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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” (turpmāk tekstā Iestāde) ir Jelgavas
novada pašvaldības dibināta izglītības Iestāde, pastarpinātās pārvaldes iestāde. Iestāde
ir dibināta 1979. gadā. Izglītības iestāde atrodas Parka ielā 11, Elejā, Elejas pagastā,
Jelgavas novadā, LV 3023.
Elejas pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā, Jelgavas
novada pašos dienvidos.
No 2016. gada 1. maija (Jelgavas novada domes 2015. gada 28. oktobra lēmums
nr.14§, protokols nr.18). Iestādei ir pievienota Lielplatones filiāle (turpmāk tekstā
Filiāle) ar divām pirmsskolas grupām. Filiāle atrodas Alejas ielā 7, Lielplatonē,
Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, LV 3022.
2018./2019. mācību gadā Iestādi apmeklē 161 izglītojamais (turpmāk tekstā bērni)
vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem, no kuriem 27 absolvēja izglītības iestādi.
2017./2018. mācību gadā Iestādi apmeklēja 152 izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 6
gadiem, no kuriem 36 absolvēja izglītības iestādi.
2016./2017. mācību gadā bērnu skaits bija 151, 2015./2016. mācību gadā Iestādē
bērnu skaits bija 151. Mācību gada laikā bērnu skaits palielinās līdz apmēram 160-170
bērniem katru gadu.
Iestādē strādā 38 darbinieki – 22 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki, vadītājs
un izglītības metodiķis. 19 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, un 4
pedagogi studē. Ikdienas iestādes darbu nodrošina Iestādes vadītāja, izglītības
metodiķe, grupu skolotāji, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, medicīnas māsa,
pirmsskolas izglītības mūzikas un sporta skolotājs, skolotāju palīgi, lietvedis.
Saimniecisko darbību nodrošina Elejas pagasta pārvaldes darbinieki, un ir centralizētā
grāmatvedība.
2015. gadā Iestādē no jūlija līdz novembrim ir veikti vienkāršotās atjaunošanas un
teritorijas labiekārtošanas darbi iekštelpās un teritorijā.
Iestāde tiek finansēta no Jelgavas novada pašvaldības budžeta. Obligātās
apmācības grupu pedagogi saņem valsts mērķdotāciju finansējumu darba algām.
Finanšu līdzekļi tiek izmantoti Iestādes darbības nodrošināšanai saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Iestādes finansējums no Jelgavas novada pašvaldības 2019. gadā ir EUR 479
208.
Sociāli ekonomiskā vide ir dažāda, iedzīvotāju skaits samazinās, bet pieaug
darbavietu skaits, dažāds ir arī ģimeņu sociāli ekonomiskais stāvoklis. 83 % bērnu viens
vai abi vecāki strādā algotu darbu, pārējās ģimenēs vecāki strādā sezonas un gadījuma
darbu vai ir bezdarbnieki. Lielākie darba devēji Elejas pagastā ir pašvaldības iestādes,
zemnieku saimniecības, tirdzniecības uzņēmumi, lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes uzņēmumi. Daudzi vecāki strādā Jelgavā. Pašvaldība apmaksā obligātās
apmācības bērniem, audžuģimeņu, aizbildņu ģimeņu bērniem - brīvpusdienas un daļēji
apmaksā pusdienas 1,5 līdz 4 gadus veciem bērniem. Visus mācību līdzekļus nodrošina
Iestāde.





Iestādē darbojas
pedagoģiskā padome;
Iestādes vecāku padome;
vecāku biedrība “Elejas Kamene”.
Iestādē bērniem un vecākiem piedāvājam apmeklēt
skolotāja logopēda individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem;
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 speciālās izglītības skolotāja individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem;
 “Džimbas 9 soļu drošības programmas” nodarbības.
Piedāvājam interešu izglītības nodarbības:
 angļu valoda;
 tautiskās dejas;
 radošais pulciņš;
 teātra pulciņš.
Iestādes tradīcijas:
 1. septembris “Zinību diena”;
 Miķeļdiena (sporta aktivitātes);
 Mārtiņi;
 Latvijas dzimšanas diena;
 Ziemassvētki;
 Lieldienas;
 Pavasara kross;
 Baltā galdauta svētki;
 Ģimenes diena;
 Izlaidums;
 Vasaras saulgrieži;
 Izstādes.
Tematiskie pasākumi iestādē un grupās:
 Tēva diena;
 Lāčplēša diena;
 Sveču diena;
 Draudzības diena;
 Meteņi;
 Bērnu talantu konkurss;
 Smieklu diena.
Pasākumi darbiniekiem:
 pedagoģiskās padomes sēdes;
 metodiskās sapulces, sapulces;
 tehnisko darbinieku sapulces;
 individuālās pārrunas;
 pieredzes apmaiņas pasākumi;
 Skolotāju dienas pasākums;
 Ziemassvētku pasākums;
 Latvijas Lielā talka.
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
Iestādes vīzija: radoša un tradīcijām bagāta Iestāde.
Misija: nodrošināt katram bērnam vispusīgu, individuālu un harmonisku attīstību
atbilstoši viņa spējām. Radīt vidi un iespējas bērnam darboties patstāvīgi un
radoši.
Mērķis: zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, sagatavots pamatizglītības
uzsākšanai, atbilstoši savām spējām, prasmēm un iemaņām.
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Pirmsskolas pedagoģiskā darba prioritātes 2018./2019. mācību gadam
1. Pašvadītas mācīšanās prasmju apguves sekmēšana mācību procesā.
2. Veidot drošu mācību vidi, pielāgotu ikviena bērna mācīšanās un attīstības
vajadzībām, mācoties un rotaļājoties telpās un ārā, organizētā un brīvā
rotaļnodarbībā.
3. Sniegt reālu, praktisku, izglītojamo vajadzībām atbilstošu atbalstu mācību un
audzināšanas procesā.
4. Sekmēt pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi, bērnam apzinoties sevi,
piederību ģimenei, izglītības iestādei, vietējai kopienai un valstij.
2018./2019. m. g. izvirzīto prioritāšu sasniegtie rezultāti
1. tabula
PII darbības
Izvirzītās prioritātes
Rezultāti
pamatjomas
*Pašvadītas
Rotaļnodarbību saturs tiek realizēts, vadoties pēc
Mācību saturs
mācīšanās prasmju
MK noteikumiem Nr. 533 un izmantojot VISC izstrādāto
apguves sekmēšana
PII mācību satura programmu.
mācību procesā
Skolotāji pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas,
mācību programmu saturu un izmanto to atbilstoši
sasniedzamajiem rezultātiem un uzdevumiem. Skolotāji
grupās plāno pedagoģisko procesu visas dienas garumā,
nodrošinot kvalitatīvu bērnu sagatavošanu skolai.
Pedagogi savstarpēji sadarbojas, izvēlas metodes un
darba formas, lai nodrošinātu kvalitatīvu pedagoģisko
procesu. Tēmas plāno vienam mēnesim, aktualizējot
galvenos sasniedzamos rezultātus katrai mācību jomai un
vecuma grupai, kas sekmē bērna pašvadītas mācīšanās
prasmju apguvi.
Pedagoģisko
darbu,
apspriež
un
analizē
metodiskajās sapulcēs un pedagoģiskajās sēdēs.
Tiek kopīgi izstrādāts iestādes darba plāns.
Par grupu pasākumiem skolotāji vienojas savā grupā
vai sadarbojas ar citu grupu skolotājiem.
Mācīšana
un mācīšanās

*Pašvadītas
mācīšanās prasmju
apguves sekmēšana
mācību procesā

Rotaļnodarbībās, ēdienreizēs un citos dienas momentos
skolotāji prasmīgi rada apstākļus, lai bērni darbotos
patstāvīgi (saklāj galdu, saslauka, izvēlas kādu materiālu
izmantos konkrētam darbam, sakārto galdu pēc
darbošanās, ēdienreizēs uzliek ēdienu u.c.).
Bērnu konfliktsituācijas ļauj risināt bērniem pašiem,
savstarpēji vienojoties, tikai nepieciešamības gadījumā
iejaucas skolotāji.
Mācību procesā skolotāji netieši virza bērnus
darboties nelielās grupās. Tas rosina bērnus patstāvīgi
domāt un darboties, izvirzīt mērķi, izteikt savu attieksmi
un viedokli, iesaistīties pētnieciskajā darbībā un
daudzveidīgās praktiskās nodarbēs. Bērni labprāt
sadarbojas un mācību procesā, jo tiek ņemtas vērā bērnu
intereses un vajadzības, tāpēc ir lielāka bērnu motivācija
mācīties, darboties.
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Bērni apgūst prasmes izteikt savu viedokli un
sajūtas, sadarbības prasmes, runāt auditorijas priekšā.
Mācību un mācīšanās procesā izmanto dažādas
didaktiskās spēles, lomu rotaļas un citus pieejamos
materiālus.
*Veidot drošu mācību
vidi, pielāgotu ikviena
bērna mācīšanās un
attīstības vajadzībām,
mācoties un
rotaļājoties telpās un
ārā, organizētā un
brīvā rotaļnodarbībā.

Izglītojamo
sasniegumi

Atbalsts
izglītojamiem

*Sekmēt pilsonisko
zināšanu, prasmju un
vērtību apguvi,
bērnam apzinoties
sevi, piederību
ģimenei, izglītības
iestādei, vietējai
kopienai un valstij.
*Sekmēt pilsonisko
zināšanu, prasmju un
vērtību apguvi,
bērnam apzinoties
sevi, piederību
ģimenei, izglītības
iestādei, vietējai
kopienai un valstij.

*Sniegt reālu,
praktisku, izglītojamo
vajadzībām atbilstošu

Grupās regulāri tiek papildināta attīstošā mācību
vide bērniem ar pedagogu gatavotiem mācību
materiāliem, attīstošajām spēlēm.
Mācību un mācīšanās procesā tik izmantotas IT
tehnoloģijas, lai atrastu nepieciešamo informāciju,
attēlus, izzinošās filmas u.c.
Skolotājs logopēds, izmantojot digitālos resursus,
atlasa metodiskos materiālus valodas bagātināšanai un
skaņu izrunas korekcijai.
Rotaļnodarbībās un pasākumos skolotāji izmantoja
latviešu tautas plašo kultūrvēsturisko mantojumu
materiālus, kā tautasdziesmas, pasakas, mīklas u.c.
Iestādē tiek organizēt kopējie pasākumi.
Piecgadīgo un sešgadīgo grupas iepazīst tuvākos un
tālākos mājražotājus un zemniekus.

Skolotāji mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību
darbu, rotaļnodarbības, izvirza noteiktus sasniedzamos
rezultātus, rosina bērnus mācīties atbilstoši viņu spējām,
prasmēm un interesēm.
Iestādē saskaņā ar darba un audzināšanas plāniem
tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki, rīkoti tematiskie rīti,
svinēti valsts svētki, grupās izveidoti patriotiskie stendi,
tiek gatavoti radošie darbi, rīkotas izstādes kopā ar bērnu
vecāku atbalstu. Izglītības iestādē izvietoti Latvijas valsts
simboli.
Trīs reizes mācību gadā Iestādē tiek organizētas
profesionālu mākslinieku viesizrādes un koncerti, kurus
finansē pašvaldība
Ārpus Iestādes organizētajos kultūras pasākumos
piedalās bērni un pedagogi, piemēram, pirmsskolas
tautas deju kolektīvu koncertā “Pavasara spriņģošana”
(Līvbērzes t/n), pirmsskolas vokālo ansambļu koncertā
,,Ciemos pie Lieldienu Zaķa” (IKSC ,,Līdumi’’).
Tiek organizētas radošās darbnīcas visiem bērniem
un vecākiem Ziemassvētkos un svinēta Iestādes 40.
Dzimšanas diena kopā ar bērnu ģimenēm.
Pedagogi pievērš uzmanību bērnu vajadzībām,
interesēm un spējām, attīsta tās.
Logopēds diagnosticē bērnus ar valodas attīstības
problēmām un lasītprasmes grūtībām. Nosaka atbalsta
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atbalstu mācību un
audzināšanas procesā.

Iestādes vide

*Veidot drošu mācību
vidi, pielāgotu ikviena
bērna mācīšanās un
attīstības vajadzībām,
mācoties un
rotaļājoties telpās un
ārā, organizētā un
brīvā rotaļnodarbībā.

Resursi

*Veidot drošu mācību
vidi, pielāgotu ikviena
bērna mācīšanās un
attīstības vajadzībām,
mācoties un
rotaļājoties telpās un
ārā, organizētā un
brīvā rotaļnodarbībā.

pasākumus un pārbauda izaugsmes rezultātus bērniem
vecumposmā no 3 līdz 7 gadiem. Logopēds veic
individuālas sarunas ar skolotājiem un vecākiem par
bērniem.
Pozitīva gaisotne grupās un Iestādē, kā arī
individuāla pieeja katram bērnam un pedagogu vienots
darbs sekmē bērnu attīstību.
Katra mācību gada otrajā pusgadā bērniem notiek
deviņu nodarbību apmācība - ,,Džimbas drošības
programma’’.
2019. gada 19.martā iestādē notika Starptautiskais
projekts „Virtuālās komunikācijas iespējas starp
pirmsskolas izglītības iestādēm” ar Jonišķu rajona
pirmsskolas sešām iestādēm.
Bērni kopā ar darbiniekiem rūpējās par grupu
estētisko noformējumu atbilstoši gadalaikam un
aktualitātēm Iestādē. Iestādes telpas atbilst likumdošanā
noteiktajām higiēnas normu prasībām. Evakuācijas plāni
un norādes ir izvietoti saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.
Pastaigu laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam un
vajadzībām atbilstošām rotaļu konstrukcijām.
Lodžijas pielāgotas un regulāri uzlabotas bērnu
vispusīgām aktivitātēm svaigā gaisā.
Jelgavas un Ozolnieku novadu pedagogu labās
prakses piemēru skatē piedalījās viena iestādes skolotāja
ar darbu “Smilšu pasaule”.

*Pašvadītas
mācīšanās prasmju
apguves sekmēšana
mācību procesā.

Iestādē skolotāji savā starpā labprāt dalās pieredzē.
Izglītības metodiķe sniedz grupu un individuālas
konsultācijas darbā ar datoru un programmām Paint
(attēla rediģēšana, lieko detaļu dzēšana) un Microsoft
Word ziņojumu un afišu noformēšanā.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas
komisija
vēroja
divu
skolotāju
rotaļnodarbības.
Pēc semināru, kursu apmeklējuma skolotāji dalās
pieredzē ar iegūto informāciju.
2019.gada 25.aprīlī iestādē pedagogiem tika rīkoti
kursi ,,Bērnu tikumu izkopšana audzināšanas procesā”.
Trīs pedagogi bija pieredzes apmaiņas vizītē uz
Ķemeru PII ,,Austras koks’’.

Iestādes darba *Pašvadītas
mācīšanās prasmju
organizācija,

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts, veikta
vecāku aptauja, apmeklēti tālākizglītības kursi. Apkopots
7
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vadība
un apguves sekmēšana
mācību procesā.
kvalitātes
*Veidot drošu
nodrošināšana
mācību vidi,
pielāgotu ikviena
bērna mācīšanās un
attīstības vajadzībām,
mācoties un
rotaļājoties telpās un
ārā, organizētā un
brīvā rotaļnodarbībā.

skolotāju pašvērtējums. Aktualizēts Attīstības plāns.
Izstrādāta budžeta, pasākumu un investīciju plāna tāme
un kontrolēta tā faktiskā izpilde. Organizēta kvalitātes
pakāpju iegūšana (2 pedagogi).

Turpmākā attīstība
Pirmsskolas pedagoģiskā darba prioritātes 2019./2020. mācību gadam
1. Pirmsskolas mācību satura plānošana izglītības iestādē.
2. Bērnu sasniegumu vērtēšanas metodisko paņēmienu lietošana mācību procesā.
3. Izglītības iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visās atbilstošajās jomās
3.1. Mācību saturs – iestādes īstenotā izglītības programma
Pirmsskolas izglītības mācību saturs Iestādē tiek organizēts pēc 01011111
vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (2. tabula).
Mācību gada sākumā pedagoģiskajā sēdē tiek apstiprinātas mācību gada
prioritātes, galvenie uzdevumi, dienas gaita, rotaļnodarbību, interešu izglītības
nodarbību, mācību literatūras saraksti. Saraksti tiek ievietoti metodiskajā kabinetā, “Eklase.lv”, grupu vecāku informāciju stendos. Par izmaiņām pedagoģiskajā darbā
pedagogi un bērnu vecāki tiek savlaicīgi informēti.
Iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, programmas
saturu, mērķus, uzdevumus, bērnu sasniegumu vērtēšanu. Pedagogi veiksmīgi plāno
mācību satura apguves secību, kopā ar bērniem izvirzot apgūstamo tēmu, kas ilgst ne
mazāk par vienu mēnesi, izvēlas piemērotus mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas
formas, metodiskos paņēmienus, izmanto informācijas tehnoloģijas. Skolotāji izvērtē
mācību gada pedagoģisko darbu pašvērtējumā.
Skolotāji un speciālais pedagogs plāno un koriģē savu pedagoģisko procesu
atbilstoši bērnu attīstības līmenim.
Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi
apmeklē tālākizglītības kursus, seminārus, piedalās konferencēs un pieredzes apmaiņas
pasākumos.
Mācību literatūru un mācību līdzekļus iegādājas izglītības iestāde. Pedagogi
izvērtē literatūras un mācību līdzekļu nepieciešamību, saskaņo ar izglītības metodiķi un
Iestādes vadītāju.
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Īstenotā izglītības programma
Izglītības programmas
nosaukums

Licence

Kods
Nr.

Vispārējās pirmsskolas izglītības
1011111
programma

V-9019

2. tabula
Izglītojamo
skaits
2018./2019.m.g.
uz 1. septembri

Datums

21.03.20
17.

161

Stiprās puses:
 pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas,
regulāri plāno pedagoģisko procesu, paredzot atbilstošas mācību metodes, kas
balstītas uz kompetencēm izglītības pieejā;
 pedagogi veic pašvērtējumu;
 skolotāji pārzina vērtēšanas formas pirmsskolā.
Turpmākā attīstība:
 pedagogu izglītošana;
 pilnībā pāriet uz kompetencēm balstītu pedagoģiskā procesa plānojumu,
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Vērtējums - labi
3.2. Mācīšana un mācīšanās
3.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Mācību process Iestādē tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus
mācību gadam saskaņā ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldes noteiktajām prioritātēm.
Skolotāji izglītošanas procesā izmanto dažādas daudzveidīgas mācību metodes un
darba formas, kas veicina pētniecību, eksperimentēšanu, izzināšanu, radošumu un
atbilst bērnu spējām un vecumposmam. Skolotāji pedagoģisko procesu atspoguļo
elektroniskajā žurnālā e-klase.lv. Pedagoģiskā procesa organizēšanu, vadīšanu un
plānošanu pārrauga vadītāja un izglītības metodiķe. Rezultāti tiek analizēti
pedagoģiskajās sēdēs.
Pedagoģiskais darbs tiek organizēts visas dienas garumā (ar visu grupu,
apakšgrupās, patstāvīgi, kā arī individuāli). Tēmas izvēlas kopā ar bērniem vienam
mēnesim. Skolotāji ne tikai plāno galvenos sasniedzamos rezultātus katrai mācību
jomai un vecuma grupai, kas sekmē bērna pašvadītas mācīšanās prasmju apguvi, bet arī
iekārto grupas vidi, lai nodrošinātu iespēju apgūt mācību saturu uz kompetencēm
balstītā pieejā.
Mācīšana tiek organizēta vidē, kas iekārtota atbilstoši vecumposma īpatnībām,
sekmējot patstāvību un pašvadītu mācīšanos.
Pedagoģisko darbu, apspriež un analizē metodiskajās sapulcēs.
Par grupu pasākumiem skolotāji vienojas savā grupā vai sadarbojas ar citu
grupu skolotājiem.
Pedagogi mācīšanas procesa dažādošanai, kvalitātes nodrošināšanai izmanto
interaktīvo tāfeli, CD atskaņotāju, digitālos mācību materiālus, skolotāju pašgatavotos
materiālus.
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Plānojot skolotāji izvirza mērķus un uzdevumus atbilstoši konkrētajam bērnu
vecumam un spējām. Bērni zina un izprot rotaļnodarbību organizēšanas darba formas un
metodes. Visās situācijās bērni tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. Bērni piedalās dažādos
pasākumos. Skolotāji atbalsta un attīsta bērna ierosmes. Maksimāli tiek ievērotas katra
bērna prasmes, iemaņas un iespējas. Pedagoģiskajās sēdēs tiek izvērtēti bērnu sasniegumi.
Katras grupas vecākiem notiek vecāku sapulces, kurās vecāki tiek informēti par
pedagoģisko procesu, prioritātēm, saimniecisko darbību un Iestādes iekšējiem kārtības
noteikumiem. Visās grupu vecāku sapulcēs piedalās iestādes administrācija. Iestādes
darbinieki uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem vērā ieteikumus mācību procesa
organizēšanā. Vecāku priekšlikumus uzklausa grupu vecāku sapulcēs, Iestādes padomes
sēdēs un individuālās sarunās.
Iestādē un grupās ir labiekārtota, droša, labvēlīga vide.
Bērnu mācīšanas process notiek telpās, ārā – pastaigās, ekskursijās, pārgājienos.
Izglītošanas procesā grupu pedagogi piesaista izglītojamo vecākus un vietējos
uzņēmējus.

Stiprās puses:
 mērķtiecīgi organizēts pedagoģiskais darbs;
 pirmsskolas izglītības iestādē strādā zinoši, elastīgi un radoši pedagogi, kuri spēj
nodrošināt mācību procesu atbilstoši bērnu individuālajām spējām un veiksmīgi
virzās uz kompetencēs balstītu pieeju;
 sagatavota mācību vide, kas nodrošina iespēju apgūt mācību saturu uz
kompetencēm balstītu pieeju.
Turpmākā attīstība:
 organizēt un dažādot rotaļnodarbības ārā, attīstīt pētnieciskās prasmes, praktisko,
radošo darbību;
 sadarboties ar vecākiem, lai pilnveidotu individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir
mācīšanās un uzvedības grūtības.

Vērtējums – labi
3.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Iestādē mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc ieteicamā integrēto
rotaļnodarbību saraksta un interešu izglītības nodarbību saraksta. Rotaļnodarbības tiek
organizētas grupas telpās, zālē, ārā, kur skolotāji rosina bērnus darboties atbilstoši viņu
spējām, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Ne tikai rotaļnodarbībās, bet arī ēdienreizēs
un citos dienas momentos skolotāji prasmīgi rada apstākļus, lai bērni darbotos
patstāvīgi (saklāj galdu, saslauka, ja izlija, izvēlas kādu materiālu izmantos konkrētam
darbam, sakārto galdu pēc darbošanās, ēdienreizes, uzlikt ēdienu u.c.).
Bērnu konfliktsituācijas ļauj risināt bērniem pašiem, savstarpēji vienojoties,
tikai nepieciešamības gadījumā iejaucas skolotāji.
Mācību procesā skolotāji netieši virza bērnus darboties nelielās grupās. Tas
rosina bērnus patstāvīgi domāt un darboties, izvirzīt mērķi, izteikt savu attieksmi un
viedokli, iesaistīties pētnieciskajā darbībā un daudzveidīgās praktiskās nodarbēs. Bērni
labprāt sadarbojas un līdzdarbojas mācību procesā, jo tiek ņemtas vērā bērnu intereses
un vajadzības, tāpēc ir lielāka bērnu motivācija mācīties, darboties. Veicot kādu darbu,
bērni mācās novērtēt sava darba rezultātu, saņemot atgriezenisko saiti.
Bērni apgūst prasmes: izteikt savu viedokli un sajūtas, sadarbības prasmes,
runāt auditorijas priekšā.
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Mācību un mācīšanās procesā izmanto dažādas didaktiskās spēles, lomu rotaļas
un citus pieejamos materiālus.
Izglītības iestādes administrācija un skolotāji iepazīstina bērnu vecākus ar
izglītošanās procesam nepieciešamo materiālo bāzi, darba organizāciju pirmsskolas
izglītības iestādē. Visi bērnu vecāki un aizbildņi zina iestādes iekšējās kārtības noteikumus.
Vērojumi rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka pirmsskolas
izglītības skolotāji mērķtiecīgi organizē mācību procesu, kurā bērni patstāvīgi, radoši,
praktiski apgūst zināšanas, prasmes, iemaņas un pozitīvu attieksmi. Bērni tiek motivēti
darboties individuāli un interešu grupās.
Iestādē skolotāji paši vai kopā ar bērniem, atbilstoši mēneša tēmai, izgatavo
uzskates un didaktisko materiālu, kurus izmanto bērnu mācīšanās kvalitātes
nodrošināšanai. Patstāvīgi, praktiski darbojoties, izmantojot dažādus mācību
materiālus, didaktiskās spēles, bērni apgūst mācību satura programmu. Grupas ir
nodrošinātas ar bērnu vecumam atbilstošām spēlēm, materiāliem un literatūru.
Iestādē apkopo un analizē bērnu individuālos mācību satura apguves rādītājus.
Bērnu dinamikas datu bāze ir elektroniska, tā ļauj operatīvi iegūt visus statistiskos
rādītājus. Datu bāzē apkopoto informāciju analizē un tās rezultātus izmanto mācību
procesā. Katru nākamo mācību gadu uzsākot, skolotāji ņem vērā iepriekšējā mācību
gada satura izpildes un apguves rezultātus.
Stiprās puses:
 mērķtiecīgi organizēts mācību darbs, lai bērni patstāvīgi darbotos;
 individuāla, diferencēta pieeja rotaļnodarbībās;
 labi nodrošināta materiālā bāze grupās, metodiskajā kabinetā;
 bērni un vecāki ir informēti par pedagoģiskā procesa organizēšanu un dienas
gaitu.
Turpmākā attīstība:
 motivēt bērnus pašorganizācijai un sadarbības prasmēm;
 papildināt materiāli tehniskos līdzekļus, lai sekmētu bērnu patstāvīgo darbību.
Vērtējums – labi
3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Iestādē izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un
attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un
sasniegumos (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.533). Skolotāju galvenais uzdevums ir
organizēt jēgpilnu pedagoģisko procesu, ievērojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas,
mācību programmu saturu un arī ievērojot katra bērna spējas, vajadzības un intereses.
Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu, uz kompetencēm balstītu, skolotājas
regulāri vērtē, kas izdevies, kam pastiprināti jāpievērš uzmanība, kādi uzdevumi
izvirzāmi turpmākai pedagoģiskai darbībai. Pedagoģiskā darba pieraksti tiek veikti
elektroniskajā datu bāzē e-klase.lv. Bērnu mācību apguves rādītājus fiksē
elektroniskajā datu bāzē divas reizes mācību gadā (decembrī un maijā).
Apgūstot obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības
apguvei, tiek sagatavoti pielikumi izziņām ,,Sekmju izraksts”, saskaņā ar vadlīnijām.
Vērtējumu uzskaiti pārrauga Iestādes vadītāja un izglītības metodiķe.
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Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par bērna attīstību konkrētā
vecumposmā, sasniedzamajiem mācību uzdevumiem. Individuālajās pārrunās sniegta
informācija par katra bērna sasniegumiem.
Stiprās puses:
 pirmsskolas izglītības iestādē skolotāji veic bērnu vērtēšanu, atbilstoši valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijām;
 vecākiem tiek nodrošināta regulāra individuāla informācija par bērnu
sasniegumiem.
Turpmākā attīstība:
 pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi;
 izstrādāt bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Iestādē.
Vērtējums – labi
3.3. Izglītojamo sasniegumi
3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolotāji mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, rotaļnodarbības, rosina
bērnus patstāvīgi mācīties atbilstoši viņu spējām, prasmēm un interesēm.
Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā bērnu sasniegumi tiek vērtēti
rotaļnodarbībās, kurās galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Skolotājas uzslavē katra
bērna veikumu, stimulējot un iedrošinot viņu nākamajai izzinošai darbībai.
Bērnu sasniegumi ir arī katra bērna pozitīvās rakstura īpašības, kuras tiek
attīstītas ikdienā sadarbojoties – pārliecība par sevi, māka domāt un spriest, nebaidīties
uzdrīkstēties, būt drošam un radošam, izpalīdzīgam.
Par bērnu sasniegumiem regulāri tiek informēti viņu vecāki gan mutiski, gan
elektroniski, veicot ierakstus e-klasē. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par
bērna sasniegumiem vecāki tiek informēti rakstiski.
Bērnu radošos darbus vecāki var aplūkot bērnu mapēs.
Bērnu mācību izaugsmi un sasniegumus skolotāji kopā ar administrāciju,
atbalsta personālu analizē pedagoģiskajās sēdēs.
Sadarbības pasākumos ar skolu tiek pārrunāti sešgadnieku attīstības rezultāti.
Stiprās puses:
 vienota vērtēšanas sistēma e-klasē;
 ar bērniem tiek strādāts individuāli;
Turpmākā attīstība:
 izmantot pedagoģiskajā procesā dažādas metodes un paņēmienus, attīstot
bērnu patstāvību, radošumu, zinātkāri;
 praktisks darbs ar vecākiem (pārrunas, vecāku piedalīšanās grupas ikdienas
darbā), lai veicinātu vecāku izpratni par pirmsskolas dienas ritmu un tajā
organizētajām aktivitātēm.
Vērtējums – labi
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3.4. Atbalsts izglītojamiem
3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Iestādē tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociāli
pedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam
bērniem ar mācīšanās grūtībām.
Iestādē darbojas atbalsta speciālisti – speciālās izglītības skolotājs, skolotājs
logopēds.
Speciālās izglītības skolotājs veic individuālo darbu ar bērniem, lai radītu viņos
motivāciju mācīties, attīstītu sadarbības, komunikācijas prasmes, kā arī veic izglītojošu
darbu ar grupu skolotājiem, lai sekmētu bērnu veiksmīgāku mācīšanās procesu.
Skolotājs logopēds organizē individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir valodas
attīstības traucējumi, sadarbojas ar vecākiem, konsultē, individuālajās sarunās informē
par bērna panākumiem, problēmām, kopīgi meklējot risinājumus.
Atbalsta personāls sadarbībā ar grupu skolotājām analizē katra bērna mācīšanās,
psiholoģiskās, adaptācijas problēmas un nosaka izmantojamās metodes to risināšanai.
Medicīnas māsa bērniem sniedz neatliekamo palīdzību, veic nepieciešamos
pretepidemioloģiskos pasākumus infekciju slimību gadījumos, izmantojot grupās
baktericīdo lampu, izglīto bērnus personīgās higiēnas jautājumos. Katrā grupā ir
pieejamas medicīniskās aptieciņas. Bērnu veselības uzskaites dati ir pie medicīnas
māsas, kura veic visus nepieciešamos pasākumus bērnu drošībai un veselības aprūpei.
Bērnam iestājoties Iestādē, vecāks iesniedz medicīnas karti (veidlapa Nr.026/u),
kurā atspoguļots bērna veselības stāvoklis. Negadījumu, traumu vai pēkšņas
saslimšanas gadījumā pirmsskolas izglītības iestādē vecāki tiek informēti telefoniski,
un akūtas saslimšanas un traumas tiek reģistrētas Iestādes ambulatoro pacientu
reģistrācijas žurnālā (veidlapa Nr.39-2/u). Bērnam atgriežoties Iestādē pēc slimošanas,
vecākiem jāiesniedz ārstniecības personas izsniegta izziņa par bērna veselības stāvokli
(Iekšējie kārtības noteikumi, 3. pielikums). Iestādē nodrošina bērnam diētu, ja ir ārsta
izziņa.
Skolotājas bērniem stāsta par veselīgu dzīvesveidu, iepazīstina ar veselīgu
pārtiku. Lai veicinātu bērnu veselīgu dzīvesveidu, fizisko attīstību, tiek organizētas
sporta aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, diendusa. Izglītības iestāde iesaistījusies
programmā „Augļi un piens skolai”, kuru nodrošina Lauku atbalsta dienests.
Stiprās puses:
 darbojas atbalsta personāls – speciālās izglītības skolotājs, skolotājs logopēds;
 iestādē bērniem ir nodrošināta veselīga ēdināšana – brokastis, pusdienas,
launags, programma „Augļi un piens skolai”.
Turpmākā attīstība:
 piedalīšanās Lauku atbalsta dienesta programmā „Augļi un piens skolai”, ja
būs tāds piedāvājums;
 Iestādē būtu nepieciešams psihologs.
Vērtējums – labi
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3.4.2. Izglītojamo drošības nodrošināšana (drošība un darba aizsardzība)
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir izstrādāti Iekšējās kārtības
noteikumi un drošības instrukcijas, kurus ievēro visi bērni, Iestādes darbinieki un
vecāki. Iekšējās kārtības noteikumi un drošības instrukcijas ir pieejamas vecāku
informācijas stendos vai mapēs, ar tiem tiek iepazīstināti bērni, Iestādes darbinieki un
vecāki.
Darbiniekiem uzsākot darba tiesiskās attiecības, tiek veikta pirmreizējā “Darba
drošības un ugunsdrošības” instruktāža. Sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu divas reizes gadā tiek organizētas teorētiskās un praktiskās
nodarbības, kurās Iestādes darbinieki tiek iepazīstināti ar evakuācijas plānu un to, kā
rīkoties ekstremālos apstākļos un kā pareizi lietot ugunsdzēšamos aparātus. Atbildīgais
par “Darba drošības un ugunsdrošības” ievērošanu ir Jelgavas novada Darba
aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas darba aizsardzības un
ugunsdrošības speciālists. Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros ir norādīti
evakuācijas ceļi un evakuācijas kārtība.
Skolotāji bērniem organizē rotaļnodarbības, lai viņi izprastu drošības
noteikumus un instrukcijas, tos ievērotu, piemēram, prastu rīkoties bīstamās un ārkārtas
situācijās uz ūdens, ledus, ugunsgrēkā u.c. Iesaistot bērnus, tiek izstrādāti drošības
noteikumi grupas telpā, zālē, āra rotaļu laukumā u.c. Bērniem tiek rādītas mācību
videofilmas par drošību. Bērnu drošībai, pirms skolas gaitu uzsākšanas, tiek organizētas
“Džimbas drošības programma” 9 nodarbības, kurās bērni apgūst sociālās prasmes.
Bērni tiek mācīti atpazīt iespējamos draudus attiecībās ar svešiem, mazpazīstamiem
cilvēkiem.
Izglītības iestādes teritorijā bērnu un darbinieku drošībai ir uzstādītas
videonovērošanas kameras. Pirmsskolas izglītības iestādē ir ierīkota apsardzes sistēma
un ugunsdrošības signalizācija. Iestādes telpu ieejas un izejas ir aprīkotas ar kodiem,
Iestādes centrālā ieeja ir aprīkota ar zvana pogu.
Iestādē esošie mācību līdzekļi, tehniskās iekārtas un aprīkojums ir atbilstoši.
Stiprās puses:
 pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības
noteikumi, drošības instrukcijas, un ar tiem tiek iepazīstināti pedagogi, bērni un
viņu vecāki;
 Iestādē ir nodrošināta droša un attīstoša vide bērniem;
 teritorijā ir videonovērošanas kameras, apsardzes sistēmas, ugunsdrošības
signalizācija;
 Iestādē ir divi Džimbas aģenti, vada bērniem Džimbas drošības programmu.
Turpmākā attīstība:
 veicināt bērnu izpratni par atbildīgu attieksmi un drošību, Iestādes rīkotajās
aktivitātēs;
 izglītot bērnus un darbiniekus par drošību un darba aizsardzību;
 pilnveidot bērnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību
visās sadzīves situācijās.
Vērtējums – labi
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3.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Lai veicinātu bērnu pozitīvu attieksmi, atbildības sajūtu, personības īpašību un
sociālo iemaņu attīstību, pedagoģiskais darbs tiek plānots un realizēts saskaņā ar
pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, bērni apgūst sociālās zinības un ētiku
atbilstoši vecumposma pakāpei. Katrai vecuma grupai ir atbilstoši sociāli emocionālie
audzināšanas uzdevumi, kurus pedagogi realizē mācību gada laikā, īpaša uzmanība tiek
pievērsta bērna personības attīstībai. Bērna atbildība par uzdevumu veikšanu un
pienākumiem grupā veicina atbildības sajūtas veidošanos, sadzīves un pašapkalpošanās
iemaņas. Bērni darbojas apakšgrupās, apgūst saskarsmes un sadarbības prasmes. Bērni
var brīvi izteikt savu viedokli, paši izstrādā noteikumus, kas nosaka kārtību grupā vai
grupas laukumā.
Iestādē saskaņā ar darba un audzināšanas plāniem tiek rīkoti daudzveidīgi
pasākumi. Pedagogi veido attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi un
audzina bērnus kā savas valsts patriotus. Iestādē tiek veidotas tradīcijas, tās tiek
pilnveidotas un saglabātas.
Iestāde iesaistās ārpus iestādes organizētajos kultūras pasākumos, kā,
piemēram, 18.novembra koncertā Elejas pagasta saieta namā, konkursā ,,No sēklas līdz
galdam'', pirmsskolas tautas deju kolektīvu koncerts “Pavasara spriņģošana” (Līvbērzes
t/n), pirmsskolas vokālo ansambļu koncerts ,, Ciemos pie Lieldienu zaķa” (IKSC
,,Līdumi’’).
Iestāde realizē četrus pašvaldības finansētus interešu izglītības pulciņus: tautas
dejas, radošo pulciņu, teātra pulciņu un angļu valodas pulciņu. Interešu izglītības
pulciņi (3. tabula) bērniem nodrošina iespējas vispusīgi attīstīties, radoši izpausties, tas
sekmē saskarsmes un sadarbības pieredzi, attīsta bērnu spējas un talantus.
Mācību gada sākumā vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti par iespējām bērna
talantus attīstīt interešu izglītības pulciņos. Informācija par interešu izglītību un
nodarbību norises laikiem tiek izvietota grupu informācijas stendos un e-klasē.lv.
Bērnu skaits interešu izglītības programmās
Interešu izglītības programmas
Tautas dejas
Angļu valoda
Radošais pulciņš
Teātra pulciņš

3. tabula
Bērnu skaits
78
46
26
22

Pasākumu satura un norises analīzi izglītības iestāde veic metodiskajās sapulcēs
un pedagoģiskajās sēdēs. Iegūtie secinājumi tiek izmantoti pasākumu norises kvalitātes
uzlabošanai, pieredzes bagātināšanai. Nepieciešamības gadījumā notiek individuālās
konsultācijas ar skolotājiem. Pasākumu norise tiek pārrunāta ar vecākiem sapulcēs.
Stiprās puses:
 tiek veicināta katra bērna personības izaugsme, kas balstīta uz kompetenču
pieeju;
Turpmākā attīstība:
 kopā ar bērniem, ņemot vērā viņu idejas un vēlmes, organizēt pasākumus un
aktivitātes kopā ar vecākiem.
Vērtējums – labi
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3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Karjeras pasākumi bērniem tiek realizēti rotaļnodarbībās, pārgājienos un
ekskursijās. Iestādē bērni iepazīst dažādas profesijas. Tiek iesaistīti vecāki, vietējie
uzņēmēji, kuri bērniem radoši prezentē savu amatu (zemnieks, ugunsdzēsējs u.c.).
Skolotāji bērniem organizē ekskursijas uz vietējiem apskates objektiem (Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Elejas bibliotēka, Elejas tējas namiņš, K/S
“Latraps”, u.c.).
Mācību satura apguve veiksmīgi balstās uz mācību procesa saikni ar reālo dzīvi
un mūsdienu aktualitātēm. 5 un 6 gadus veco bērnu grupas 2 reizes gadā piedalās
informatīvi izglītojošajos pasākumos Tērvetē, Z/S “Krišjāņi”, Sesavas pagastā
”Amatnieki”, u.c..
2019. gada 19.martā iestādē notika Starptautiskais projekts (sadarbība ar Lietuvu)
„Virtuālās komunikācijas iespējas starp pirmsskolas izglītības iestādēm”, kurā
piedalījās trīs Iestādes grupas.
Stiprās puses:
 bērniem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas visās vecuma grupās;
 papildināts metodiskā kabineta materiālu klāsts par profesijām;
 radoši, profesionāli pedagogi rada bērniem interesi par karjeras izglītību.
Turpmākā attīstība:
 pilnveidot bērnu zināšanas par dažādiem nodarbošanās veidiem sadarbībā ar
vecākiem un uzņēmējiem.
Vērtējums – labi
3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju,
zināšanu un talantu izkopšanu izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļu
nodarbībās pakāpeniski apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas.
Rotaļnodarbību procesā palīdz skolotāja palīgi. Ja izglītojamais kādu laiku nav
apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja plāno individuālu darbu ar bērnu,
lai palīdzētu viņam iekļauties mācību un rotaļu vidē. Pirmsskolas izglītošanās process
paredz izglītošanos visas dienas garumā. Pedagogs var plānot ar bērnu strādāt brīvā
formātā un bērnam piemērotā laikā un līmenī.
Bērnu vajadzību izpētē ir iesaistīts logopēds un speciālais pedagogs. Speciālisti
sadarbojas ar grupu pedagogiem un vecākiem.
Talantīgajiem bērniem rotaļnodarbībās skolotāji piedāvā uzdevumus ar
paaugstinātu grūtības pakāpi.
Stiprās puses:
 integrētās rotaļnodarbības ļauj izglītības darbu diferencēt;
 ir diferencēta un individuāla pieeju izglītojamā spēju un prasmju attīstībā;
 vecāku un atbalsta personāla sadarbība.
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Turpmākā attīstība:
 pilnveidot darbu ar talantīgiem bērniem;
 turpināt darbu ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības.
Vērtējums – labi
3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Ja izglītojamam ir nepieciešama logopēda vai speciālā izglītības skolotāja
palīdzība, Iestāde informē vecākus. Ja vecāks piekrīt, tad ar bērnu strādā atbalsta
personāls. Nepieciešamības gadījumā Iestāde informē Sociālo dienestu.
Mācību procesu logopēds organizē atbilstoši izglītojamā vecumam un valodas
traucējumiem, kā arī katra bērna individuālajām spējām. Tiek sagatavots rakstisks
atzinums par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību pedagoģiski medicīniskajai
komisijai, ja tāds ir nepieciešams.
Katram bērnam speciālās izglītības skolotājs, skolotājs logopēds izstrādā
individuālo izglītības plānu.
Bērnu pilnvērtīgai attīstībai un ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek
izmantotas motivējošas uzslavas un pozitīvs novērtējums.
Tiek veikta bērnu prasmju, iemaņu un zināšanu novērtēšana. Vadoties pēc
izvērtējuma, tiek izveidots individuālais izglītības plāns, un tas tiek realizēts, ievērojot
individuālu pieeju ikvienam bērnam.
Skolotāji izglītības iestādē ir sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir speciālas
vajadzības (apmeklējuši tālākizglītības kursus).
Šajā mācību gadā speciālā programma Iestādē netika realizēta, ar bērniem,
kuriem bija mācīšanās grūtības, strādāja logopēds, speciālais pedagogs un individuāli
grupu skolotāji.
Stiprās puses:
 Iestādē ir pedagogi ar atbilstošu izglītību;
 Sadarbība ar vecākiem un individuālo konsultāciju organizēšana.
Turpmākā attīstība:
 turpināt pedagogu tālākizglītību;
 piesaistīt psihologu.
Vērtējums – labi
3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Komunikācija starp Iestādi un ģimeni tiek organizēta, izmantojot dažādus
informācijas līdzekļus – individuālās sarunas, e-klasi, vecāku sapulces, Iestādes
padomes sēdes, e-klase.lv sadaļā ,,Skolas jaunumi’’ un grupu informācijas mapēs tiek
ievietoti izglītojošie materiāli, kas palīdz vecākiem labāk izprast savus bērnus.
Vecāku sapulces notiek vakarā. Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai
ierosinājumiem var vērsties pie grupu skolotājiem un Iestādes vadības komandas. Tie
tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko darbu. Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām
bērnu vecāki tiek informēti par notiekošo Iestādē, tā norises kārtību, izmaiņām
normatīvajos dokumentos un citiem ar Iestādes darba organizāciju saistītiem
jautājumiem. Joprojām ir vecāki, kuriem mājās nav pieejams interneta pieslēgums,
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tāpēc grupu skolotāji un Iestādes vadība telefoniski sazinās ar vecākiem par dažādiem
aktuāliem jautājumiem. Vecāki tiek aicināti piedalīties pasākumos, iespēju robežās izglītojamo ekskursijās, sporta pasākumos un ikdienas darbā.
Iestādē darbojas izglītības iestādes padome. Padomes sastāvā vairākumā ir
grupu vecāku pārstāvji, administrācija, viens pedagogs. Izglītības iestādes padomes
vadītājs ir izvēlēts no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji sniedz priekšlikumus izglītības
darbam. Iestādē tiek fiksēts vecāku apmeklējums sapulcēs.
Stiprās puses:
 regulāra informācijas apmaiņa starp Iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;
 pasākumi bērniem kopā ar vecākiem;
 Iestāde, reālo iespēju robežās, ņem vērā bērnu vecāku viedokli un ieteikumus;
 vecākiem pieejamas individuālās konsultācijas pie iestādes atbalsta personāla;
 vecāki darbojas Iestādes padomē.
Turpmākā attīstība:
 izmantot dažādas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību un
audzināšanas procesā;
 vecāku piedalīšanās grupas ikdienas darba procesā un pasākumos;
 turpināt organizēt radošās darbnīcas kopā ar vecākiem
Vērtējums – labi
3.5. Iestādes vide
3.5.1. Mikroklimats
Iestādē ir labvēlīga atmosfēra, un vecāki labprāt izvēlas (arī no blakus
pagastiem) Iestādes pakalpojumus. Visvairāk apmeklēti ir pasākumi, kuros piedalās
visa ģimene, - Ģimenes dienai veltītie pasākumi, iestādes 40.gadu dzimšanas diena,
izlaidums. Vecāki ar lielu interesi piedalījās kopīgā Adventes vainaga darināšanā un
Ziemassvētku radošajās darbnīcās.
Iestādes darbinieki ir toleranti pret visiem bērniem, un tas sekmē labu attiecību
veidošanos starp bērniem un darbiniekiem. Darbinieki bērniem cenšas ieaudzināt
toleranci, cieņu pret citādo.
Konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, pēc nepieciešamības iesaistot
bērnu vecākus un skolotājus. Skolotāji kopā ar bērniem pārrunā piedzīvoto, māca
bērniem cieņu citam pret citu, kā arī sniedz atbalstu konfliktsituāciju risināšanā.
Konfliktsituācijas kolektīvā tiek risinātas individuālo pārrunu ceļā ar grupas kolektīvu.
Administrācija un atbalsta personāls nepieciešamības gadījumā ir atvērti
sarunām jebkurā laikā, iepriekš par to vienojoties. Iestādes personālam ir labiekārtotas
darbavietas, kabineti.
Tiek sekots, lai izglītojamie regulāri apmeklē Iestādi. Kavējumi tiek uzskaitīti
e-klases grupu žurnālā.
Stiprās puses:
 Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats;
 bērniem tiek veidota cieņpilna attieksme.

Turpmākā attīstība:
 veicināt pozitīvu savstarpējo komunikāciju;
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iesaistīties projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”, ja būs pieejams
finansējums.

Vērtējums – labi

3.5.2. Fiziskā vide
Iestādes telpas ir funkcionālas, drošas, aprīkotas atbilstoši bērnu vecumam un
vajadzībām, attīstību un izziņas darbību veicinošas, estētiski noformētas, sanitārajām
normām un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas.
Iestādē ir 6 grupu telpas, zāle, sporta zāle, virtuves, saimniecības telpas un
pagrabs, personāla kabineti, medicīnas kabinets. Filiālē ir 2 grupu telpas, zāle un
virtuve, personāla kabineti. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām
(ir optimāla temperatūra, tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas). Telpu apgaismojums ir
atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Iestādes telpās tiek realizētas arī interešu izglītības
nodarbības.
Izglītības iestāde savā darbībā veic visus Iestādes darbu kontrolējošo institūciju
pārbaužu laikā konstatēto trūkumu novēršanas pasākumus (4. tabula).
Kontrolējošo institūciju atzinumi
Izglītības programmas
Atzinums
īstenošanas vietas adrese
Parka iela 11, Eleja, Elejas BVKB
pagasts, Jelgavas novads, LV Atzinums
nr.4-2.1-20173023
133-4293 par publiskas ēkas
ekspluatācijas pārbaudi
Parka iela 11, Eleja, Elejas Veselības
inspekcija
pagasts, Jelgavas novads, LV (kontroles
akts
3023
Nr.00051918)
Alejas iela 7, Lielplatone, Veselības
inspekcija
Lielplatones
pagasts, (kontroles
akts
Jelgavas novads, LV 3022
Nr.00052018)
Parka iela 11, Eleja, Elejas PVD
pagasts, Jelgavas novads, LV Pārbaudes protokols nr.543023
19-12099
Parka iela 11, Eleja, Elejas Valsts ugunsdzēsības un
pagasts, Jelgavas novads, LV glābšanas
dienests
3023
(pārbaudes akts Nr.R/11.13.1-69)

4. tabula
Izsniegšanas datums
20.07.2017.

18.01.2018.

18.01.2018.

14.08.2019.

24.05.2018.

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam IK Kanto Iestādē ir virtuve, kas aprīkota
ar visu nepieciešamo, lai bērni saņemtu pilnvērtīgu, veselīgu, tikko gatavotu un siltu
uzturu. Filiālē ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA “Ingrīda” nodrošina ēdiena
piegādi.
Rotaļu laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam atbilstošām rotaļu konstrukcijām,
apgaismoti, apkārtne apzaļumota, teritorija iežogota. Pie Iestādes ir stāvlaukums
transportam. Ir uzstādītas novērošanas videokameras Iestādes teritorijā. Ir izvietoti
evakuācijas plāni, norādes uz evakuācijas ieejām un izejām. Darbojas ugunsdrošības
signalizācija, kā arī redzamās vietās atrodas ugunsdzēšamie aparāti un norādes par to
atrašanās vietām.
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2015. gadā Iestādē ir veikti apjomīgi vienkāršotās renovācijas darbi.
Izremontētas trīs grupu telpas, četras higiēnas telpas, sešas grupu virtuves telpas, sešas
lodžijas, četri kabineti, trīs koridori un divas kāpņu telpas, izbūvēts pacēlājs,
nodrošināta telpu pieejamība klientiem ar īpašām vajadzībām, daļēji tika atjaunots
jumta segums, atjaunots teritorijas nožogojums un uzstādīts jauns nožogojuma posms
un jauni ieejas vārti, labiekārtota teritorija, paplašināta sporta telpa, uzbūvēta nojume,
izbūvēti jauni datortīkli, zibens aizsardzības un videonovērošanas sistēma. Ir
rekonstruēta apkures sistēma, siltummezgls, uzstādīta jauna katlu māja ar granulu un
šķidro kurināmo, izbūvēts jauns ārējais apgaismojums visā Iestādes teritorijā.
Stiprās puses:
 Iestāde un filiāle atbilst normatīvo aktu prasībām;
 telpas ir funkcionālas un labiekārtotas, tiek uzkoptas saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām;
 rotaļu laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam atbilstošām rotaļu konstrukcijām,
izveidota videonovērošana.
Turpmākā attīstība:
 papildināt materiālo bāzi grupās un uz lodžijām;
 papildināt rotaļu konstrukcijas āra laukumā.
Vērtējums – ļoti labi
3.6. Iestādes resursi
3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Iestādes telpu kopējā platība ir 2227 m2, filiāles telpu platība ir 542 m2.
Iestādē ir nepieciešamās iekārtas, materiāltehniskie resursi licencētās izglītības
programmas realizēšanai. Telpu platība un iekārtojums atbilst tehnisko un sanitāro
normatīvo aktu prasībām, bērnu skaitam, vecumam un augumam. Bērnu radošo darbu
izstādēm tiek izmantots 1. stāva gaitenis.
Pedagogi pedagoģiskā procesa organizēšanā var izmantot stacionāros,
portatīvos datorus, skeneri, printerus, kopētājus, laminētāju, dokumentu skavotāju, CD
ierakstus, CD atskaņotājus, gaismas galdu un divas interaktīvās tāfeles. Zālē pieejams
mūzikas centrs, skaņu iekārta, digitālās klavieres un interaktīvā tāfele.
Visi darbinieki ir informēti par to, kādi materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami,
zina to lietošanas kārtību. Visi materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas ir darba kārtībā. Visā
iestādē ir pieejams bezvadu internets.
Izglītības iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā pedagogiem pieejama
mācību literatūra, daiļliteratūra, metodiskā literatūra, enciklopēdijas, attīstošas spēles,
tas regulāri un plānveidīgi tiek papildināts. Kabinetā pedagogiem pieejama jaunākā
informācija, kā arī iespēja gatavoties rotaļnodarbībām, izmantojot stacionāro datoru,
kopētāju, skeneri, laminēt didaktiskās spēles un mācību materiālus.
Iestādei ir plaša un daudzveidīga materiālā bāze (rotaļlietas, mācību līdzekļi,
daiļliteratūra, izzinošā literatūra, sporta un mūzikas inventārs), kas katru gadu tiek
papildināta. Didaktiskās spēles tiek gan pirktas, gan arī pašu gatavotas. Pedagogi dalās
pieredzē ar kolēģiem, kā veidot didaktiskos materiālus un uzskates līdzekļus. Sadarbībā
ar vecākiem tiek pilnveidota materiālā bāze ar dabas materiāliem (akmentiņi, kociņi,
pupiņas, koku lapas, kastaņi, zīles utt.).
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Katru gadu regulāri tiek veikta mācību tehnisko līdzekļu apkope (kopētāji,
printeri, datori, interaktīvā tāfele), remonts un plānoti jauni pirkumi.
Stiprās puses:
 Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības
programmu realizēšanai;
 kvalitatīva materiālā bāze.
Turpmākā attīstība:
 regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši izglītības procesa
vajadzībām;
 iegādāties datu kameru.
Vērtējums – ļoti labi
3.6.2. Personālresursi
Iestādē strādā 22 pedagogi, no kuriem 19 ir ar augstāko pedagoģisko izglītību,
no tiem 3 pedagogiem ir maģistra grāds, 4 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko
izglītību (1. diagramma). Astoņiem pedagogiem ir otrā profesionālās kvalitātes pakāpe.
(skat. viis.lv datu bāzē).
No 2018. gada novembra līdz 2019. gada 31. maijam Iestādē norisinājās
pedagogu profesionālās darbības novērtēšana. Bija pieteikušies 2 pedagogi, un viņiem
piešķīra 2. kvalitātes pakāpe.
Iestādē katrā grupā strādā 2 pedagogi, katram ir 1 slodze, un 1 skolotāja palīgs.
Grupās, kurās ir bērni līdz 2 gadu vecumam, strādā 2 skolotāju palīgi. Skolotāji strādā
40 darba stundas nedēļā, no kurām 36 stundas ir darbs ar bērniem un 4 stundas
paredzētas citu pienākumu veikšanai.
Iestādē strādā atbalsta personāls: skolotājs logopēds – 0,85 slodzes, speciālās
izglītības skolotājs – 0,18 slodzes, 2 medicīnas māsas – 1 slodze un 0,25 slodzes
(filiāle). 1 slodze ir sporta skolotājam, un 1 slodze ir mūzikas skolotājam.
Kopā Iestādē strādā 14 tehniskie darbinieki. Iestādes pedagoģisko darbinieku
vecums ir no 27 līdz 59 gadiem (2. diagramma). Pensionētu pedagogu nav.

21

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenite”
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības mācību gada beigās

Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām

1. diagramma

2. diagramma

VIIS ir fiksēta katra skolotāja tālākizglītība. Izglītības metodiķe un vadītāja to
pārrauga, laikus informējot skolotājus par nepieciešamajiem un piedāvātajiem kursiem.
Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības iekļauti amata aprakstos. Darbiniekiem ir
dota iespēja jebkurā laikā izteikt priekšlikumus, vajadzības sava un Iestādes darba
sekmīgai uzlabošanai.
Pedagogi Iestādē piedalās izzinošu un izglītojošu pasākumu vadīšanā, gatavo
uzskates, izdales līdzekļus, didaktiskos materiālus, individuāli dalās savā pieredzē, kā
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arī piedalās Jelgavas un Ozolnieku novadu pedagogu labās prakses piemēru skatē. Trīs
skolotāji bija pieredzes apmaiņas vizītē uz Ķemeru PII ,, Austras koks’’.
2018./2019. mācību gadā savā iestādē daļēji pārgājām uz kompetenču pieeju
mācību saturā.
Pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību (5.
tabula), iegūtās atziņas popularizējot un ieviešot darbā. Pedagogi pēc kursu, semināru
un konferenču apmeklējuma dalās pieredzē ar kolēģiem individuāli vai metodiskajās
sapulcēs.
2018./2019. mācību gada tālākizglītības kursi
Nr.
Pedagogu profesionālās
Stundu
p.k.
kompetences pilnveide
skaits
1. Kompetenču pieeja mācību saturā:
36
Pirmsskolas vadības komandu loma
ceļā uz izglītību mūsdienīgai
lietpratībai
2. IX ikgadējā starptautiskā konference
10
vardarbības pret bērnu novēršanai
"Ar ko piepildīt mūsdienīga
Džimbas aģenta koferi"
3. Pirmsskolas pedagogu labās prakses
6
piemēru skate
4. Droša un veselīga izglītības iestāde 5
no zināšanām uz paradumiem
5. Runas un valodas izpēte, traucējumu
8
diagnostika
un
rezultātu
atspoguļošana
novērtēšanas
ziņojumā
6. Kompetenču pieejā balstīts mācību
7
process pirmsskolā A
7. Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu
30
bērnu lietpratības attīstībai
8. Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu
36
bērnu lietpratības attīstībai
9. Bērnu
tikumu
izkopšana
6
audzināšanas procesā A

Pedagogu
skaits
2

5. tabula
Izsniegšanas
datums
13.09.2018

1

27.09.2018

4

23.10.2018

2

01.11.2018

1

09.11.2018

2

27.11.2018

1

12.04.2019

1

12.04.2019

20

25.04.2019

Skolotāja palīgi ir izgājuši “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem”
kursus un “Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kurss bez zināšanu
pārbaudes” kursus.
Katru gadu budžeta tāmē tiek paredzēti līdzekļi tālākizglītībai.
Iestāde apmaksā obligāto veselības pārbaudi. Darbiniekiem ir veselības
apdrošināšanas polises.
Stiprās puses:
 Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību;
 Iestādes uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki.
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Turpmākā attīstība:
 pedagogu tālākizglītība kompetenču pieejā balstītā mācību procesā pirmsskolā;
 pedagogiem darba kvalitātes pakāpes iegūšana.
Vērtējums – labi
3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Iestādē attīstības plāns izveidots trīs gadiem: izvirzītas prioritātes, ņemot vērā
Iestādes darbības pamatmērķus un Iestādes darba izvērtējuma stiprās puses un attīstības
vajadzības. Vadītāja kopā ar izglītības metodiķi saplāno metodiskās sapulces un
pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību sasniegumu
izvērtēšana un Iestādes darba izvērtēšana. Pedagoģiskā darba vērtēšanu pedagogi veic
vienu reizi mācību gadā. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta pedagoģiskās
padomes sēdēs. Katra mācību gada darba plānu veido, ņemot vērā sasniegtā analīzi un
pamatojoties uz Iestādes attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm. Katru gadu tiek
izvirzītas pedagoģiskā darba prioritātes un uzdevumi saskaņā ar Jelgavas novadā
vienotajām prioritātēm pirmsskolā.
Stiprās puses:
 notiek Iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību noteikšana;
 vienreiz gadā pedagogi un administrācija veic sava darba vērtēšanu.
Turpmākā attīstība:
 Iestādes darba plānošanā un pašvērtēšanā vairāk iesaistīt tehnisko personālu.
Vērtējums – labi
3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iestādei ir obligātā dokumentācija un Iestādes darbu reglamentējošie dokumenti
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Iestādes nolikums aktualizēts 2019. gada 31. jūlijā
(protokols Nr.13; 34§.) Jelgavas novada domes lēmums “Par grozījumiem Elejas PII
“Kamenīte” nolikumā”.
Dokumentācija tiek kārtota saskaņā ar lietu nomenklatūru. Tiek izmantota VIIS
sistēma, programma Namejs, programma ZZ dati. Budžeta tāmes tiek plānotas
elektroniskajā vidē.
Iestādes vadītājas darba pienākumi un tiesības ir norādītas vadītājas amata
aprakstā un darba līgumā. Darbiniekus pieņem darbā vadītāja normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Iestādes vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas Iestādes
darbiniekiem, bērnu vecākiem.
Vecāki ir informēti, kā sazināties ar Iestādes vadību. Pirmā stāva vestibilā ir
priekšlikumu un sūdzību pastkastes. Vadība analizē priekšlikumus un reālo iespēju
robežās tos īsteno. Visiem ir pieejama informācija par Iestādes darbu: metodiskās
(informatīvās) sapulces pedagogiem (vienu reizi mēnesī), tehniskajiem darbiniekiem
pēc nepieciešamības. Regulāri grupās darbiniekiem tiek sniegta aktuālā informācija
mutiski, e-klasē un e-pastā. Bērnu mācību analīze tiek veikta pedagoģiskās padomes
sēdēs. Visi pedagogi zina, kā mācību procesā var iesaistīt atbalsta personālu.
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Bērnu vecāki iesaistās Iestādes attīstības plānošanā un svarīgu uzdevumu
risināšanā. Iestādes padomē no katras grupas ir vecāku pārstāvji un viens pedagogs no
Iestādes. Grupu sapulcēs piedalās visi skolotāji.
Darbinieku amata apraksti un darba līgumi atbilst normatīvo aktu prasībām, tiek
aktualizēti. Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem
dokumentiem, to izmaiņām.
Iestādē pedagogu darbs tiek vērtēts vienu reizi gadā, kur katrs aizpilda
pašvērtējumu. Pedagogi informē par sava darba rezultātiem divas reizes gadā
pedagoģiskajā sēdē janvārī un maijā.
Pieņemtie lēmumi tiek ierakstīti pedagoģiskās padomes un Iestādes padomes
sēžu protokolos. Sapulces, pārrunas tiek protokolētas pēc nepieciešamības.
Pret visiem darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem tiek nodrošināta
vienlīdzīga attieksme. Ir izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi un Darba
kārtības noteikumi. Iestādē darbojas LIZDA organizācija (apkšorganizācija).
Darbinieki ārpus darba piedalās kolektīva saliedēšanās pasākumos.
Stiprās puses:
 mērķtiecīga informācijas aprite;
 dokumentācijas atbilstība normatīvo aktu prasībām;
 vadības komanda ir vērsta uz sadarbību;
 darbojas LIZDA Iestādes organizācija.
Turpmākā attīstība:
 darbinieku Ētikas kodeksa izstrāde;
 individuālas sarunas ar katru darbinieku;
 Iestādes vadītāja novērtēšana;
 lietu nomenklatūras pārstrāde.
Vērtējums – labi
3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Sadarbība ar
 Jelgavas novada pašvaldību (Izglītības pārvalde, Finanšu nodaļa, Bāriņtiesa,
Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Kultūras pārvalde u.c.);
 Elejas pagasta pārvaldi, Lielplatones pagasta pārvaldi;
 valsts institūcijām pēc nepieciešamības;
 Elejas bibliotēku;
 Lielplatones bibliotēku;
 Elejas vidusskolu;
 Jonišķu rajona pirmsskolas izglītības iestādēm;
 centru “Dardedze” Rīgā.
Stiprās puses:
 konstruktīva sadarbība;
 atbalsts ikdienas darba procesā.
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Turpmākā attīstība:
 turpināt sadarbību ar Jonišķu rajona pirmsskolas izglītības iestādēm;
 pieredzes apmaiņa citās izglītības iestādēs.
Vērtējums – labi
4.Turpmākās attīstības vajadzību apkopojums
6. tabula
Iestādes darbības
pamatjomas
Mācību saturs

Turpmākā attīstība
 pedagogu izglītošana;
 pilnībā pāriet uz kompetencēm balstītu pedagoģiskā procesa

plānojumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Mācīšana
mācīšanās

un

Vērtēšana kā mācību
procesa sastāvdaļa

 organizēt un dažādot rotaļnodarbības ārā, attīstīt pētnieciskās
prasmes, praktisko, radošo darbību;
 sadarboties ar vecākiem, lai pilnveidotu individuālo darbu ar
bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības.
 motivēt bērnus pašorganizācijai un sadarbības prasmēm;
 papildināt materiāli tehniskos līdzekļus, lai sekmētu bērnu
patstāvīgo darbību.




pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības
iestādi.
izstrādāt bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību
Iestādē.

Izglītojamo
sasniegumi

 izmantot pedagoģiskajā procesā dažādas metodes un
paņēmienus, attīstot bērnu patstāvību, radošumu, zinātkāri;
 praktisks darbs ar vecākiem (pārrunas, vecāku piedalīšanās
grupas ikdienas darbā), lai veicinātu vecāku izpratni par
pirmsskolas dienas ritmu un tajā organizētajām aktivitātēm.

Atbalsts
izglītojamiem











piedalīšanās Lauku atbalsta dienesta programmā „Augļi un
piens skolai”, ja būs tāds piedāvājums;
Iestādē būtu nepieciešams psihologs;
veicināt bērnu izpratni par atbildīgu attieksmi un drošību,
Iestādes rīkotajās aktivitātēs;
izglītot bērnus un darbiniekus par drošību un darba
aizsardzību;
pilnveidot bērnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanas
nepieciešamību visās sadzīves situācijās.
kopā ar bērniem, ņemot vērā viņu idejas un vēlmes,
organizēt pasākumus un aktivitātes kopā ar vecākiem.
pilnveidot bērnu zināšanas par dažādiem nodarbošanās
veidiem sadarbībā ar vecākiem un uzņēmējiem;
pilnveidot darbu ar talantīgiem bērniem;
turpināt darbu ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības
grūtības.
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 turpināt pedagogu tālākizglītību;
 piesaistīt psihologu.
 izmantot dažādas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību
un audzināšanas procesā.
 vecāku piedalīšanās grupas ikdienas darba procesā un
pasākumos;
 turpināt organizēt radošās darbnīcas kopā ar vecākiem
Iestādes vide

 veicināt pozitīvu savstarpējo komunikāciju;
 iesaistīties projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”,
ja būs pieejams finansējums;
 papildināt materiālo bāzi grupās un uz lodžijām;
 papildināt rotaļu konstrukcijas āra laukumā.

Iestādes resursi

 regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši
izglītības procesa vajadzībām;
 iegādāties datu kameru;
 pedagogu tālākizglītība kompetenču pieejā balstītā mācību
procesā pirmsskolā;
 pedagogiem darba kvalitātes pakāpes iegūšana.

Iestādes darba
organizācija, vadība
un kvalitātes
nodrošināšana
Iestādes vadības
darbs un personāla
pārvaldība

 Iestādes darba plānošanā un pašvērtēšanā vairāk iesaistīt
tehnisko personālu.





darbinieku Ētikas kodeksa izstrāde;
individuālas sarunas ar katru darbinieku;
Iestādes vadītāja novērtēšana;
lietu nomenklatūras pārstrāde.

Iestādes sadarbība ar  turpināt sadarbību ar Jonišķu rajona pirmsskolas izglītības
citām institūcijām
iestādēm,
 pieredzes apmaiņa citās izglītības iestādēs.
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5. Pašnovērtējuma kopsavilkums
Joma un rezultatīvais rādītājs
1.Mācību saturs
1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
2.Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
4.2. Izglītojamo drošības nodrošināšana (drošība un darba
aizsardzība)
4.3. Atbalsts personības veidošanā
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5.Iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide
6. Iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Vērtējuma
līmenis
labi
labi
labi
labi
labi
labi
labi
labi
labi
labi
labi
labi
labi
ļoti labi
ļoti labi
labi

labi
labi
labi
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Iestādes vadītājs

Indra Buse
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.
SASKAŅOTS
Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

Ginta Avotiņa
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

2019. gada __ ._________
(datums)

Z.v.
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Pielikums Nr. 1
ANKETA VECĀKIEM
69 anketas, apkopotas 69
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Anketu atbilžu kopskats
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