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Liepājas Centra sākumskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija  
par 2019./2020. mācību gadu 

 
1 Skolas vispārīgs raksturojums 

1.1 Vispārīgas ziņas 

Liepājas Centra sākumskola atrodas divās ēkās Liepājā, Uliha ielā 33 un Toma ielā 19. Liepājas 
Centra sākumskola ir Liepājas pilsētas Domes dibināta un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā 

esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena programmu, izglītības programmas kods 11013111. Licences Nr. V- 

9260, izdota 08.08.2017.  
Skolas direktore no 2008.gada 2.septembra ir Kristīne Bārdule. 

1.2 Skolēnu skaita dinamika 

Mācību gads 1. – 3.klasēs 4. – 6.klasēs Kopā 

2014./2015.m.g. 286 256 542 

2015./2016.m.g. 277 279 556 

2016./2017.m.g. 303 286 589 

2017./2018..m.g. 304 293 597 

2018./2019.m.g. 286 286 572 

2019./2020.m.g. 256 310 566 

2019./2020. mācību gadā Skolā mācās 566 skolēni - no Liepājas, Grobiņas (5), Grobiņas pagasta 
(5), Nīcas (1), Bārtas (2), Kapsēdes (1), Cimdeniekiem (1), Vecpils (1), Otaņķu pagasta (2), Bernātiem 
(1), Priekules (1), Dubeņiem (2). 

Lielākā daļa skolēnu ir no materiāli nodrošinātām ģimenēm, 4 izglītojamiem ir invaliditāte, 6 
ģimenēm ir maznodrošinātās ģimenes statuss. 28 skolēni nāk no daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 4 un vairāk 

bērni, 114 skolēni nāk no ģimenēm, kurās ir 3 bērni. 
Atbalstu ikdienas darbā pedagogiem, vecākiem un skolēniem nodrošina atbalsta personāls - 

sociālais pedagogs (0.8 likmes), psihologs (1 likme), karjeras konsultants (0.1 likme), logopēds (0.5 

likmes) un medicīnas māsas (2 likmes). Skolas bibliotēkas darbu nodrošina divas bibliotekāres (1.15 
likmes). 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta 
numurs: 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros skolēnu atbalstam tiek piesaistīts logopēds 1.-3.klašu skolēniem (0.5 
likmes), skolotāju palīgi 1.-3.klasēs latviešu valodā un matemātikā, 4.-6.klasēs matemātikā, 

laborants/skolotāja palīgs 4.-6.klasēs dabaszinībās, informātikā. 
1.3 Pedagoģiskie darbinieki 

Skolā strādā 43 pedagogi. Skolas metodisko darbu vada Metodiskā padome. Skolā darbojas 5 
metodiskās komisijas: valodu, pilsoniskā un mākslas, eksakto zinātņu, sākumskolas, klašu audzinātāju 
metodiskā komisija. Skolā darbojas pedagogu sadarbības grupas skolēnu apzinātas lasītprasmes 

pilnveidei, skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšanai. 

Augstākā 

pedagoģiskā izglītība 
Augstākā izglītība Mācās Maģistra grāds 

41 1 2 24 
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Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

Līdz 24 
gadi  

25 – 29 
gadi 

30 – 34 
gadi 

35 – 39 
gadi 

40 – 44 
gadi 

45 – 49 
gadi 

50 – 54 
gadi 

55 – 59 
gadi 

60 – 64 
gadi 

65 un 
vairāk 

0 4 2 6 5 7 8 5 2 4 

Skolā ir 24 administratīvi saimnieciskie darbinieki. 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 
priekšmeta mācīšanas metodikā; 
lasītprasmes pilnveidē; 

efektīvas mācību stundas plānošanā; 
kompetenču pieejas realizēšanā; 

IKT jomā, datorzinībās; 
audzināšanas jautājumos; 
skolvadības jautājumos. 

 
2 Skolas vīzija, misija, vērtības  

Vīzija 

Zinātkārs skolēns radošā atbalstošā vidē, ceļā uz savu sapni. 
Misija  

Iedvesmot skolēnus sasniegt vairāk, nekā viņi uzskata, ka ir iespējams. 
Vērtības 

Sadarbība - Mēs – skolēni, skolotāji un vecāki – mācāmies viens no otra un kopīgi, strādājot komandā, 
nonākam pie izvirzītā mērķa. 
Cieņa - Mēs izturamies pret citiem tā, kā vēlamies, lai izturas pret mums, mēs rūpējamies viens par otru 

un palīdzam viens otram. 
Atbildība - Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlēm, 

mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem un palīdzam citiem gūt sasniegumus. 
Skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas 
nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 
 

3 2019./2020.m.g. prioritātes un mērķi 

3.1 Mācīšana un mācīšanās 

1.prioritāte. Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide  

Mērķis: Pilnveidot skolēnu prasmi mācīties apzināti – plānot, analizēt un izvērtēt savu mācīšanās procesu. 
Audzināšanas darba prioritāte 2019./2020.m.g tika realizēta sasaistē ar prioritāti jomā Mācīšana un 

mācīšanās – Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide. 
Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam labi, to apliecina sekojoša 
informācija. 

Uzdevums: Vienoties par skolas vērtību vienotu izpratni 
1. Piedaloties visiem skolas pedagogiem, tika izveidots vērtību trijstūris, kas atrodas katrā klasē un tiek 

izmantots mācību procesā. Katrai izvirzītajai skolas vērtībai ir noteikti kritēriji. 
2. MK sanāksmēs vairākkārt pārrunāta skolas vērtību trijstūra ieviešana audzināšanas un mācību darbā, 

pedagogi dalījušies pieredzē par ieviešanas problēmām un sasniegumiem, par to, kā katrā klasē tiek  

organizēts darbs ar vērtību trīsstūri. 
3. Skolas vērtību trijstūri iedzīvina visi klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji. Skolēnu dienasgrāmatās 

un katrā klases telpā ir uzskatāmi parādītas skolas vērtību trijstūris.  
Uzdevums: Mācīt skolēniem noteikt prioritātes, formulēt sasniedzamo rezultātu, plānot, uzraudzīt, 
novērtēt un reflektēt par savu mācīšanos 
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1. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 74% mācību stundās tiek izmantoti dažādu domāšanas līmeņu 
uzdevumi, tai skaitā atsevišķās stundās arī trešā līmeņa uzdevumi. 

2. Pēc hospitēto stundu materiāliem 58% mācību stundās un 30% klases stundās tiek mācītas metakognitīvās 
prasmes un pašvadītas mācīšanās stratēģijas. 

3. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 71% mācību stundās 1.un 4.klašu skolēniem tiek mācītas 

pašvadītas mācīšanās prasmes. 
4. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 70% klases stundās tiek pilnveidotas skolēnu pašvadītas 

mācīšanās prasmes, balstoties uz  vērtību trijstūrī noteiktajiem kritērijiem 
5. Mācību gada sākumā skolā organizētā seminārā skolotāji mācījās kompetenču pieejā balstītu mācību 

stundu plānošanu un vadīšanu un mācīja skolēniem plānot, uzraudzīt, novērtēt savu mācīšanos, noteikt 

prioritātes un formulēt sasniedzamo rezultātu.  
6. Skolotāji apmeklēja kursus kā noformulēt SR, pieredzē dalījās ar kolēģiem MK sanāksmēs un rādīja 

atklātās stundas 7 kritēriju ietvaros.  
7. Lai pašvadīta mācīšanās noritētu veiksmīgi, klases telpās tika izvietoti plakāti un atgādnes.  
8. Anketēšanas rezultāti parāda, ka 97% pedagogi uzskata, ka viņiem ir vienota izpratne par labas stundas 

kritērijiem; 97% pedagogi uzskata, ka mācību telpa ir nodrošināta ar darbam nepieciešamajiem resursiem. 
Visi pedagogi norāda, ka viņi saņem atbalstu profesionālai pilnveidei. Visi pedagogi jūtas iesaistīti un 

līdzatbildīgi par izglītības kvalitāti skolā. 
Uzdevums: Realizēt pedagogu sadarbību skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidei 

1. Organizēti 2 semināri pedagogu izpratnes veicināšanai par pašvadītu mācīšanos.  

2. Organizētas 6 skolotāju sadarbības grupas sanāksmes skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidei. 
3. Pedagogi regulāri dalījās pieredzē un ar materiāliem saistībā ar skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidi.  

4. Visi 4.klašu skolotāji piedalījās Pašvadītas mācīšanās pilnveides sadarbības grupā, kurā pedagogi vienojās 
par prasībām un kritērijiem skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei. 

5. 4 skolotāji MK sapulcēs dalījās pieredzē par skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidi, kādas 

metodes izmanto savā darbā mērķu izvirzīšanai mācību stundās.  
6. Pēc anketēšanas rezultātiem 83% skolotāju uzskata, ka ieguldītais laiks, kopīgi ar kolēģiem plānojot 

mācību saturu, sniedz būtiskus ieguvumus efektīvai mācību satura apguvei skolēniem. 
7. 93% pedagogu norāda, ka ir viegli sastrādāties ar citiem kolēģiem. 
8. Visi pedagogi anketās norāda, ka strukturēti pārrunā savu pieredzi par dažādu mācību metožu, tehnoloģiju 

u.tml. izmantošanu mācībām. 
9. 87% pedagogi norāda, ka 2-5 reizes pusgadā vai biežāk vēro un analizē citu kolēģu mācību stundas un 

citas mācību aktivitātes. 
10. 90% pedagogi norāda, ka pēc mācību stundu vērošanas no vadības puses seko vienošanās par veicamajām 

darbībām (uzlabojumiem), un nepieciešamo atbalstu. 

11. 40% pedagogi norāda, ka 2-5 reizes pusgadā vai biežāk saņem mutisku vai rakstisku argumentētu 
izvērtējumu par sava darba kvalitāti no skolas vadības; 60% norāda, ka darba izvērtējumu saņem 1-2 reizes 

gadā. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Atbilstoši skolas prioritātēm veiksmīgi 
realizēts metodiskais atbalsts pedagogiem. 

2. Veiksmīgi plānota un realizēta pedagogu 

sadarbības sistēma (dalīšanās pieredzē, 
mācību stundu vērošana, mācību stundu 

vadīšana pārī, sadarbības grupa). 
3. Pedagogiem ir izpratne par efektīvas mācību 

stundas plānošanas un organizēšanas 

kritērijiem. 

1. Pilnveidot pedagogu prasmi plānot efektīvu mācību stundu 
atbilstoši skolā izstrādātajiem snieguma līmeņiem. 

2. Nostiprināt pedagogu prasmi izvirzīt konkrētu sasniedzamo 

rezultātu katrā mācību stundā un ārpusstundu pasākumā 
3. Pilnveidot darbu pie mācību stundas refleksijas daļas, balstoties 

uz stundā  izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. 

4. Pilnveidot pedagogu prasmi organizēt darbu mācību 
stundās, lai tiktu attīstītas katra skolēna individuālās spējas. 

5. Regulāri sniegt argumentētu izvērtējumu par pedagoga 
darba kvalitāti no skolas vadības. 
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Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam labi, to apliecina sekojoša 
informācija 

Uzdevums: Mācīt skolēniem noteikt prioritātes, formulēt sasniedzamo rezultātu, plānot, uzraudzīt, 
novērtēt un reflektēt par savu mācīšanos 

1. Analizējot mācību stundu vērošanas materiālus un pedagogu pašvērtējumus, var secināt, ka skolotāji 

regulāri skolēniem atgādināja un mācīja plānot, uzraudzīt, novērtēt savu mācīšanos, noteikt prioritātes un 
formulēt sasniedzamo rezultātu, plānot savu darbu un veikt sava darba vērtējumu, lelu uzsvaru liekot uz 

godīgu pašvērtējumu. Katrā mācību stundā skolotāji mācīja ar izpratni lasīt veicamo uzdevumu, formulēt 
sava darba sasniedzamos rezultātus, iekļauties prasītājā laikā, veikt secinājumus par padarīto darbu, labot 
kļūdas.  

2. Visi 1.-3.klašu skolēni un 50% 4.klašu skolēni izvirzīja mērķi visam mācību gadam, kur 1.sem beigās 
veica pašvērtējumu un papildināja mērķi 2.semestrim.  

3. Analizējot klases stundu hospitāciju materiālus un skolēnu dienasgrāmatu pārbaudes materiālus, var 
secināt, ka klases stundās skolēniem tiek mācīti pašvadītas mācīšanās aspekti, izvirzīti mērķi turpmākai 
nedēļai / mēnesim / pusgadam / gadam. Skolēni mācījās izvērtēt sasniegto rezultātu un savus mācīšanās 

paradumus. Vēl jāturpina apgūt šīs prasmes. 
4. Mācību procesā tika organizēti pāru un grupu darbi, kuros skolēni, sadarbojoties, izvirzīja mērķi un soļus 

tā realizēšanai pirms darbu izpildes. Pedagogu aptaujas rezultāti parāda, ka 89% pedagogu uzskata, ka 
skolēni ir vērsti uz sadarbību mācību stundās. 

5. Skolēniem, mācoties attālināti, tika apgūtas un pilnveidotas pašvadītas mācīšanās prasmes. Attālinātā 

mācību procesa laikā skolēni paši mācījās pēc dotā plāna saprast, atrast informāciju, strādāt ar informāciju 
(arī jaunās vielas apguvē un nostiprināšanā), mācījās patstāvīgi strādāt ar mācību grāmatu, konspektējot 

galveno, veiksmīgi darbojās ar skolotājas sagatavotajām atgādnēm, izmantoja interneta resursus 
www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, www.tavaklase.lv. Apguva prasmes mācīties risināt uzdevumus pēc 
dotajiem paraugiem, plānot savu laiku, lai laicīgi iesniegtu darbus, lūdza un saņēma konsultācijas, veica 

kļūdu labošanu. Skolēni mācījās pārrunāt  ar skolotāju par problēmām mācību procesā un kopīgi ar 
vecākiem vai paši meklēja risinājumus. Sākumā sākumskolas skolēniem bija nepieciešama vecāku 

palīdzība, plānojot savu darbu izpildi. Darba gaitā skolēni iemācījās saplānot un novērtēt savu veikumu. 
6. Logopēda nodarbībās tika ieviesta nodarbības mērķa izvirzīšana katras stundas sākumā. Skolēniem tika 

nodrošināta iespēja izvirzīt savu mērķi (gan īstermiņa - vienai nodarbībai, gan ilgtermiņa - mēnesim, 

semestrim).  
7. 97% pedagogu uzskata, ka skolēni bieži vai ļoti bieži pūlas uzlabot iepriekš paveiktos darbus; 75 % 

pedagogu uzskata, ka skolēni meklē iespējas darīt papildus lietas, lai saņemtu labākus vērtējumus. 
8. 93% pedagogi uzskata, ka skolēni ciena tos skolēnus, kuri saņem labus vērtējumus. 
9. 52% pedagogu norāda, ka dažreiz skolēni atstāj līdz galam neizpildītus mājas darbus. 

Uzdevums: Rosināt skolēnus plānot, vadīt un izvērtēt pasākumus 

1. Skolēnu dome organizējusi ziedojumu vākšanu biedrībai CANIS GROUP Liepāja, zib akcijas – maiņas 

apavi, mana skolas soma, grāmatu lasīšanas stunda 1.klašu skolēniem.  
2. Lielākā daļa skolēnu iesaistījās klases vakaru un citu klašu pasākumu plānošanā, vadīšanā, izvērtēšanā. 
3. Piedaloties skolas organizētā konkursā “POP iela”, skolēni paši izdomāja scenāriju, sagatavoja 

priekšnesumu un saplānoja mēģinājumus. Pēc sporta pasākumiem, sporta stundās ar skolēniem tika 
mutiski izvērtēts pasākums. Pēc ārpusskolas pasākumu apmeklējuma, tie tika izvērtēti un analizēti.  

4. Izveidota vienota pasākuma izvērtējuma forma skolēniem, kuru jāveic pēc skolas pasākumu norises. 
Jāturpina to iedzīvināt mācību un audzināšanas procesā. 

5. Kopā tika izvērtēti 8 pasākumi – POP iela, Sporta diena, Olimpiskā diena, Ēnu diena (skolēni gatavoja 

prezentācijas), Čību diena, Miķeļdienas tirgus un konkursi “Mana Latvija”,’’K.Barons un dainas”. Skolēni 
piedalījās pasākuma žūrijā un organizēšanā „Skaļā lasīšana”.  

6. 1.-3.klasēs pēc katra skolā notikušā pasākuma klasē ar skolēniem audzinātājas pārrunāja pasākumu, to 
izvērtēja un noskaidroja gūtās atziņas. Ļoti bieži skolēni pasākumus vizualizēja, izteica savas domas 
rakstiski. Skolotāji aicināja skolēnus izteikt savus priekšlikumus nepieciešamajiem pilnveidojumiem. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
1. Skolēnu centrēts mācību process, kurš caurvijas ar 

audzināšanas procesu. 

2. Skolēni izmanto skolas piedāvātās iespējas savu 

spēju pilnveidei un mācību sasniegumu 
paaugstināšanai. 

1. Izvērtēt mājas darbu nozīmīgumu (jēgpilnumu). 

2. Pilnveidot skolēnu pašvadītas mācīšanās 

prasmes. 

 

Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ļoti labi, to 
apliecina sekojoša informācija 

Uzdevums: Mācīt skolēniem noteikt prioritātes, formulēt sasniedzamo rezultātu, plānot, uzraudzīt, 

novērtēt un reflektēt par savu mācīšanos 

1. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 71% mācību stundās tiek sniegta skolēnam noderīga 

atgriezeniskā saite pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei. 
2. Skolā organizētas 2 aptaujas skolēniem par vērtību trijstūrī izvirzīto kritēriju ievērošanu. Lielākā daļa 

skolēnu aptaujā norādīja, ka ievēro izvirzītos kritērijus. 

3. Daļa skolēnu ir iepazīstināti ar Digitālo Eiropas valodu portfeli. Krievu valodas skolotāja pielāgoja digitālā 
EVP pašnovērtējuma sistēmu, lai skolēni varētu izvērtēt savas atsevišķas prasmes gan ikdienas darbā, gan 

arī pārbaudes darbā. 
Uzdevums: Realizēt pedagogu sadarbību skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidei 

12. Katrā klašu grupā skolotāji vienojās par vienotām darba metodēm. Skolotājiem bija vienotas prasības 

mērķu sasniegšanai. 
13. No pedagogu aptaujas rezultātiem var secināt, ka 73% pedagogi zina, kā skolēnu darbu vērtē citi jomas 

pedagogi. 77% pedagogi ir pārliecināti, ka citi pedagogi skolēnu sasniegumus vērtē līdzīgi. Visi pedagogi 

norāda, ka viņiem ir skaidra mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 93% pedagogi uzskata, ka vērtēšana 
(kritēriji, termiņi, process) ikdienā atbilst skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 

14. 81% vecākiem ir skaidra skolas vērtēšanas kārtība - cik bieži, pēc kādiem kritērijiem skolēnu mācību 
sasniegumi tiek vērtēti. 

15. 36% pedagogi 1-3 reizes mēnesī vai biežāk skolēnu vecākiem individuāli komunicē, ko viņu bērns jau 

prot un kas vēl ir jāattīsta, 50% pedagogi sniedz vecākiem informāciju 1-5 reizes pusgadā. 
16. 21% vecāku norāda, ka pedagogi reizi mēnesī vai biežāk sniedz vecākiem informāciju par bērna 

panākumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 36% vecāku norāda, ka pedagogi sniedz informāciju 
vecākiem reizi semestrī. Tajā pašā laikā 89% vecāku norāda, ka viņiem ir iespējas individuāli ar 
audzinātāju un/vai priekšmetu skolotājiem pārrunāt sava bērna sekmes, progresu. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Vienota un saprotama skolēnu zināšanu 
vērtēšanas un vērtējumu uzskaites kārtība. 

1. Aktualizēt vērtēšanas kārtību  un  skolēnu 
zināšanu, prasmju, attieksmju vērtēšanas 
kritērijus saskaņā ar jauno – kompetenču pieejā 

balstīto izglītības saturu. 
2. Reizi semestrī organizēt skolotāja, skolēnu, 

vecāku individuālas sarunas par skolēna 
panākumiem un nepieciešamajiem 
uzlabojumiem. 
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3.2 Skolēnu sasniegumi 

2.prioritāte. Kompetenču pieejā balstīta mācību priekšmetu satura apguve 

Mērķis: Pilnveidot skolēnu individuālās spējas un talantus. 
Kritērijs “Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā” 
Uzdevums: Turpināt sniegt daudzveidīgu atbalstu spējīgiem un talantīgiem skolēniem 

1. Talantīgie skolēni izmantoja piedāvātās iespējas skolā un pilsētā attīstīt savas individuālās spējas. Vairāk 
kā 300 skolēnu apmeklēja skolā organizētās fakultatīvās nodarbības, 3.klašu skolēni piedalījās pilsētas  

Talantu skolā matemātikā, 3.klašu skolēni apmeklējuši pilsētas sākumskolas MA organizētās radošās 
darbnīcas dabaszinībās,  1.-3.klašu skolēni piedalījušies projekta ietvaros organizētajās nodarbībās STEM 
priekšmetos LiepU pasniedzēju vadībā, Seši 4.-6.klašu skolēni piedalījās dabaszinību nodarbībās skolā. 

2. Skolēniem daļā mācību stundās piedāvāti diferencēti uzdevumi, lai būtu iespēja pilnveidot savas zināšanas 
atbilstoši spējām, lai sasniedzamais rezultāts būtu efektīvs, aizraujošs ikkatram skolēnam un emocionāls. 

3. Pedagoga palīgi realizēja skolēnu individuālo spēju un talantu pilnveidi. Gan matemātikas, gan latviešu 
valodas stundās, mācību darbs tika organizēts pa grupām (reizēm vienā klases telpā, reizēm divās). 
Sadarbībā ar klases audzinātāju, skolēnu grupas tika veidotas balstoties uz skolēnu individuālajām spējām.  

4. Tika izmantotas tehnoloģiju iespējas, lai vairāk ieinteresētu skolēnus risināt nestandarta uzdevumus. 
5. Logopēdu nodarbībās tika veikta skolēnu runas traucējumu novēršana, prasmju attīstīšana, kas ir 

nepietiekamā līmenī. Logopēdu nodarbības apmeklēja 65 skolēni 1.-3.klasēs. 
6. 5 skolotāji apmeklējuši kursus par skolēnu talantu pilnveidi, 8 skolotāji par kompetenču pieejas 

realizēšanu. 

7. Visiem skolotājiem skolā organizēti kursi SIIC eksperta vadībā par sasniedzamā rzultāta izvirzīšanu, 
atgriezeniskās saites sniegšanu. Kursi tiks turpināti jaunajā mācību gadā. 

Uzdevums: Paaugstināt skolēnu pētniecisko darbu kvalitāti un nozīmīgumu 

1. Skolā katrs 4.-6.klašu skolēns veica pētniecisko darbu individuāli vai pārī par sev un savai apkārtnei 
nozīmīgu tēmu. 

2. Atbilstoši pētniecisko darbu izstrādāšanas kārtībai, pētnieciskie darbi tiek vērtēti ar i vai ni, tādējādi nav 
iespējams noteikt precīzu skolēnu darba kvalitātes līmeni.  

3. 4% skolēnu no visiem 4.-6. klašu skolēniem nav iesnieguši izstrādātos darbus vai iesnieguši tos 
neatbilstošā kvalitātē. 

4. 18 kvalitatīvi 4.-6. klašu skolēnu pētnieciskie darbi tika izvirzīti uz pirmo skolas pētniecisko darbu 

noklausīšanās un izvērtēšanas kārtu. Pilsētas kārta šogad, sakarā ar attālināto mācību procesu, netika 
organizēta. 

5. Ir vērojams, ka skolotājiem ir nepieciešamas skaidrojums par pētnieciskās tēmas formulēšanu, pētniecisko 
darbu struktūru, noformēšanas prasībām. 

6. Visi skolēni 1.-3.klasēs pētniecisko darbu veica atbilstoši spējām. Pētīja dažādus augus, to augšanas 

apstākļus un māījcās veikt prognozēšanu, izdarīt secinājumus. 
Uzdevums: Paplašināt digitālo mācību līdzekļu izmantošanu visos mācību priekšmetos 

1. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 50% stundās tiek izmantoti digitālie mācību līdzekļi. 
2. Skolas mājas lapā pieejama digitālo resursu krātuve. 
3. Skola piedalās pilsētas projektā “Matemātika 200”, tika iegādāti 32 Apple planšetdatori darbam stundā. 

Projekts norisinās sadarbībā ar izglītības uzņēmumu Lielvārds. Ikdienas mācību procesā un attālinātās 
mācībās, skolotāji izmantoja mācību vietnes uzdevumi.lv, soma.lv . 

4. Skolēniem pieejami soma.lv visi digitālie materiāli, 405 skolēniem un 8 skolotājiem ir pieslēgts PROF 
pakalpojums vietnē uzdevumi.lv. 

5. Digitālos mācību līdzekļus biežāk izmanto prezentāciju, vizuālo materiālu un video pamācību rādīšanai, 

mācību procesā regulāri tiek izmantoti projektori prezentāciju rādīšanai. Tiek izmantotas dažādas interneta 
vietnes - youtube com., zirnis.lv., uzdevumi.lv, soma.lv u.c.;, tālruņi, planšetdatori – dažādu uzdevumu 

pildīšanai un informācijas meklēšanai. 
6. Sākumskolas skolotāji izmato skolā pieejamos planšetdatorus, kā arī datorikā stundas vada datorklasē, kur 

skolēni mācās pie datora. 
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7. Latviešu valodas skolotājiem piešķirti 29 planšetdatori mācību procesa dažādošanai, tie vairāk tiek 
izmantoti informācijas uzziņai un atlasei (letonika.lv, dainuskapis.lv, ailab.lv, pasakas.net), kā arī 

skolotāju sagatavotu mācību uzdevumu veikšanai (uzdevumi.lv, learningapp.org, ailab.lv).  
8. Viena angļu valodas skolotāja regulāri izmanto 15 klasē esošos planšetdatorus mācību procesā gan 

informācijas iegūšanai un apkopošanai, gan uzdevumu veikšanai, gan skolēnu patstāvīgam darbam video, 

prezentāciju veidošanai. 
9. Audzināšanas stundās skolēni veic uzdevumus par drošību un izspēlē drošības simulāciju spēles, 

izmantojot skolā pieejamos planšetdatorus un personīgos viedtālruņus. 
10. Pēc anketēšanas rezultātiem 87% skolotāju norāda, ka izmanto IKT mācību stundu satura sagatavošanā. 
11. Pēc anketēšanas rezultātiem 93% skolotāju norāda, ka izmanto IKT mācību stundu laikā, demonstrējot 

mācību saturu. 
12. Pēc anketēšanas rezultātiem tikai 30% skolotāju norāda, ka skolēni bieži vai ļoti bieži lieto IKT mācību 

stundās, 63% norāda, ka skolēni dažreiz izmanto IKT mācību stundās. 
13. Nepieciešams skolēniem piedāvāt iespēju izmantot tehnoloģijas, lai paši veidotu mācību saturu atbilstoši 

apgūstamai tēmai. 

Uzdevums: Pilnveidot skolotāju sadarbības prasmes stundu plānošanā, lai tiktu sasniegti mācību rezultāti 
vairākās kompetencēs 

1. Mācību gada laikā tika organizētas 3 administrācijas, skolotāju un pedagogu palīgu sanāksmes par mācību 
priekšmetu skolotāju un pedagogu palīgu sadarbību kvalitatīva mācību procesa plānošanā, organizēšanā 
un atbalsta sniegšanā skolēniem. 

2. Darba plānošanai, skolotāju palīgiem un matemātikas (1.-6.klase) un latviešu valodas (1.-3.klase) 
skolotājiem, tika papildus apmaksātas 0.5 stundas nedēļā. Skolotāju palīgiem atgādņu veidošanai tika 

papildus apmaksāta 1 stunda nedēļā. 
3. Lai paaugstinātu skolēnu mācību sasniegumus, liels atbalsts ir pedagoga palīgs, kurš strādā gan ar 

talantīgiem skolēniem, gan atbalsta skolēnus ar mācīšanās grūtībām. Būtiskas ir pedagogu palīgu 

izstrādātās atgādnes. 
4. Gandrīz pusē mācību stundu plānošanā skolotāji savstarpēji sadarbojas. 

5. 1.–3.klašu posmā priekšmetu skolotāji sadarbojās ar klašu audzinātājām stundu plānošanā un 
starppriekšmetu saiknes realizēšanā.  

6. Mācību gada sākumā pieteiktas 7 pāru stundas, kuras bija paredzēts novadīt mācību gada laikā. 

Novadītas 2 pāru stundas (informātika, matemātika un angļu valoda, sociālās zinības). 
7. Mācību gada sākumā skolotāji, kas mācīja 6.b klases skolēnus, sastādot savu mācību vielas kalendāro 

plānu, vienojās par vienotu laiku dominējošo tēmu apguvei. 
8. Latviešu valodas un angļu valodas skolotājas sadarbojās mācību stundu plānošanā. Daiļdarbu video sižetus 

skatās angļu valodā, pārrunā literatūrā, savukārt angļu valodas stundās testos ietverti teksti par apgūto 

literatūras stundās. 
9. Pēc anketēšanas rezultātiem visi skolotāji norāda, ka ar kolēģiem strukturēti pārrunā savu pieredzi par 

dažādu mācību metožu, tehnoloģiju u.tml. izmantošanu mācībām. 
10. Pēc anketēšanas rezultātiem 87% pedagogu vairākas reizes semestrī vēro un analizē citu kolēģu mācību 

stundas un citas mācību aktivitātes. 

Uzdevums: Realizēt skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņu 
1. Skolā organizēts 1 seminārs skolotājiem par darbu ar Word dokumentiem, iespējām, noformējot Word 

dokumentus. 5 MK sanāksmēs skolotāji dalījušies pieredzē par inovatīvu IKT risinājumu izmantošanu. 
2. CLIL metode tiek pielietota pilsoniskās jomas mācību priekšmetos, vienā klasē 1.-3.klašu posmā. 
3. 36 reizes MK sapulcēs skolotāji dalījās pieredzē par sasniedzamā rezultāta formulēšanu, lasītprasmes un 

pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidošanu savās mācību stundās, IKT izmantošanu, lasītprasmes 
pilnveidi un valodas attīstību un citām jaunākajām tendencēm izglītībā. 

4. Gandrīz visi skolotāji vēroja un vadīja 7 kritēriju stundas 1.semestrī, 2.semestrī visi to nepaspēja izdarīt, 
kopumā vadītas 31 savstarpējās vērošanas mācību stunda kolēģiem.  

5. Lielākā daļa 4.-6.klašu kolotāji piedalījās lasītprasmes mācību grupā un vēroja kolēģu vadītās stundas. 
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Uzdevums: Realizēt integrētus mācību pasākumus, kas ļauj skolēniem sasniegt mācību rezultātus vismaz 
divās kompetencēs 

1. Lielākā daļa 1.-6.klašu skolēni iesaistīti starptautiskā projektā “Digital Competences and Soft Skills for 
the Better Future”. 

2. eTwinning projektu realizēšanā fakultatīvajās nodarbībās iesaistīti 12 skolēni no 3.un 5.klasēm, kuri 

darbojas skolotāju Ilzes Ziedkalnes un Megijas Līvas Albertas vadībā. 
3. Apmeklēti dažādi pasākumi, tai skaitā koncerti, teātris, un muzejpedagoģijas nodarbības, iniciatīvas 

Latvijas skolas soma ietvaros, kas ļāvušas skolēniem pilnveidot kultūras izpratnes un mākslas un sociāli 
pilsonisko kompetenci.  

4. Mājturības stundās tika apmeklētas radošās darbnīcas Amantnieku namā. Tika apmeklēts koncerts 

“Vivaldi gadalaiki” ( Dagamba) – sasaiste ar mūziku; konkurss - viktorīna “Mana Latvija” – vēsture, 
sociālās zinības.  

5. Valodu MK organizējusi pasākumus klašu grupām – mazākuma tautību tradīciju apguvei „Masļeņica”, 
„Merry christmas”, kultūrvēsturiska nozīme „K.Barons un Dainas” un “Tautasdziesmu rīti , valodu apguve 
„Kas ir manā kabatā”, runātprasmes un aktiermākslas pasākums “Skaļā lasīšana”, Patriotiskās dzejas 

pasākums. Šajos pasākumos skolēni pilnveidoja komunikācijas un sadarbības prasmes komandā, 
individuālās uzstāšanas prasmes, veicināja savu radošo domāšanu, atlasīja un izzināja kultūrvēsturiskus 

un starpnacionālus faktus un tradīcijas. 
6. Eksakto zinību MK organziēja konkursu “Laimes rats”, kurā nepieciešamas parādīt daudzveidīgas 

prasmes, kas apgūtas dažādos eksakto zinību priekšmetos. 

7. 2 reizes gadā ir organizēti karjeras dienas pasākumi un vecāku radošās darbnīcas, pilnveidojot skolēnu 
uzņēmējspēju un sociāli pilsonisko kompetenci.  

8. Pilsoniskā līdzdalība veicināta piedaloties Lāčplēša dienas lāpu gājienā, realizējot labdarības akciju 
„Enģelis manai skolai”, Miķeļdienas tirdziņa ietvaros vācot ziedojumus biedrībai CANIS GROUP 
Liepāja, piedaloties skolas rīkotajā valsts svētku svinīgajā līnijā, kā arī rīkojot dažādus pasākumus, 

nodarbības klases stundās un ārpus tām. 
9. Organizēti 10 pasākumi un 26 literārās stundas skolas bibliotēkā skolēniem pa klašu grupām. 

10. Sākumskolas posmā ir izveidojusies cieša sadarbība ar pilsētas bērnu bibliotēku “Vecliepājas rūķis” un 
Liepājas vēstures muzeju. Pilsētas bibliotēkā organizēts pasākums 5.klašu skolēniem Dzejas dienās. 

11. Klašu grupām novadīti 19 pasākumi, kur daži no tiem ir kļuvuši par tradīciju -Miķeļdiena, 18.novembra 

svinīgā līnija, patriotiskās dzejas konkurss, ābeces svētki u.c. Visi organizētie pasākumi ir uz jauno 
kompetenču pieeju vērsti. 

12.  
Skolēnu vidējais zināšanu un prasmju apguves līmenis 1.klasēs (procentos) 

  2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Latviešu valoda 88.67 85.84 81.38 87.31 

Matemātika 88.85 81.46 76.23 88.4 

 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2. – 6.klasēs (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Latviešu valoda  0.0% 9.7% 68.7% 21.6% 0.0% 9.0% 71.90% 19.1% 0.0% 6.0% 76.5% 17.5% 

Matemātika 0.0% 12.1% 63.5% 24.4% 0.2% 12.2% 64.4% 23.2% 0.0% 12.5% 60.8% 26.7% 
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Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 3. – 6.klasēs (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 
  

Angļu valoda  0.0% 10.3% 62.1% 27.6% 0.0% 9.0% 62.5% 28.5% 0.0% 7.6% 60.2% 32.2%   

 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 4. – 6.klasēs (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 
balles 

4-5 
balles 

4-5 
balles 

9-10 
balles 

1-3 
balles 

4-5 
balles 

6-8 
balles 

9-10 
balles 

1-3 
balles 

4-5 
balles 

6-8 
balles 

9-10 
balles  

Krievu valoda  0.0% 7.8% 67.2% 25.0% 0.0% 17.5% 46.0% 36.5% 0.0% 15.0% 58.3% 26.7%   

Vācu valoda  0.0% 5.0% 55.0% 40.0% 0.0% 7.1% 64.3% 28.6% 0.0% 0.0% 50% 50%   

Franču valoda  0.0% 3.2% 58.1% 38.7% 0.0% 15.4% 46.1% 38.5% 0.0% 6.2% 68.8% 25.0%  

Informātika 0.0% 12.7% 57.5% 29.8% 0.0% 6.8% 70.6% 22.6% 0.0% 4.5% 64.7% 30.8%  

Dabaszinības 0.0% 6.5% 79.6% 13.9% 0.0% 12.7% 75.3% 12.0% 0.0% 6.1% 83.5% 10.4%  

Sociālās zinības 0.0% 2.0% 62.6% 35.4% 0.0% 1.4% 74.6% 24.0% 0.0% 1.3% 56.8% 41.9%  

Latvijas vēsture 0.0% 12.2% 79.1% 8.7% 0.0% 8.9% 78.9% 12.2% 0.0% 6.8% 83.0% 10.2%  

Pasaules vēsture 0.0% 17.4% 73.0% 9.6% 0.0% 17.8% 77.8% 4.4% 0.0% 18.2% 73.9% 8.0%  

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0.0% 1.7% 43.5% 54.8% 0.0% 0.4% 49.1% 50.5% 0.0% 0.3% 42.9% 56.8%  

Sports 0.0% 1.0% 59.9% 39.1% 0.0% 0.00% 56.4% 43.6% 0.0% 0.3% 59.5% 40.2%  

Mūzika  0.0% 0.0% 58.5% 41.5% 0.0% 4.2% 62.9% 32.9% 0.0% 4.2% 57.4% 38.4%  

Vizuālā māksla  0.0% 4.4% 47.3% 48.3% 0.0% 3.2% 57.6% 39.2% 0.0% 0.0% 48.1% 51.9%  

Literatūra  0.0% 3.7% 66.0% 30.3% 0.0% 2.8% 73.9% 23.3% 0.0% 3.9% 61.6% 34.5%  

Kopā  0.0% 6.9% 62.5% 30.6% 0.0% 7.1% 65.9% 27.1% 0.0% 5.2% 62.2% 32.6%  

 

3.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 
1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 

Mācību gads 2017./ 
2018. 
m.g. 

2018./ 
2019. 
m.g. 

2019./ 
2020. 
m.g. 

2017./ 
2018. 
m.g. 

2018./ 
2019. 
m.g. 

2019./ 
2020. 
m.g. 

2017./ 
2018. 
m.g. 

2018./ 
2019. 
m.g. 

2019./ 
2020. 
m.g. 

2017./ 
2018. 
m.g. 

2018./ 
2019. 
m.g. 

2019./ 
2020. 
m.g. 

Latviešu valoda 0.0 0.0 0.0 3.8 1.9 5.7 65.4 66.4 79.4 30.8 31.8 14.9 

Matemātika 0.0 0.0 0.0 10.6 7.5 12.6 66.3 63.5 72.5 23.1 29.0 14.9 
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6.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 
1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 

Mācību gads 2017./ 
2018. 

m.g. 

2018./ 
2019. 

m.g. 

2019./ 
2020. 

m.g. 

2017./ 
2018. 

m.g. 

2018./ 
2019. 

m.g. 

2019./ 
2020. 

m.g. 

2017./ 
2018. 

m.g. 

2018./ 
2019. 

m.g. 

2019./ 
2020. 

m.g. 

2017./ 
2018. 

m.g. 

2018./ 
2019. 

m.g. 

2019./ 
2020. 

m.g. 

Latviešu  val. 0.0 0.0 0.0 21.7 25.6 8.0 58.3 68.9 78.4 20.0 5.6 13.6 

Matemātika  0.0 0.0 0.0 22.6 21.1 34.1 48.7 68.9 55.7 28.7 10.0 10.2 

Dabaszinības 0.0 0.0 0.0 12.2 20.0 8.0 69.5 71.1 84.0 18.3 8.9 8.0 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolēnu optimālo un augsto sasniegumu lielais 

īpatsvars ikdienas darbā. 
2. Atbalsta personāla un projekta „Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā” 
ietvaros piesaistītā personāla kvalitatīvs darbs 
izglītojamo mācīšanās traucējošo faktoru 

novēršanai. 

1. Pilnveidot skolēnu prasmi mācīties apzināti – 

plānot, analizēt un izvērtēt savu mācīšanās procesu; 
2. Pilnveidot skolēnu kognitīvās un metakognitīvās 

prasmes, izmantojot dziļās domāšanas uzdevumus 
mācību stundās; 

3. Motivēt pedagogus sadarbībai un organizēt 
pedagogu sadarbības grupas tālākai mācību 

procesa efektivitātes paaugstināšanai; 
4. Pilnveidot pedagogu prasmi sniegt skolēniem 

individualizētu atgriezenisko saiti, balstoties uz 
stundā  izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

5. Pilnveidot pedagogu izpratni par skolēnu 

pētniecisko darbu izstrādes principiem, lai 
paaugstinātu skolēnu pētniecisko darbu kvalitāti. 

Kritērijs “Skolēnu sasniegumi valsts diagnostikas darbos” 
 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 
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Latv.val. 
3.kl. 

82.00 77.44 74.20 77.00 78.92 64.21 76.65 76.65 75.07 80.13 75.80 74.17 81.00 78.50 77.22 

Matemātika 
3.kl. 

79.00 73.91 72.00 71.00 70.59 68.92 86.10 79.72 77.33 86.56 80.42 78.59 67.00 62.00 59.42 

Latv.val. 

6.kl. 
67.00 64.02 64.00 72.00 66.88 64.00 69.00 68.84 69.00 70.76 65.84 64.00 73.00 64.98 63.23 

Matemātika 
6.kl. 

77.00 68.00 66.25 69.00 62.00 60.80 72.65 59.80 59.90 64.00 56.78 55.87 74.00 65.31 65.15 

Dabaszinības 
6.kl. 

65.00 64.92 64.12 67.00 65.02 64.91 68.10 62.75 63.33 65.06 60.60 61.74 54.00 52.42 52.77 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Vidējie rādītāji valsts diagnosticējošos darbos 
ir augstāki nekā valstī. 

2. Skolēnu sasniegumu līmenis valsts 
diagnosticējošos darbos ir atbilstošs mācību 

sasniegumu līmenim ikdienas darbā. 

1. Pilnveidot skolēnu tekstpratību dažādos 
mācību priekšmetos. 

2. Veicināt skolēnu izziņas aktivitāti, virzoties uz 
mācīšanos iedziļinoties. 
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3.3 Skolas vide 

3.prioritāte. Inovatīvas un drošas mācību vides izveide 

Mērķis: Veidot izglītības satura nodrošināšanai atbilstošu mācību vidi 
Kritērijs “Mikroklimats” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ļoti labi, to apliecina sekojoša informācija 

Uzdevums: Paaugstināt skolēnu drošību skolā  

1. Mazinājies skolēnu konfliktu skaits un traumatisma skaits, ko apliecina medicīnas māsas un atbalsta 
personāla sniegtā informācija. 

2. Mācību darbā ir ieviests skolas Vērtību trijstūris, kas skolēniem palīdz izvērtēt savu rīcību, un ievērot 
drošas vides nosacījumus skolā. Aktualizēti klašu dežurantu pienākumi. 

3. Regulāras skolotāju dežūras skolas vestibilos, ēdamzālē un skolas teritorijā paaugstina skolēnu drošību 

skolā. 
4. Skolas medicīnas māsa un sporta skolotāja ir organizējušas pasākumu “Esi vesels un stiprs”, kurā izglīto 

skolēnus par drošības un veselības jautājumiem.  
5. Higiēnas nolūkos Toma ielas ēkas vestibilos izvietotas ziepes, vienreizējie roku dvieļi.  
6. Gaiteņos mainīts spēļu galdu izvietojums, meiteņu sporta garderobe Toma ielā pārvietota uz piemērotu 

telpu. Izveidota sporta garderobe zēniem Uliha ielā. 
7. Organizētas drošības stundas skolēniem sadarbībā ar Valsts policiju, Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu. 
8. Organizēta 1.un 4.klašu skolēnu psiholoģiskā mikroklimata izpēte, adaptācijas ietvaros. 
9. 28 reizes realizēta starpinstitucionālā sadarbība problēmjautājumu risināšanā, lai nodrošinātu pozitīvo 

psiholoģisko mikroklimatu. 
10. Veiktas 35 profilaktiskas nodarbības 1. – 6.klasēm par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, saskarsmi 

vienaudžu vidū un vērtību trijstūri.  
11. Realizētas 32 skolēnu individuālas vai grupu konsultācijas, sarunas akūtas problēmsituācijas gadījumā par 

tēmām ”Konflikts, saskarsme, vērtības, motivācija, atkarība no internesta, ētikas ievērošana interneta 

vidē”. 
12. Realizētas 88 sarunas ar klašu audzinātājiem par skolēniem ar psiholoģiskām un sociālām problēmām. 

13. Realizēta 141 saruna ar 77 skolēniem un 15 sarunas ar 13 vacākiem par skolēnu mācīšanās, uzvedības, 
psiholoģiskām, emocionālām un sociālām problēmām. 

14. 89% vecāki anketās norāda, ka jūtas droši par savu bērnu, kad viņš atrodas skolā. 

15. Nepieciešams pilnveidot skolēnu psiholoģisko labsajūtu, jo 49% vecāki anketās norāda, ka bērni tiek 
negatīvi emocionāli iespaidoti no vienaudžu puses. 

16. Pēc anketēšanas rezultātiem 77% vecāki uzskata, ka bērni netiek fiziski ietekmēti no vienaudžu puses. 
17. Pēc anketēšanas rezultātiem 86% vecāki anketās norāda, ka bērni netiek negatīvi emocionāli iespaidoti no 

darbinieku puses. 

18. 90% vecāki anketās norāda, ka darbinieki ciena skolēnus un 78% vecāki uzskata, ka skolēni ciena skolas 
darbiniekus. 

Uzdevums: Veidot pozitīvu skolas publisko tēlu 
1. Mācību gada laikā 87% no visiem skolēnu uzvedības ierakstiem e-klasē ir pozitīvi. 
2. Ikdienā un klases stundās ar skolēniem tiek pārrunāts Liepājas Centra sākumskolas pozitīvā, publiskā tēla 

veidošnas nepieciešamība. Tiek uzsvērts, ka, piedaloties dažādos pasākumos, pieklājīga un laba uzvedība 
rada interesi par mūsu skolu, un tas ir pamats skolas pozitīvā tēla veidošanā. 

3. Aptaujā vecāki atzīst, ka viņus apmierina sadarbība ar skolotājiem un skolā ir pozitīvs mikroklimats. 89% 
vecāki aptaujā norāda, ka ieteiktu skolu citiem vecākiem. 

4. Pēc anketēšanas rezultātiem 97% pedagogi lepojas, ka strādā Liepājas Centra sākumskolā. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolai ir tradīcijas, kas veicina skolēnu, vecāku un 

pedagogu piederību izglītības iestādei. 
2. Skolā ir pozitīva sadarbības vide. 

1. Iesaistīt skolēnus jaunu skolas tradīciju veidošanā. 

2. Iesaistīt skolēnus drošas emocionālās vides 
pilnveidē 
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3. Skolā tiek realizēti daudzveidīgi pasākumi pozitīva 

mikroklimata nodrošināšanai. 
4. Izglītības iestādes mērķtiecīga vecāku, pedagogu un 

izglītojamo iesaiste izglītības iestādes tradīcijās, lai 
veicinātu piederību savai skolai. 

 

Kritērijs “Fiziskā vide” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam labi, to apliecina sekojoša informācija 

Uzdevums: Modernizēt mācību vidi 
1. Izveidots matemātikas kabinets projekta “Matemātika 200” ietvaros.  

2. Papildināts dabaszinību kabineta metodisko materiālu, uzskates līdzekļu, eksperimentu veikšanai 
nepieciešamo materiālu klāsts. 

3. ESF projekta ietvaros piesaistīts laborants, tādējādi iespēja savlaicīgi, droši un precīzi sagatavoties 

eksperimentiem. 
4. Dabaszinību stundai nepieciešamā uzskate un izdales materiāli Uliha ielas ēkā atrodas skolas bibliotēkā.  

5. Izveidots plānojums elektroinstalācijām, remontdarbi plānoti 2020.gada vasarā. 
6. Skolēniem nodrošināta maksimāli labvēlīga mācību vide, kas sekmē viņu izziņas interesi, kā arī 

noformētas klases telpas atbilstoši mācību priekšmeta specifikai. Klašu telpās pieejamas atgādnes un 

plakāti atbilstoši apgūstamajām tēmām, ko jāturpina papildināt. 
7. Veicināta jēgpilna tehnoloģiju izmantošana, sagatavojot un izmantojot digitālos materiālus ikdienas 

mācību darbā.  
8. Sadarbībā ar skolas bibliotēku, tika iegādāti didaktiskie materiāli, lai veicinātu skolēnu praktisku 

darbošanos matemātikā, logopēdijā.   

9. Attālinātā mācību procesa laikā trīs klases stundas vadītas izmantojot ZOOM vietni. 
10. Pēc anketēšanas rezultātiem tikai 53% pedagogu uzskata, ka iekārtojums, funkcionalitāte un platība 

mācību telpām atbilst vajadzībām un skolēnu skaitam. 
Uzdevums: Iegādāties materiāltehniskos līdzekļus 

1. Visās mācību telpās ir dators, projektors, kopumā 15 mācību telpās ir datu kameras, iegādātas 5 jaunas 

datu kameras. 
2. Projekta “Matemātika 200” ietvaros iegādāts 32 planšetdatori, 1 interaktīvais ekrāns. 

3. Skolā pieejams 141 planšetdators digitālo mācību līdzekļu izmantošanai. 
4. Skolā tiek abonēti digitālie mācību resursi soma.lv un uzdevumi.lv. 
5. Iegādāti mācību materiāli mājturībā un tehnoloģijās (kokapstrāde). 

6. Pēc anketēšanas rezultātiem 94% vecāku uzskata, ka skola nodrošina skolēnus ar nepieciešamajiem 
mācību resursiem. 

7. Pēc anketēšanas rezultātiem 97% pedagogi uzskata, ka mācību telpa ir nodrošināta ar darbam 
nepieciešamajiem resursiem. 
Uzdevums: Paplašināt nepieciešamo sporta inventāra klāstu 

1. Par dalību Olimpiskā dienā, tika piešķirts finansējums un iegādāts mazvērtīgais sporta inventārs skolai. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolas fiziskās vides sakārtošanā iesaistās 

pedagogi, vecāki un izglītojamie. 
2. Plānveidīgi tiek realizēts Skolas telpu remonts. 

1. Pilnveidot skolas vidi mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai 1.-6.klašu skolēniem 
2. Toma ielas ēku paplašināt ar piebūvi, plānojot 

skolas vidi mūsdienīga mācību procesa 
nodrošināšanai 1.-6.klašu skolēniem. 

3. Papildināt kabinetu aprīkojumu ar ergonomiskām 

mēbelēmun mūsdienīgām tehnoloģijām. 
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4 2019./2020.m.g. īstenotie projekti 

Erasmus KA1 projekts “Kompetenču pieeja mācību satura realizēšanā”. Projekta Nr.2018-1-LV01-
KA101-046922, realizācijas laiks 01.09.2018. – 31.08.2020, piešķirtais finansējums 27464 eiro. 

Projekta mērķi: 
1. Pilnveidot pedagogu meistarībuplānot efektīvas mācību stundas, attīstot skolēnu kompetences, 

balstoties uz katra skolēna individuālajām spējām un talantiem; 
2. Pilnveidot pedagogu kompetences – valodu kompetenci, tehnoloģiju kompetenci,  mācīšanās 

kompetenci sadarbības un savstarpējās mācīšanās kontekstā; 

3. Paplašināt skolotāju izpratni par Eiropas dimensiju, sadarbojoties ar pedagogiem no citām Eiropas 
valstīm. 

2019.gada jūnijā un jūlijā 6 skolotājas apmeklējušas Fluency and English Language Development for 
Teachers angļu valodas kursus Maltā. 3 skolotājas apmeklēja 2 nedēļu kursus, 3 skolotājas apmeklēja 1 
nedēļas kursus. 

1 skolotāja 2019.gada oktobrī apmeklēja profesionālās pilnveides kursus Dienvidtirolē “Iekļaujoša 
izglītība Itālijā – skolas un mācīšanās Dienvidtirolē”. 

1 skolotāja 2020.gada februārī apmeklēja profesionālās pilnveides kursus Madeirā, Portugālē “Mācīšana 
21.gadsimta skolā”. 
Skolotājas dalījušās pieredzē par kursos gūtajām atziņām, pieredzi, secinājumiem skolotāju sapulcēs, 

informācija pieejama skolas mājas lapā. 
Erasmus KA2 projekts “Digital competences and soft skills for the better future”. Projekta Nr. 2018-

1-BG01-KA229-047883_3, realizācijas laiks 01.09.2018. – 31.08.2021, piešķirtais finansējums 25240 
eiro. 
Projektā iesaistītās valstis – Latvija, Bulgārija, Grieķija, Kipra, Itālija, Spānija 

Projekta mērķi: 
1. Pilnveidot skolēnu un pedagogu digitālo kompetenci un prasmi jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību 

procesā; 
2. Pilnveidot mūsdienās nepieciešamās kompetences un prasmes, īpaši sadarbības prasmi; 
3. Iesaistīt skolēnus eTwinning projektos, realizējot projektos bāzētas mācīšanās pieeju; 

4. Paaugstināt skolēnu un pedagogu angļu valodas prasmi, sadarbojoties daudzkultūru vidē; 
5. Attīstīt līdera un vadīšanas prasmes, darbojoties internacionālā komandā. 

2019.gada oktobrī, novembrī 4 skolotājas piedalījās mobilitātē, apmeklēja partnerskolu Spānijā. Katras 
partnervalsts skolotāji dalījās pieredzē par digitālo rīku izmantošanu sadarbībai ar vecākiem. Skolotājas 
vēroja 6 partnerskolu pedagogu vadītas mācību stundas, izzināja metodes caurviju prasmju un digitālo 

prasmju mācīšanai. 
Skolotājas pielietoja apgūtās metodes savās mācību stundās, tika izveidots 1 mācību stundas plāns un 

uzņemts mācību stundas video fragments. 
Skolēni tika iesaistīti 2020.gada kalendāra izveidošanā, kurā tika publicētas katras partnervalsts divu 
svētku ilustrācijas. Skolas skolēni ilustrēja Zinību dienu un Miķeļdienu septembrī un Lāčplēša dienu un 

Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu novembrī. 
Mācību gada laikā 1., 3.un 4.klases skolēni tika iesaistīti aktivitātē “Rakstīsim stāstu kopā”. Katras klases 
skolēni rakstīja stāsta daļu, sadarbībā ar partnervalstu skolu skolēniem.  

Maijā attālinātās mācīšanās laikā skolēni pētīja partnervalstu kultūru. Tika apzināti partnervalstu 
ievērojami cilvēki, ievērojamas vietas, modernā mūzika, mūsdienu mūzika, tradicionālie ēdieni, svētki un 

tradīcijas.  
Attālinātās mācīšanās laikā, veicot šo uzdevumu, skolēni pilnveidoja prasmes: 
1. atlasīt svarīgāko informāciju, izmantojot pieejamos informācijas avotus, 

2. uzrakstīt svarīgāko informāciju angļu valodā, 
3. norādīt izmantotos informācijas avotus. 
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Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 
skolā tiek nodrošināts pedagoga palīgs. Tiek sniegts atbalsts skolēniem individuāla un diferencēta mācību 

procesa nodrošināšanai mācību vielas labākai izpratnei un apguvei. Tiek nodrošināta individuāla pieeja 
atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām, noris skolēnu pilnīgāka iesaiste mācību procesā un ar to saistītos 
pasākumos. Tā rezultātā skolēni iegūst nepieciešamo atbalstu ikdienas mācību procesā, paaugstina savus 

mācību sasniegumus. 
Projekta ietvaros tiek piedāvātas nodarbības pie logopēda 1.-3.klašu skolēniem individuāla un diferencēta 

atbalsta nodrošināšanai skolēniem, kuriem tas nepieciešams. Tiek nodrošināta individuāla pieeja atbilstoši 
skolēnu vajadzībām, uzlabota skolēnu runas un valodas kvalitāte. 
2019./2020.m.g. 1.semestrī projekta ietvaros Liepājas Centra sākumskolas 1.-3.klašu skolēni apmeklēja 

nodarbības Liepājas Universitātē. Nodarbības vadīja pasniedzēji L.Karule, R.Jūrmalietis, V.Priedols, 
J.Šuba, A.Elstiņa. 

Skolā realizēti 2 eTwinning projekti. Projekts “Play & Learn” ir vērsts uz izglītojošu spēļu apguvi. 
Projekta pirmajā daļā skolēnu uzdevums bija izvēlēties un aprakstīt 3 spēles angļu valodā, ko var izmantot 
mācību darbā klasē vai ārpusklases aktivitātēs, kā arī iemūžināt šīs spēles foto vai video materiālā. Projekta 

otrajā daļā skolēni iepazinās ar citu valstu sagatavotajiem spēļu aprakstiem un foto/video materiāliem, tādā 
veidā iepazīstot dažādu kultūru kopīgās un atšķirīgās iezīmes. 

Projektā “Atklāj Eiropas garšas!” skolēni pilnveidoja angļu valodas prasmes – lasītprasmi, runātprasmi, 
rakstītprasmi, kā arī papildināja savu vārdu krājumu; prasmi strādāt ar datoru, prasmi plānot, kopīgi 
plānojot projekta ietvaros veicamās aktivitātes, sadarbības prasmes, strādājot grupā. 

 
5 Akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu izpilde 

Joma/ 

Kritērijs 

Ieteikumi Izpilde 

2.1. Pilnveidot darbu pie mācību stundas 
refleksijas daļas, balstoties uz stundā  
izvirzītajiem mērķiem un 

uzdevumiem. 

Uzsākta skolas apmaksātu kursu realizācija visiem 
pedagogiem par efektīvas mācību stundas 
organizēšanu SIIC ekspertes Līgas Čakānes 

vadībā. 

2.1. Izvērtēt mājas darbu nozīmīgumu 
(jēgpilnumu). 

 

4.2. Ulihas ielas mācību vietai nodrošināt 

izglītojamiem drošu pāreju uz 
izglītības iestādi no vienvirziena 

Elkoņu ielas, uzstādot luksoforu vai 
ierīkojot gājēju pāreju. Ja tas nav 
iespējams, sadarbībā ar Liepājas 

pilsētas pašvaldības policiju rast 
iespēju rīta stundās dežurēt pie 

izglītības iestādes. 

11.06.2020.uzrakstīta un nosūtīta vēstule, kas 

adresēta Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam 
Jānim Vilnītim, Liepājas pilsētas attīstības 

komitejas priekšsēdētājam Vilnim Vitkovskim, 
Liepājas pilsētas domes Transporta infrastruktūras 
komisijas priekšsēdētājam Didzim Jēriņam, 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas  
priekšniekam Uldim Novickim Par skolēnu 

drošību Liepājas Centra sākumskolā. 

4.4. Veicināt izglītojamo interesi, apmeklēt 
individuālās konsultācijas. 

 

4.5. Vairāk izmantot individualizāciju un 

diferenciāciju mācību priekšmetu 
stundās, tādējādi nodrošinot mācīšanas 
un mācīšanās procesa norisi pielāgotu 

skolēna individuālajām īpatnībām. 

 

5.2. Rast risinājumu  kopā ar dibinātāju 
izglītības iestādes fiziskās vides 

uzlabošanā, veidojot mūsdienīgu 
mācību vidi. 

27.01.2020. saruna pie Liepājas domes 
priekšsēdētāja J.Vilnīša par skolas fiziskās vides 

pilnveidi. 
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6 Citi sasniegumi  

Godalgotas vietas pilsētas olimpiādēs un ZPD % 
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