītības grupai ( 6- 

gadīgajiem) uz esošās ēdamzāles skatuves;  

6.  Izremontēt vēstures, mājturības, krievu/latviešu valodas 

kabinetus;   

7.  Izveidot atpūtas stūrīšus skolēniem (lasītava, sēdspilveni 

utt…)  

8.  Rotaļu elementu iestrāde skolas gaiteņos un skolas priekšā;  

9.  Iegādāties bērniem piemērotus trenažierus skolas iekšējam 

pagalmam;   

10. Izveidot nojumi skolas iekšējā pagalmā – „Zaļajā klasē”;  

11.  Pakāpeniski iegādāties klasēm stāvgaldus un 

daudzfunkcionālos galdus;   

12.  Pārveidot un pilnveidot skolotāju atpūtas telpu; 

Direktors 

 

2018./2019. - 

2020./2021. m. g. 

Budžets 

Skolas attīstības 

plāns. 

 

Pašvaldība 

Direktors 

 

 


