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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Atrašanās vieta:
Ķeguma novada vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa” (turpmāk – Iestāde)
atrodas Komunālā ielā 7, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV – 5020.
Iestādes vēsture:
Ķeguma mazo bērnu vecākiem 1986. gada 24. aprīlī notika ilgi gaidīts notikums – beidzot
sāka darboties bērnudārzs. Par to jāpasaka liels paldies Ķeguma HES vadītājiem, jo tieši viņi
bija iniciatori un saimnieki „Gaismiņai”. Sākumā darbojās tikai 4 grupiņas. Līdz vasarai jau
strādāja 7 grupas, no kurām 3 grupas bija krievvalodīgajiem bērniem. Ilgu laiku paralēli
darbojās divas plūsmas. Arī nosaukumi ir mainījušies.
No 01.04.1986. - Daugavas HES kaskādes bērnu dārzs „Gaismiņa”.
No 21.02.2001. - Pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”.
Kopš 20.08.2003. - Ķeguma novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”.
Bija gadi, kad darbojās tikai 3 grupiņas, bet, pieaugot bērnu skaitam, grupu skaits atjaunojās
un vietas savā ēkā pietrūka. Tad divas grupiņas atrada vietu skolas ēkā.
2018.gadā tika uzbūvēta un atklāta piebūve ar 4 grupām, sporta zāli, logopēda un dabas vides
estētikas kabinetiem. Kopš šī notikuma visi - kopskaitā virs 200 audzēkņu un aptuveni 50
darbinieku - esam zem viena jumta.
Sadarbībā ar Mākslas skolas vadītāju Ievu Lāci 2018. gadā tapa grupu un Iestādes logo.

1. SPĀRĪTES

2. GLIEMEŽI

3. CĀLĪŠI

4. BITĪTES

5. TAUREŅI

6. EZĪŠI

7. SAULĪTES

8. MĀRĪTES

9. PŪCĪTES

10. ZĪĻUKI

11.SKUDRIŅAS
1. tabula
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Iestādes īstenotā izglītības programma. Iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu
(kods 01011111) Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem (kods 01015611) šobrīd netiek īstenota.
Izglītojamo skaits.
Laika periodā no 2012. līdz 2020.gadam ir pieaudzis izglītojamo skaits
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5-6 gadīgie

66

67

54

49

52

71

89

81

83

līdz 5 gadi

67

54

83

107

111

129

128

135

141

133

121

137

156

163

200

217

216

224
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Kopā

2020./2021.mācību gadā iestādi apmeklē 224 izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 7
gadiem. Darbojās 11 grupas – „Spārītes” (1,5 – 2 gadi), “Gliemeži” (1,5 – 2 gadi), „Cālīši”
(1,5 – 2 gadi), „Bitītes” (3 gadi), „Taureņi” (6 gadi), „Ezīši” (6 gadi), „Saulītes” (3 gadi),
„Mārītes” (4 gadi), „Pūcītes” (5 gadi), „Zīļuki” (5 gadi), „Skudriņas” (4 gadi).
Pedagogu kvantitatīvais skaits. Iestādes pedagoģiskā personāla sastāvā 2020./2021.mācību
gadā ir 29 pedagoģiskie darbinieki, kuru izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām. Iestādes darbu nodrošina vadītājs un vadītāja vietnieks izglītības jomā. Atbalstu
izglītojamajiem nodrošina skolotājs logopēds, audiologopēds, medicīnas māsa, dabas vides
estētikas (turpmāk - DVE) pedagogs un atbalstu sniedz Ķeguma novada Sociālā dienesta
psihologs. 7 skolotāji ir piedalījušies pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā un 4
ieguvuši 1.kvalitātes pakāpi un 3 ieguvuši 2.kvalitātes pakāpi.
Pedagogu iedalījums pēc vecuma
Vecums
Pedagogu
skaits

Līdz 25 25 – 29
gadiem
gadi
1

7

30 – 34
gadi

40 – 44
gadi

45 – 49
gadi

50 – 54
gadi

55 – 59
gadi

60 – 64
gadi

3

3

5

5

3

2
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Pedagogu izglītība uz 2020. gada 1. septembri
Pedagoģiskais
personāls
Administrācija
Pirmsskolas
izglītības skolotāji
Citi skolotāji
Atbalsta personāls

Iestādē
kopā
2
22

Augstākā
pedagoģiskā
izglītība
2
18

3
2

3
1

Cita
augstākā
2
1

Studē

Tai skaitā
maģistri

8

1

1
4.tabula
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Iestādes piedāvājumi.
· Logopēdijas nodarbības, sākot no 4 gadu vecuma;
· DVE nodarbības;
· Silto smilšu nodarbības;
· Montesori nodarbības;
· Tautisko deju pulciņu 5-6 gadīgiem bērniem;
· Ansambli „Dzirkstelītes”;
· Robotikas pulciņu, sākot no 4 gadu vecuma;
· Angļu valodas pulciņu, sākot no 4 gadu vecuma;
· Cīņas mākslas pulciņu, sākot no 5 gadu vecuma;
· Vieglatlētikas pulciņu, sākot no 3 gadu vecuma;
· Pozitīvu gaisotni un radošas nodarbības katru dienu!
· Bezmaksas ēdināšanu 5-6 gadus veciem bērniem. Garšīgu un veselīgu ēdienu no vietējiem
produktiem gatavo bērnudārza brīnišķīgā pavāru komanda!
· Programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis”;
· Vecāko un sagatavošanas grupas izglītojamajiem iestādē tiek piedāvāta “Džimbas 9 soļu
drošības programma” un, noslēdzot apmācību, izglītojamie brauc uz Rīgu pie Džimbas.

2. Izglītības iestādes pamatmērķi
Vīzija. Mūsdienīga, inovatīva, sabiedrībai atvērta pirmsskolas izglītības iestāde, kur drošā,
radošā, pētnieciskā un veselību veicinošā vidē veidojas personība.
Misija. Izglītības iestādes personāla un bērna vecāku mērķtiecīga un līdzatbildīga sadarbība,
katram bērnam kļūstot par zinātkāru pasaules pētnieku, jaunā radītāju un vispusīgi attīstītu
personību labvēlīgā, prieka un cieņas pilnā vidē.
Pamatmērķis. Veidot radošu, brīvu un atbildīgu personību, attīstot katra bērna vispārējās
spējas, sniedzot stabilu, vecumam piemērotu zināšanu un prasmju bāzi, kas ļauj sekmīgi
turpināt mācības un sagatavo dzīvei nemitīgi mainīgā vidē.
2019./2020.mācību gada uzdevumi
Uzdevumi:
1.Veidot attīstošu un mainīgu vidi mācīšanās procesam grupās un ārpus tām, sagatavojot
darbības zonas atbilstoši mācību jomām.
2. Uzlabot pedagogu, speciālistu un vecāku regulāru saziņu kā nosacījumu iesaistīto pušu
pozitīvai sadarbībai un uzticības veicināšanai.
3.Turpināt attīstīt pozitīvas uzvedības un pārdomātas valodas ieradumus, nostiprinot
labvēlīgu emocionālo mikrovidi iestādē.
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3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos
kritērijos
3.1 Joma - MĀCĪBU SATURS – iestādes īstenotās izglītības programmas.
Pirmsskolas izglītības mācību saturs iestādē tiek organizēts pēc vispārējās pirmsskolas
izglītības programmas (izglītības programmas kods 01011111). Programmas saturs atbilst
mūsdienu prasībām - saskaņā ar 31.07.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.533
„Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. 2019.gadā licencēta arī speciālā
programma, kura šobrīd netiek īstenota.
Izglītības
programmas
nosaukums

Vispārējās
pirmsskolas
izglītības
programma

Kods

Licence
Nr.
Datums

01011111 V14.03.17.
9005

Izglītojamo skaits Izglītojamo skaits Izglītojamo skaits
2017./2018.m.g.
2018./2019.m.g.
2019./2020.m.g.
Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās
200

196

217

223

216

224
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Mācību process tiek īstenots valsts valodā, saskaņā ar licencēto izglītības programmu,
normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes uzdevumiem. Darbam tiek izmantoti Valsts
izglītības satura centra izveidotie programmu paraugi, kuru mācību saturs veidots saskaņā ar
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības un
pamatizglītības pēctecību:
• pirmsskolas izglītības mācību satura programma (1,5 – 6 gadiem)
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_ma
c_programma.pdf
• integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem (6 – 7 gadiem)
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/int_macpr_6gad.p
df un dažādi metodiskie ieteikumi.
Pirmsskolas izglītības programma atbilst pirmajai izglītības pakāpei. Mācību saturā
tiek iekļautas tēmas, kas nodrošina bērnam iespēju secīgu un pēctecīgu pāreju no
pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi. Visas dienas garumā svarīgi attīstīt bērnu
sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības
apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības.
Stiprās puses:
skolotāji pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas un programmas, izglītojamo
vērtēšanas kārtību un formas;
• skolotāji regulāri plāno savu darbu, izmantojot iestādē izstrādāto mācību satura
modeli tiešsaistes informācijas sistēmā pirmsskolas iestādēm ELIIS ( turpmāk – IS
ELIIS).
•
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Turpmākā attīstība:
savlaicīgi konstatēt faktu par bērniem, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi vai
speciālās izglītības programmas;
• pilnveidot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu.
•

Vērtējums: ļoti labi
3.2. Mācīšana un mācīšanās
3.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Iestādē pedagoģiskā darbība notiek saskaņā ar iestādes mērķiem un uzdevumiem.
Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā bērnu individuālās spējas un vajadzības.
Pirmsskolas izglītības programmas realizācijā pedagogi izmanto daudzveidīgas,
mūsdienīgas, bērnu spējām, vecumam, mācību jomu specifikai un mācību satura prasībām
atbilstošas mācību metodes. Pedagogi pielieto interaktīvās mācību metodes un paņēmienus:
grupu darbu, lomu spēles, problēmuzdevumu risināšanu, situāciju analīzes, pārrunas,
viedokļu apmaiņu, rezultātu apkopojumu un veicina atgriezenisko saiti par paveikto.
Izglītojamajiem tiek dota iespēja vairāk mācīties un pilnveidoties vienam no otra. Pedagogi
izglītojamajiem saprotami izskaidro darba mērķus un uzdevumus. Mācību vielas
skaidrojums ir strukturēts, piemēri atbilst izglītojamo attīstības pakāpei, pieredzes un
izpratnes līmenim. Bērni mācās izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, risināt
dažādas problēmsituācijas utt.
Mācību procesā pedagogi izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, iekārtas
un materiālus – metodiskos līdzekļus, mūzikas instrumentus, sportam paredzēto
aprīkojumu, CD atskaņotājus, projektoru, datoru, dažādus uzskates līdzekļus. Sporta
nodarbības notiek gan telpās, gan ārā. Mūzikas nodarbībās bērni apgūst dziedātprasmi,
ritmizēšanu un deju elementus, spēlē skaņu rīku orķestri, mācās sadarboties
komunikatīvajās rotaļās. Dienas aktivitātes un individuālo darbu skolotājas plāno un fiksē
IS ELIIS, kas nodrošina informācijas pieejamību izglītojamo vecākiem par mācību procesa
norisi, dienas ritmu un pasākumiem. Šajā sistēmā tiek apkopota un saglabāta arī izglītojamo
mācību sasniegumu vērtēšana, rezultātu apkopošana un individuālais darbs ar bērniem.
Pedagogi mācību aktivitātes turpina organizēt āra vidē.
Mācīšanas kvalitātes kontrole notiek vērojot un vērtējot ikdienas darbu. Iestādes
vadība no savas puses sniedz konsultācijas pedagogiem, balstoties uz novērojumiem dienas
gaitā, kā arī pēc dažādiem tematiskajiem pasākumiem. Process tiek fiksēts nodarbību
vērošanas kartēs, pedagogi tiek iepazīstināti ar to saturu.
Būtisks mācīšanas kvalitātes rādītājs ir bērnu sagatavotība izglītībai nākamajā pakāpē.
Lielākā daļa mūsu bērnu uzsāk mācības Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 1.klasē.
2018./2019.m.g. VPII “Gaismiņa” no 44 izglītojamajiem 41 uzsāka pamatizglītību, 3
izglītojamajiem atlikta pamatizglītības uzsākšana un tie turpināja apgūt izglītības
programmu pirmsskolā.
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Testu "Bērna sagatavotība skolai" kopsavilkums 2018./2019. m.g.

VPII "Gaismiņa"6-gadīgo bērnu
sagatavotība skolai 2018./2019.m.g.

10%
Jā+

27%

Daļēji/
Vēl jāmācās-

63%

“Mārītes” 2018./2019.m.g.

“Skudriņas” 2018./2019.m.g.

Sociālā un pilsoniskā joma

Sociālā un pilsoniskā joma

15%
34%

Jā (+)

51%

3%

Jā (+)

Daļēji (/)

Daļēji (/)

Vēl jāmācās (-)

Valodas mācību joma

73%

Vēl jāmācās (-)

Valodas mācību joma

4%

23%
43%
34%

24%

Jā (+)

Jā (+)

30%

Daļēji (/)

Daļēji (/)
Vēl jāmācās (-)

66%

Vēl jāmācās (-)
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Matemātikas mācību joma

25%

Jā (+)

53%

Matemātikas mācību joma

24%

3%

Jā (+)

Daļēji (/)

Daļēji (/)

Vēl jāmācās (-)

22%

Dabaszinātņu mācību joma

33%

35%

Vēl jāmācās (-)

73%

Dabaszinātņu mācību joma

Jā (+)

Jā (+)

3%

Daļēji (/)

42%

Vēl jāmācās (-)

55%

Daļēji (/)
Vēl jāmācās
(-)

32%

Kultūras izpratnes un
pašizpausmes mācību joma

24%

Jā (+)

52%

13%
37%

Daļēji (/)
Vēl jāmācās (-)

24%

Kultūras izpratnes un
pašizpausmes mācību joma

Jā (+)
Daļēji (/)
Vēl jāmācās (-)

50%

Tehnoloģiju mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

13%0%

5%
26%
69%

Jā (+)

Jā (+)

Daļēji (/)

Daļēji (/)

Vēl jāmācās (-)

Vēl jāmācās (-)

87%
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Veselība un fiziskās aktivitātes
mācību joma

19%

Veselība un fiziskās aktivitātes
mācību joma

0%
8%

5%

76%

Jā (+)

Jā (+)

Daļēji (/)

Daļēji (/)

Vēl jāmācās (-)

Vēl jāmācās (-)

92%
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2019./2020.m.g. VPII “Gaismiņa” no 46 izglītojamajiem 44 uzsāka pamatizglītību, 2
izglītojamajiem atlikta pamatizglītības uzsākšana un tie turpina apgūt izglītības programmu
pirmsskolā.
VPII "Gaismiņa" bērnu mācību snieguma un prasmju izvērtēšanas materiāla
"Bērna sagatavotība skolai" kopsavilkums 2019./2020. m.g.

VPII "Gaismiņa" 6-gadīgo bērnu
sagatavotība skolai 2019./2020.m.g.

13%

1%
21%
SA
TA
A
AP

65%

Izmantotie saīsinājumi: SA – sācis apgūt, TA – turpina apgūt, A – apguvis, AP – apguvis padziļināti
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Grupa “Bitītes” 2019./2020. m. g.

Grupa “Taureņi” 2019./2020. m. g.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

3%
11%

SA

33%

TA

0%

27%

18%

TA

A

53%

SA

A

AP

55%

AP

Valodu mācību joma

Valodu mācību joma
3%
9%

25%

SA

TA

A

A

Matemātikas mācību joma

67%

14%

SA

21%

0% 16%

SA

TA

TA

A

A

AP

75%

AP

Matemātikas mācību joma

2%
9%

SA

TA

AP

63%

13%1% 19%

Dabaszinātņu mācību joma

63%

AP

Dabaszinātņu mācību joma
0%

8% 8%

SA

33%
51%

16% 13%

SA

TA

TA

A

A

AP

71%

AP
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Kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā mācību joma

2%
5%

SA

34%
59%

SA
TA

A

A

Tehnoloģiju mācību joma

AP

55%

Tehnoloģiju mācību joma
0%

0%
5%
28%

SA

9%

17%

SA

TA

TA

A

A

AP

67%

Veselības un fiziskās aktivitātes
mācību joma

74%

AP

Veselības un fiziskās aktivitātes
mācību joma
0%

0%

76%

29%

TA

AP

4%

16% 0%

20%

SA

15% 10%

SA

TA

TA

A

A

AP

75%

AP
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Stiprās puses:
mērķtiecīgi un jēgpilni organizēts mācību un audzināšanas darbs;
mācību procesā un aktivitātēs tiek izmantotas dažādas mācību metodes,
mūsdienīgi mācību līdzekļi, informāciju tehnoloģijas;
• iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri aktīvi tālāk izglītojas un spēj nodrošināt
bērna individuālajām spējām atbilstošu mācību procesu;
•
•
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vecākiem ir iespēja sekot līdzi bērna sasniegumiem un spējām, izmantojot IS
ELIIS. Tiek organizētas vecāku sapulces un individuālās sarunas;
• pedagogi prasmīgi veido sadarbību ar izglītojamiem un viņu vecākiem.
•

Turpmākā attīstība:
turpināt izzināt “Skola 2030” projekta pieeju mācīšanai pirmsskolā;
piedalīties dažādos pieredzes apmaiņas semināros un tālākizglītības kursos, tai
skaitā arī starptautiskajos;
• pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības, uzvedības
traucējumi, kā arī ar talantīgajiem bērniem;
• veicināt atbalstošu sadarbību ar vecākiem.
•
•

Vērtējums: labi
3.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Iestādē visu vecumu grupās apmācība tiek organizēta rotaļu veidā, nodrošinot
izglītojamajiem vienmērīgu slodzi visas dienas garumā.
Bērni zināšanas un prasmes apgūst ne tikai grupas telpās, bet arī iestādes teritorijā un
brīvā dabā ārpus iestādes teritorijas. Pedagogi organizē mācību ekskursijas un pārgājienus.
Iestādes teritorijā bērniem ir iespēja novērot procesus dabā. Pastaigu laikā bērniem ir
iespēja fiziski attīstīties – skriet, lekt, mest, rāpties, spēlēt bumbu, darboties smilšu
laukumos.
Ikdienā grupās bērniem patstāvīgajai darbībai ir pieejami materiāli eksperimentiem un
izziņas attīstīšanas procesiem. Aktivitātes ir iespēja turpināt iestādes koridoros, kas ir
aprīkoti ar attīstošām spēlēm un rotaļlietām.
Visas dienas garumā bērni mācās sadarboties, apgūstot sociālās prasmes. Iestādes
rīkotajos svētkos un pasākumos katram bērnam tiek nodrošināta aktīvas līdzdarbošanās
iespēja. Katru mēnesi tiek organizēts viens grupas tematiskais pasākums sadarbībā ar
mūzikas un sporta skolotājām.
Vecāko grupu bērni regulāri piedalās izglītojošos kultūras pasākumos, izbraukumos un
ekskursijās.

Stiprās puses:
vienmērīga mācību slodze visas dienas garumā mijas ar kustību aktivitātēm, kas
ļauj ilgāk saglabāt koncentrēšanās spējas un interesi par izzināmo tēmu;
• bērniem brīvi pieejams plašs attīstošo materiālu klāsts visu vecumu grupās;
• mērķtiecīgi vadīta sociālo un sadarbības prasmju apguve, katram bērnam aktīvi
līdzdarbojoties;
•
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progress pašapkalpošanās prasmju apguvē: paši liek ēdienu, paši nokopj galdus,
paši aiziet uz grupu un patstāvīgi ģērbjas;
• tematisko pasākumu piedāvājums aktuāls bērnu interesēm.
•

Turpmākā attīstība:
• pilnveidot āra teritoriju, papildinot materiālo bāzi bērnu pētnieciskajai un
radošajai darbībai (dārzs, vasaras terase mākslai);
• mācību procesā veicināt bērnu pašdisciplīnu un patstāvību;
• mācīt saudzīgu attieksmi pret iestādes inventāru.
Vērtējums: labi
3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Pirmsskolas pedagoģiskajā procesā bērnu sniegumu vērtē atbilstoši vadlīnijās
noteiktajiem pirmsskolas izglītības satura apguves sasniedzamajiem rezultātiem. Galvenais
mērķis vērtēšanai pirmsskolā ir veidot atgriezenisko saiti starp bērnu, vecākiem un
skolotājiem. Iestādē izmanto IS ELIIS, lai vecāki būtu līdzatbildīgi un varētu sekot sava
bērna prasmju un iemaņu attīstībai. Datu sistēmā tiek rakstīti pedagoģiskie vērojumi/
ieteikumi vecākiem par bērna sniegumu, tiek aizpildītas un vecākiem ir pieejamas
Individuālās attīstības kartes. Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju
un attieksmju vērtējums tiek izteikts mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa
darbībā. Pirmsskolas pedagoģiskajā procesā vērtēšanu veic novērojot, jautājot, klausoties,
izmantojot bērnu darbus. Pedagoģiskajā procesā savus sniegumus vērtē arī bērns pats.
Pirmsskolas vecuma bērniem ir būtiska viņa darbības emocionālā atzīšana un atbalsts, tāpēc
Ķeguma VPII “Gaismiņa” skolotāji rosina bērnus pašus novērtēt savu sasniegumu ikdienā,
kopīgi analizē neveiksmes un priecājas par sasniegumiem.
Vērtējot pedagogi nosaka bērna individuālo attīstības dinamiku, pēc kuras var spriest
par bērna attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību vai
piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu.
Stiprās puses:
zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējums IS ELIIS pieejams katram vecākam;
vērtējums tiek izteikts mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo bērna darbībā
un mācību sniegumā;
• bērni paši vērtē savus sasniegumus ikdienā, kopīgi ar skolotāju analizē
neveiksmes un mācās priecāties par padarīto.
•
•

Turpmākā attīstība:
•
•

turpināt pilnveidot pedagoģiskā procesa individualizāciju;
turpināt ieviest ikdienas darbā izstrādāto vērtēšanas kārtību;
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•

regulāra un jēgpilna bērna individuālās attīstības dinamikas izvērtēšana, kas ir
pamats turpmākai darba plānošanai.

Vērtējums: labi
3.3. Joma – Izglītojamo sasniegumi
3.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Izglītojamajam ir svarīgi saņemt regulāru novērtējumu par paveikto, jo pakāpeniski
nostiprinās viņa pašvērtējums, attīstās paškontrole un motivācija. Lai stimulētu un
iedrošinātu bērnu izzinošai darbībai, skolotājas ikdienā izsaka pozitīvus pamudinājumus.
Izglītības iestādē organizētais mācību process ir vērsts uz katra izglītojamā
sasniegumiem. Ikdienā sasniegumu vērtējums notiek, analizējot rotaļnodarbībās iekļautos
uzdevumus un to individuālo izpildi.
Divas reizes gadā tiek veidots attīstības līmeņa izvērtējums pa mācību jomām. Iegūtie
dati tiek izmantoti, plānojot tālāko darbu.
Individuālos mācību sasniegumus un atbalsta veicināšanas pasākumus pedagogi
atspoguļo datu sistēmā ELIIS.
Par bērnu ikdienas sniegumu katrs vecāks tiek informēts individuāli.
Stiprās puses:
pedagogu spēja ar pozitīvu pamudinājumu motivēt bērnu mērķtiecīgai
aktivitātei;
• plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums un apmeklējums;
• bērnu prieks par sasniegumiem novada un starpnovadu aktivitātēs.
•

Turpmākā attīstība:
•

pilnveidot skolotāju vērtēšanas kompetenci, lai veicinātu bērnu mācīšanās
motivāciju no MAN JĀMĀCĀS uz ES GRIBU MĀCĪTIES.

Vērtējums: labi
3.4. Joma - atbalsts izglītojamiem
3.4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Izglītības iestādē darbojas šāds atbalsta personāls: medmāsa, logopēdes, DVE
skolotājas, pirmsskolas skolotājas, kuras sadarbībā ar atbalsta personālu vienojas, kāda
palīdzība nepieciešama bērniem. Tiek informēti vecāki un ieteikti risinājumi.
Nepieciešamības gadījumā atbalstu sniedz novada psihologs, sociālā dienesta un
bāriņtiesas darbinieki.
Par veselības aprūpi iestādē rūpējas medmāsa, kura nepieciešamības gadījumā informē
vecākus par bērna veselības stāvokli dienas laikā. Ikdienā tiek veicināts veselīgs dzīvesveids
un veselīgs uzturs. Pēc vajadzības izglītojamajiem tiek nodrošināta speciālā ēdināšana. Katru
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gadu piedalāmies programmā “Skolas piens” un “Skolas auglis”. Iestādes grupās ir
nodrošināts katram pieejams dzeramais ūdens. Veselīgu dzīvesveidu aktualizējam ar
organizētajām veselības un sporta dienām, bērniem mācot disciplīnu un spēju rūpēties par
savu ķermeni un higiēnu.
Stiprās puses:
• iestādes atbalsta personāls: medmāsa, logopēdes, DVE skolotājas;
• sadarbība ar sociālo dienestu un bāriņtiesu;
Turpmākā attīstība:
•
•

nākamajā mācību gadā iestādē nepieciešams speciālais pedagogs un psihologs;
profilaktiskās aktivitātes veselības nostiprināšanai.

Vērtējums: ļoti labi
3.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek laboti un papildināti,
atsaucoties uz izmaiņām likumdošanā. Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki ir
iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem, ar evakuācijas
plānu un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiek rīkotas mācības
par rīcību ārkārtas situācijās.
Izglītības iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādītas evakuācijas izejas
ar norādījumiem rīcībai ekstremālās situācijās. Ugunsdrošības nolūkos izglītības iestādē ir
ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Katru mācību gadu iestādē notiek
evakuācijas mācības. Pirmsskolas izglītības iestāde atrodas dzīvojamā zonā, kur aktuāli ir
ceļu satiksmes drošības jautājumi. Izglītības iestādes tuvumā izvietotas ceļu satiksmes
noteikumiem atbilstošas zīmes, ātruma ierobežojošais valnis jeb „guļošais policists’’,
aizliegumi un norādes, lai nodrošinātu drošību iestādes apkārtnē. Visiem pirmsskolas
izglītības iestādes darbiniekiem ir pieejama informācija, kur zvanīt nelaimes gadījumos, kā
nepieciešamības gadījumā sazināties ar operatīvajiem palīdzības dienestiem.
Par drošības noteikumu ievērošanu, sekām un cēloņiem bērni tiek regulāri informēti,
pedagogi izvēlas dažādas bērniem saistošas metodes, tiek lasītas pasakas, rādītas multfilmas
par drošību u.c. metodes.
Lai nepieļautu, ka izglītības iestādē iekļūst nepiederošas personas, vārtiņi un ieejas durvis
ir aprīkotas ar kodu sistēmu. Ja izglītības iestādes teritorijā tiek pamanīta nepiederoša
persona, izglītības iestādes darbinieki ir informēti, kā rīkoties.
Iestādē tiek organizētas regulāras Džimbas drošības programmas nodarbības, kurās
bērni mācās rīkoties dažādās ārkārtas situācijās.
Pārbaudes pirmsskolas izglītības iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un
veterinārais dienests. Regulāri tiek sekots līdzi Iestādes sanitāri – higiēniskajam stāvoklim,
kārtībai, tīrībai un drošībai.
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Stiprās puses:
ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un drošības instrukcijas;
izglītojamiem ir droša vide;
ar preventīvi izglītojošās Džimbas programmas palīdzību bērni mācās atpazīt
bīstamas un vardarbīgas situācijas un kā rīkoties tajās.

•
•
•

Turpmākā attīstība:
turpināt organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai
atjaunotu prasmes rīkoties ekstremālās situācijās;
• turpināt mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā;
• iestādes teritorijā uzstādīt jaunu videonovērošanas sistēmu;
• pamatēkā atjaunot ugunsdrošības sistēmu.
•

Vērtējums: ļoti labi

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Šajā mācību gadā iestādē ir 11 grupas bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem. Ķeguma
novada VPII “Gaismiņa” tematiskais plāns ietver dažādas tēmas, par veselīgu dzīvesveidu,
uzvedību un saskarsmi, kā arī tikumiskās vērtības un īpašības. Akcents tiek likts uz bērnu
sadarbības un komunikāciju veidošanu, sevis izzināšanu un pilnveidošanu, veselības un
vides jautājumiem, bērnu drošību, atbildību, iniciatīvu un līdzdalību.
Izglītības iestādē tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi:
• sporta aktivitātes;
• pārgājieni, ekskursijas;
• teātra izrādes;
• koncerti.
Piedalīšanās šādās aktivitātēs izglītojamos rosina būt pozitīviem, attīstīt un pilnveidot
savas sadarbības prasmes. Lai izglītojamie jau no mazotnes apzinātos savu nacionālo
identitāti, Iestādē tiek organizēti latviešu gadskārtu svētki (Mārtiņi, Miķeļi, Ziemassvētki,
Lieldienas). Uz pasākumiem tiek aicināti izglītojamie un viņu ģimenes. Iestādē tiek svinēta
Latvijas dzimšanas diena, Tēva diena un Mātes diena.
Izglītojamie sevi var pilnveidot šādos interešu izglītības pulciņos
• tautiskās dejas;
• angļu valoda;
• cīņas māksla;
• robotika;
• vieglatlētika;
• dambrete;
• ansamblis
Pulciņi notiek pēcpusdienā, to norise papildina iestādes izglītības procesu.
Stiprās puses:
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•
•
•

bērni prot svinēt latviešu tautas gadskārtu svētkus;
bērni apmeklē dažādus pasākumus gan novadā, gan ārpus tā;
veselīgs un kustīgs dzīvesveids .

Turpmākā attīstība:
•
•

izveidot ritmikas un bērnu jogas pulciņus;
vecāku organizēts pasākums vai aktivitāte iestādei.

Vērtējums: ļoti labi

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
VPII “Gaismiņa” bērniem tiek organizētas rotaļnodarbības dažādu darba prasmju un
profesiju iepazīšanai un apguvei, pilnveidojoties caur paša bērna darbību, pārrunas ar
profesiju pārstāvjiem, grāmatu izpēte, filmiņu skatīšanās par interesējošām profesijām (ārsts,
policists, pavārs, frizieris, dārznieks, šoferis, mākslinieks, sportists u.c.). Tiek organizētas
mācību ekskursijas un pārgājieni, lai iepazītos ar vietām, kurās strādā dažādu profesiju
cilvēki (veikals, poliklīnika, pasts, benzīntanks, aptieka, skola, stacija, dome, zivju
audzētava, HES, Cēsu Zino centrs, Tērvetes taureņu muzejs u.c.). Konkrētām profesijām
veltītas projektu nedēļas:
 ‘’Es uz ielas’’- policisti;
 ‘’Mana drošība”- ugunsdzēsēji, ārsti;
 ‘’Ēnu diena”- vecvecāku profesijas, darbošanās kopā ar vecvecākiem
(konditors, bitenieks, skolotājs, galdnieks, celtnieks);
 ‘’Profesiju sporta spēles”- šoferi, frizieri, pavāri, sportisti, mākslinieki,
šuvēji, policisti;
 ‘’Būvējam māju’’ – galdnieki, celtnieki, namdari.
Pēc tam tiek izspēlētas profesiju sižeta rotaļas, kur bērni parāda savas zināšanas par profesiju
pārstāvjiem. Tiek aicināti arī vecāki un vecvecāki parādīt un pastāstīt par savu profesiju.
Interesanti un saistoši tika organizēti tematiskie pasākumi sadarbībā ar pilsētas bērnu
bibliotēku:
 balto stāstu nedēļa;
 viss par kosmosu;
 mana pilsēta;
 tumsas un gaismas spēles dabā.
Stiprās puses:
•
•

darbā iesaistās viss iestādes kolektīvs un bērnu vecāki;
radām interesi un sniedzam iespēju uzzināt vairāk par profesijām un arodiem,
iesaistot ģimenes.

Turpmākā attīstība:
•

organizēt izzinošas ekskursijas uz vecāku darba vietām.
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Vērtējums: ļoti labi
3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.
Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju, zināšanu
un talantu izkopšanu, Iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļu nodarbībās pakāpeniski apgūt
nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu skolas gaitu
uzsākšanai. Rotaļnodarbības pedagogi veido tā, lai bērni spētu iekļauties mācību darba
procesā. Pedagogiem mācību procesā palīdz skolotāja palīgs. Mācību procesā pedagogi
izmanto dažādus mācību resursus un līdzekļus. Dienas gaitā tiek veiktas individuālās
nodarbības ar bērnu no rīta un pēcpusdienā. Pedagogs cenšas pievērst uzmanību, lai bērns
lietotu sadzīves darbības algoritmus pazīstamās situācijās. Izglītojamiem tiek piedāvāti
uzdevumi ar diferencētu grūtības pakāpi.
Stiprās puses:
•
•

pedagogi iesaistās mācību darba diferenciācijā un individualizācijā;
iestādei ir laba sadarbība ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolu.

Turpmākā attīstība:
•

organizēt skolotāju palīgu apmācību iekļaujošas izglītības nodrošināšanā, īstenojot
kompetenču pieeju mācību saturā.

Vērtējums: labi
3.4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
Izglītības iestādē nav atsevišķa grupa bērniem ar speciālajām vajadzībām. Bērni ar
speciālajām vajadzībām tiek iekļauti izglītības iestādes grupās.
Iestādē bērnu ar speciālām vajadzībām atbalstam strādā logopēds, pedagogs, kurš strādā pēc
Montesori pedagoģijas metodes, silto smilšu iekārtas speciālisti un medmāsa. Visu
speciālistu komandas darbs spēj palīdzēt bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības,
koncentrēšanās un uzvedības problēmas.
Iestādi apmeklē bērns ar cukura diabētu Šim bērnam tika izstrādāts individuāls
aprūpes plāns, kurš tika saskaņots ar bērna vecākiem un iestādes medmāsu. Izglītības iestādi
apmeklē bērni no ģimenēm, kuri atgriezušies no ilgstošas prombūtnes ārpus Latvijas.
Vienam no šiem bērniem ir īpašas vajadzības valodas korekcijā un nepieciešama sadarbība ar
iestādes logopēdu. Logopēds ar šo bērnu strādā individuāli, attīstot viņa vārdu krājumu un
skaņu izrunu. Izglītības iestādes skolotāji un logopēds sadarbojas ar bērna vecākiem,
sniedzot viņiem vispārēju informāciju par bērna attīstību un novērotajām vajadzībām.
Ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu, par speciālās programmas
nepieciešamību, šajā mācību gadā bija 3 bērni. Iestādi apmeklē bērni ar mācīšanās grūtībām
un bērni no ģimenēm, kurās saziņa notiek vairākās valodās. Šiem bērniem tiek nodrošinātas
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regulāras logopēdijas nodarbības. Nodarbībās tiek veikts nepieciešamais valodas korekcijas
darbs - atbalsts prasmju apguvei un nostiprināšanai, pildīti uzdevumi un vingrinājumi,
atbilstoši izglītojamā spējām un vajadzībām. Iestādē ir apzināti visi izglītojamie, kuriem ir
dažādi valodas attīstības traucējumi. Mācību gada sākumā tiek veikta visu 5/6 gadīgo, kā arī
četrgadīgo bērnu valodas pārbaude, lai konstatētu iespējamos valodas attīstības traucējumus.
2019./2020.mācību gadā iestādi apmeklēja 57 izglītojamie ar dažādiem valodas attīstības
traucējumiem. Ar četrgadniekiem, kuriem ir vieglāki valodas attīstības traucējumi, strādā pēc
Montesori metodes. Nodarbības pēc Montesori metodes šogad apmeklējuši 20 izglītojamie.
Ar 5/6-gadniekiem un mazākiem bērniem, kuriem ir nopietni valodas attīstības traucējumi,
strādā skolotājs - logopēds. Nodarbībās tiek ņemtas vērā katra izglītojamā spējas un
vajadzības, izvirzot, viņiem piemērotus uzdevumus. Logopēds ir arī DVE speciālists, kurš ar
bērniem paralēli strādā arī silto smilšu iekārtā. Arī grupu skolotājas, pēc logopēda
ieteikuma, turpina strādāt papildus ar visiem bērniem, kuriem ir valodas attīstības
problēmas. Skolotājs logopēds regulāri konsultē grupu skolotājas, individuāli vecākus, kā
arī piedalās grupu vecāku sapulcēs.
Īpašs atbalsts tiek sniegts bērniem, kuriem ir problēmas iejusties jaunā vietā, vai kuri
tikko uzsākuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Viņiem tiek piedāvātas nodarbības
silto smilšu iekārtā (turpmāk - SSI). Nodarbības tiek plānotas katram bērnam individuāli. SSI
apmeklējuši bērni ar uzvedības traucējumiem un bērni, kuriem integrēties citā vidē sagādā
grūtības. Individuālas nodarbības SSI apmeklējuši 20 izglītojamie. Šogad izsildošas
nodarbības SSI apmeklējuši visi izglītības iestādes bērni.
Stiprās puses:
•
•

bērni ar speciālām vajadzībām tiek iekļauti vispārizglītojošajās grupās;
logopēdu un DVE skolotāju profesionāls atbalsts iestādes bērniem, pedagogiem un
vecākiem.

Turpmākā attīstība:
pilnveidot skolotāju zināšanas darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams
atbalsts;
• iestādē ir nepieciešams psihologs un speciālais pedagogs, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk
varētu palīdzēt bērniem ar speciālām vajadzībām un savlaicīgi varētu veikt problēmu
diagnostiku (MK Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās
izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālajām vajadzībām”);
• iesaistīties projekta “Multimodālā agrīnās intervences programma STOP 4-7” bērniem
ar uzvedības traucējumiem.
•

Vērtējums: ļoti labi
3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Sadarbībai ar bērna ģimeni iestādē ir dažādas darba formas: grupas vecāku sapulces,
individuālas sarunas un IS ELIIS.
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IS ELIIS vecāki var seko līdzi mācību procesam un tēmām, ikdienas aktivitātēm un
pasākumiem, bērna apguves rādītājiem. Veikt lietišķu saraksti ar pedagogiem un vadību
par sev aktuāliem jautājumiem.
Iestāde informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem.
Divas reizes mācību gadā tiek organizētas grupu vecāku sapulces, kurās vecāki saņem
informāciju par iestādes darbu, iestādes plānotajiem pasākumiem, bērnu sasniegumiem
mācībās, bērnu ikdienas soli bērnudārzā.
Pirmsskolas grupās tiek organizēti kopīgi pasākumi izglītojamiem un vecākiem –
Ziemassvētku pasākumi, Lieldienu pasākumi, Mātes dienas pasākumi, izlaidumi, u.c. Vecāki
atzinīgi novērtē kopīgos pasākumus, kā arī atbalsta to sagatavošanu ar nepieciešamajiem
resursiem (maskām, tērpiem, materiāliem).
Kopš ārkārtas situācijas ieviešanas valstī, iestāde mācību procesu organizēja attālināti
ar IS ELIIS starpniecību. Ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, iestāde
nodrošināja iespēju visiem bērniem, kuriem bija nepieciešams, bērnudārzu apmeklēt
klātienē.
Stiprās puses:
•
•
•

regulāras sarunas ar vecākiem par viņu bērnu sniegumu;
savstarpēja uzticēšanās;
Iestādes padomes vecāku profesionāls atbalsts.

Turpmākā attīstība:
iesaistīt bērnu vecākus gada tēmu izvēlē;
motivēt vecākus ņemt dalību projektā “Multimodālā agrīnās intervences programma
STOP 4-7” bērniem ar uzvedības traucējumiem ;
• talka teritorijas labiekārtošanā.
•
•

Vērtējums: ļoti labi
3.5. Joma- iestādes vide
3.5.1. Mikroklimats.
Par mikroklimatu iestādē rūpējas viss kolektīvs, sadarbojoties ar bērnu vecākiem, kas
ir ieinteresēti, lai viņu bērni iestādē justos patīkami.
Sadarbojoties ar Ķeguma mākslas skolu, ir izveidots iestādes logo, kas tiek izmantots
iestādes dokumentiem, noformējumiem, FB lapā, kā arī publicējot dažādus rakstus vietējā
laikrakstā.
Izglītības iestādes kolektīvs, bērnu vecāki, savstarpēji sadarbojoties, strādā, lai radītu
un veidotu iestādes mikroklimatu. Iestādē ir pārrunāta kārtība, kādā tiek risinātas konflikta
situācijas, to risināšanas subordinācijas kārtība. Situācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi
un taisnīgi, iesaistot izglītojamo vecākus, atbalsta personālu un skolotājus, nepieciešamības
gadījumā, atkarībā no situācijas, arī medmāsu.
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Pēc jaunā korpusa izbūves 2018.gadā, iestāde ir paplašinājusies – klāt ir nākušas 4
grupas, kas, protams, ir veicinājis arī kolektīva palielināšanos, piesaistot jaunus darbiniekus.
Tostarp darbu uzsākuši arī gados jauni, izglītoti un darbam motivēti pirmsskolas skolotāji.
Jaunā korpusa vestibils, ir padarīts atraktīvs un izziņu veicinošs. Uz vestibila grīdas ar
īpašu uzlīmju palīdzību ir izveidotas atraktīvas spēles, piemēram, dažāda veida „klasītes”,
kas izklaidē un izglīto jaunākās māsas un brāļus, kas gaida lielos pārnākam no kāda pulciņa.
Protams, pārvietojoties uz un no nodarbībām, to visu ar lielu prieku izmanto jebkurš bērns.
Gaitenī ir uzstādīts akvārijs, kas priecē gan lielus, gan mazus. Pie griestiem ir piestiprināti
dažādi pieklājības vārdi, kas atgādina un veicina būt pieklājīgiem vienam pret otru kā
sveicinoties, tā atsveicinoties.
Iestādē ir izveidojušās savas tradīcijas – Zinību diena, sporta pasākumi, labdarības
pasākumi, talkas, Mārtiņi, 11. novembrī “Gaismas ceļš” – lāpu gājiens kopā ar vecākiem,
Latvijas dzimšanas dienas svinības, himna, foto izstāde “Mans Ķegums”, pieredzes apmaiņas
braucieni, egles atklāšana, Ziemassvētku pasākumi, ziemas sporta diena, Lieldienas,
Māmiņdiena, sporta svētki kopā ar ģimenēm, izlaidums, Līgo svētki.
Iestādes organizētie pasākumi regulāri tiek atspoguļoti IS ELIIS, Ķeguma novada
mājaslapā un iestādes FB lapā. Iestādē katra grupiņa ir nodrošināta ar datoru un interneta
pieslēgumu. Iestādes darbinieki izmanto IS ELIIS, kas nodrošina darba plānošanu
pedagogiem un labu saziņu ar vecākiem.
Atverot jauno korpusu, tika izveidots Dabas vides estētikas kabinets ar Silto smilšu
iekārtu, kuru apmeklēt ir iespēja jebkuram iestādes bērnam, un arī ir labiekārtots logopēda
kabinets. Tika atvērta arī jauna, plaša sporta zāle ar daudzveidīgu inventāru. Tā tiek
izmantota ne vien ikdienas sporta nodarbībām, bet arī fakultatīvajām, vieglatlētikas
nodarbībām, kuras apmeklē tie bērni, kas papildus vēlas veicināt fizisko attīstību un veiklību.
Gan darbiniekiem, gan vecākiem ir iespēja apmeklēt vingrošanas nodarbības, kuras vada
iestādes metodiķe.
Patīkamu vidi, kas arī pieder pie mikroklimata, iestādē veido arī tās apkārtne. Lai arī
tās labiekārtošana vēl norisinās un netiek uzskatīta par pabeigtu, jau šobrīd iestādes
apkārtnes iekārtojums sniedz izjūtu, ka bērni un pedagogi šeit jūtas labi. Katrai vecuma
grupai ir nojume. Spēļu iekārtu nav daudz, bet tās ir pārdomātas un ērtas, piemērotas bērnu
vecumam. Vislielāko sajūsmu lielākajos bērnos izraisa pavasarī izveidotā „dubļu virtuve”,
kur katrs var iejusties šefpavāra lomā.
Mūsu izglītības iestādei ir izveidojusies laba sadarbība ar Ķeguma novada pašvaldību.
Bērni aktīvi piedalās novada kultūras dzīvē un labdarības pasākumos, sniedzot muzikālus
priekšnesumus kā dziedot, tā dejojot.
Vadītāja domā par kolektīva saliedēšanu, rīkojot dažādus kopīgus pasākumus – teātra
apmeklējumus, ekskursijas, kursus, dzimšanas dienas svinības, Ziemassvētku koncertus.
Vadītāja ar vadītājas vietnieci vienmēr padomā par svētku sajūtas radīšanu, veidojot
patīkamu atmosfēru iestādē. Darbinieku labsajūtai ir uzstādīts kafijas automāts.
Stiprās puses:
•
•
•
•

katrs bērns ir īpašs un ļoti gaidīts iestādē;
iestādes vide ir latviska;
stabila un droša vide ārkārtas situācijā;
atbalstoša attieksme bērniem, vecākiem un darbiniekiem.
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Turpmākā attīstība:
•
•

vienotas prasības un noteikumi visiem;
latviešu gadskārtu svinēšana kā kopīgi svētki “Gaismiņas” ļaudīm.

Vērtējums: ļoti labi
3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” ēka atrodas Ķegumā, Komunālā ielā 7,
Ķeguma novadā, LV-5020. Iestāde savu darbu uzsāka 1986.gadā. 2011.gadā īstenojot
projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma novada
pašvaldības ēkās’’ tika veikti iestādes ēkas siltināšanas darbi. 2013.gadā iestādē tika veikts
kosmētiskais remonts un sakārtota komunikācijas sistēma.
Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmas realizēšanai. Grupu
telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Ņemot vērā iestādes telpu
specifiku, katrai grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba, higiēnas telpa un
virtuves telpa. Tā kā mēs katru dienu ejam ārā, tad visās garderobēs ir apģērbu žāvējamie
skapji. Sākot ar 2017.gadu, guļamistabās esam nomainījuši visas gultas, iegūstot papildus
telpu aktivitātēm. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, galdi un krēsli
ir regulējama augstuma, lai var piemērot katram bērnam atbilstoši viņa augumam. Lai
atvieglotu skolotāju palīgu darbu un ievērotu higiēnas prasības, no 2019. līdz 2020.gadam
visām virtuvēm tika sagādātas trauku mazgājamās mašīnas.
Iestādē ir kabinets medmāsai, kurš aprīkots atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tāpat ir
metodiskais kabinets, lietvedes kabinets ir aprīkots ar slēdzamu skapi personas lietām un
arhīvam. Virtuve, kas 2020.gada pavasarī un vasarā aprīkota ar visu nepieciešamo inventāru
kvalitatīva ēdiena pagatavošanai.
Ieejas durvīm ir kodi, kas zināmi Iestādes darbiniekiem un izglītojamo vecākiem.
Iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību sanitāri
higiēniskajām prasībām. Iestādi plānveidīgi apmeklē VUGD pārstāvji, lai novērtētu Iestādes
atbilstību normatīvajiem aktiem. Kā arī iestādē regulāri veic pārbaudes Pārtikas un
veterinārais dienests. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls,
pārbaužu dokumenti ir pieejami.
Atzinumi iestādes darbības turpināšanai.
Izglītības
programmas Atzinums
īstenošanas vietas adrese
Komunālā iela 7, Ķegums, Veselības inspekcijas kontroles akts,
Ķeguma nov.,LV 5020
slēdziens- objekts pilnībā atbilst
kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu
prasībām.

Izsniegšanas
datums
2020.gada
05.jūnijs
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Komunālā iela 7, Ķegums, Atzinums par objekta (būves) gatavību 2018. gada
Ķeguma nov.,LV 5020
ekspluatācijai no Veselības inspekcijas, septembris
slēdziens- izvērtējot atbilstību higiēnas
prasībām, veselības inspekcija piekrīt
objekta „Piebūve PII „Gaismiņa” ēkai
un labiekārtošana” Ķegumā, Komunālā
ielā 7 nodošanai ekspluatācijā.
Komunālā iela 7, Ķegums, Atzinums Nr 22/8.13-3.8.1- 46 par
Ķeguma nov.,LV 5020
Ugunsdrošības pārbaudi.

28.

2019.gada
03.aprīlis
8.tabula

Izglītības iestādē regulāri un plānveidīgi tiek veikti nepieciešamie remontdarbi un
inventāra uzturēšanas un atjaunošanas darbi Ķeguma novada pašvaldības budžeta ietvaros.
2018.gada pavasarī tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādes piebūve, kura tika
nodota ekspluatācijā 2018.gada 6.septembrī. Jaunajā ēkā ir četras grupu telpas, sporta zāle,
logopēda kabinets, silto smilšu terapijas kabinets. Iepirktas jaunas mēbeles un
nepieciešamais aprīkojums.
Iestādē ir izveidots interneta pieslēgums, Wi-Fi nodrošinājums. Tiek izmantota IS
ELIIS saziņai ar pedagogiem un vecākiem.
Izglītības iestāde ir nožogota, iekļūšana iestādes teritorijā, izmantojot ieejas kodu,
katrai vecuma grupai ir āra laukumiņš. Ir sporta zona. Āra teritorija ir apgaismota.
Katru pavasari tiek organizētas talkas kopā ar vecākiem teritorijas apzaļumošanai.
Izglītības iestādei piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, pie iestādes izveidotas
automašīnu stāvvietas, uzstādīti ātruma ierobežojošie vaļņi. Teritorijā tiek veikta video
novērošana, kuras modernizācija paredzēta 2020.gada nogalē.
Stiprās puses:
•
•
•

sadarbība ar pašvaldību un vecākiem;
telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība iestādes telpās;
pārdomāti sakopta un labiekārtota iestādes apkārtne.

Turpmākā attīstība:
izbūvēt jaunu videonovērošanas sistēmu;
pabeigt ugunsdrošības sistēmas renovēšanu pamatēkā;
turpināt āra vides labiekārtošanu.
Vērtējums: ļoti labi
•
•
•

3.6. Joma- iestādes resursi
3.6.1 – Iekārtas un materiāli tehniskie resursi
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Pirmsskolas izglītības iestādei ir 11 grupu telpas, kuru kopējā platība ir 3079,4 m2.
Iestādē ir visi nepieciešamie kabineti speciālistiem. Iestādē uz vietas tiek mazgāta veļa. Telpa
aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām. 2020.gada pavasarī tika iegādāts jauns veļas žāvētājs.
Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāli tehniskie resursi licencētās izglītības
programmas realizēšanai. Katrā grupā ir dators ar interneta pieslēgumu. Pedagogi savā darbā
var izmantot datoru, projektoru, skeneri, printeri, kopētāju, laminētāju, u.c. tehniku iestādes
metodiskajā kabinetā. Iestāde nodrošina ar izglītības programmu apguvei nepieciešamo
mācību literatūru, papildus literatūru un uzskates līdzekļiem. Mācību gada sākumā tiek
apstiprināts mācību literatūras un līdzekļu saraksts. Individuālie mācību līdzekļi un
piederumi tiek saskaņoti Iestādes padomē.
Jaunajā piebūvē tika iegādātas jaunas mēbeles un viss nepieciešamais aprīkojums
ikdienai. Paralēli tam tika nomainītas jau esošajās grupās nolietotās mēbeles.
Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē
veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos.
Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls.
Stiprās puses:
iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas
realizēšanai;
• plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums;
• iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana.
•

Turpmākā attīstība:
nākamajā gadā plānojam visās grupās, sākot no 3 gadu vecuma uzstādīt stacionārus
projektorus un iegādāties dokumentu kameru;
• skolotāju drošībai jāierīko SOS pogas;
• vēl nepieciešami divi datori – sporta skolotājai un saimniekam.
•

Vērtējums: ļoti labi
3.6.2 Personālresursi
Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādē 2019./2020. mācību gadā strādāja 29
pedagoģiskie darbinieki, 11 skolotāju palīgi un 12 tehniskie darbinieki. 2017./2018. mācību
gadā 8 pedagogi piedalījās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā, kur trīs
skolotājas ieguva otro pakāpi, bet piecas - pirmo pakāpi.
Iestādē ir nokomplektēts gandrīz viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais
personāls un sekmīgi darbojas nepilns atbalsta personāls – logopēdi, medmāsa un DVE
speciālisti. Diemžēl Iestāde nav spējusi atrast speciālo pedagogu un psihologu, iespēju
robežās atbalstu sniedz pašvaldības sociālā dienesta psihologs. Desmit skolotāji ir
apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus par mācību procesa organizēšanu
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs.
Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvajiem dokumentiem atbilstoša izglītība.
No 29 pedagogiem 7 iegūst augstāko izglītību. Pedagogu profesionālā pilnveide atbilst
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Ministru kabineta noteiktajam. Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību
tālākizglītības kursos. Iestāde informāciju par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi
reģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē. Pedagogi ir vērsti uz inovācijām un
labprāt seko novitātēm izglītībā, labprāt papildina savas zināšanas apmeklējot kursus, ko
uzskata savai pilnveidei par labu. Vadība profesionāli pilnveidojas pati un atbalsta pedagogu
tālākizglītošanos. Tā kā visi apmācības nevar apmeklēt, tad pēc kursiem tiek organizēta
atgriezeniskā saite, lai iestādes darbinieki pēc iespējas vairāk uzzinātu jaunākās tendences
izglītības procesā.
2018./2019.gadā 3 skolotājas piedalījās Lielvārdes un Ķeguma metodisko darbu skatē.
Izglītības iestādē tiek organizētas labās prakses pieredzes apmaiņas starp kolēģiem.
Mēs esam gandarīti, ka pieredzes bagātās skolotājas sniedz padomus un zināšanas
jaunajām kolēģēm, vadot viņu pedagoģijas studiju prakses.
Izglītības iestāde vakances izsludina Ķeguma novada mājas lapā. Darba intervijās ar
potenciālo darbinieku tiek ņemta vērā pedagoga izglītība, darba pieredze. Darbiniekam tiek
piedāvāta iespējas pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas pieredzējušu kolēģu
vadībā. Katram jaunajam kolēģim ir darba mentors (kursa darbu/prakses vadītājs), kuram ir
pieredze darbā ar izglītojamiem. Iestādes kolektīvam ir savas tradīcijas. Darbiniekam par
kvalitatīvu darbu pēc koplīguma ir iespēja saņemt papildus brīvdienas pie atvaļinājuma.
Koplīgums iestādes darbiniekam paredz atbalstu dažādās dzīves situācijās. Pašvaldība
nodrošina darbinieku veselības apdrošināšanas polises.
Stiprās puses:
izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem;
tiek sniegts nepieciešamais atbalsts tālākizglītībā un profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanā;
• darbojas koplīgums;
• darbiniekiem ir veselības apdrošināšanas polises.
•
•

Turpmākā attīstība:
•
•

organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem un to palīgiem uz vietas iestādē;
iestādē nepieciešams speciālais pedagogs un psihologs.

Vērtējums: labi
3.7. Joma – Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Iestādes darbs tiek analizēts pedagoģiskajās sēdēs, apkopojot ikgadējos pedagogu
darba pašvērtējumus, vecāku ieteikumus. Pedagoģisko procesu veido uz pedagoģiskā sēdē
pieņemtiem lēmumiem. Mācību gada pirmajā pedagoģiskajā sēdē tiek apspriesti un
apstiprināti mācību gada galvenie pedagoģiskie uzdevumi un pasākuma plāns.
Tālākā attīstība tiek plānota, apzinot stiprākās un vājākās jomas, kur nepieciešami
uzlabojumi. Darbs katru mācību gadu iestādē tiek izvērtēts mācību gada beigās - maijā.
Skolotājas ir izvērtējušas un apkopojušas izglītojamo iemaņu, prasmju attīstību. Bērnu
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vecāki tiek iepazīstināti ar bērnu sniegumu. Jaunais iestādes attīstības plāns ir izveidots no
2020. līdz 2023. gadam.
Kopš 2018.gada iestādes kolektīvs uzsāka iestādes vispārēju vērtēšanu. Novērtēšanas
process tika veikts, veidojot darba grupas un izvēloties sev atbilstošās darbības jomas.
Iestādes pašvērtējuma ziņojums tika izveidots, apkopojot visu iesaistīto darba grupu
sagatavotos jomu vērtējumus.
Stiprās puses:
•
•

visi darbinieki tiek iesaistīti iestādes pašvērtēšanas procesā;
pašvērtēšanas process saliedē kolektīvu un palīdz izprast virzību.

Turpmākā attīstība:
•
•
•

vecāku iesaistīšanās Iestādes pašvērtēšanas procesā;
izstrādāt attīstības plānu 3 mācību gadiem;
iesaistīt Iestādes padomi tālākās attīstības plānošanā.

Vērtējums: labi

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iestādei ir visa obligātā darbu reglamentējošā dokumentācija saskaņā ar apstiprināto
lietu nomenklatūru. Dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem un dokumentu
izstrādāšanas prasībām. Iestādes darbību reglamentē Nolikums, kas apstiprināts 2020.gada
6.maijā. Katram darbiniekam ir sava personas lieta un amatu apraksti, kuros noteikti viņu
darba pienākumi, tiesības un pakļautība. Darba pienākumi tiek aktualizēti pēc
nepieciešamības. Iestādes vadības struktūra ir zināma darbiniekiem un vecākiem.
Iestādes darbu vada vadītāja. Par pedagoģisko darbību atbild vadītājas vietniece
izglītības jomā, par saimniecisko darbību atbild saimniecības pārzinis. Kontaktinformācija
par Iestādes vadītājas pieņemšanas laikiem ir pieejama Ķeguma novada mājaslapā. Iestādē
darbojas Izglītības Iestādes padome un Pedagoģiskā padome. Iestādes padomes darbu vada
vecāku pārstāvis. Abas padomes darbojas saskaņā ar reglamentu. Personāla darba kvalitātes
vērtēšana notiek vienu reizi gadā.
Iestādes vadība savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan personālu ievērot
vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības. Iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas
attieksmes veidošanu, nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu profesionālai pilnveidei.
Stiprās puses:
•
•
•

iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti;
iestādes vadība lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses;
iestādes vadības atvērta ierosinājumiem un sadarbībai.

Tālākā attīstība:
•

veikt Iestādes darba reglamentējošo dokumentu aktualizēšanu (Pedagoģiskās
padomes reglaments);
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•
•

veicināt personāla saliedētību, vienota mērķa un uzdevuma sasniegšanu;
organizēt aptaujas par aktuāliem jautājumiem.

Vērtējums: ļoti labi

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Mūsu iestādei ir sadarbība ar:
• Iestādes dibinātāju, Ķeguma novada domi, budžeta plānošanā;
• SIA “Ķeguma Stars” saimnieciskas darbības jautājumu risināšanā;
• Kultūras un sporta pārvaldi – tautisko deju un vieglatlētikas pulciņu nodrošināšanā;
• Ķeguma novada sociālo dienestu un Bāriņtiesu – ģimeņu atbalsta pasākumos;
• Ķeguma novada policiju – drošības nodrošināšanā pasākumos ārpus teritorijas;
• Sociālās aprūpes centrs “Senliepas”, kur iepriecinām seniorus ar koncertiem,
apsveikumiem, radošajām darbnīcām;
• Ķeguma novada bibliotēku, kuras darbinieki atsaucīgi palīdz gan lieliem, gan maziem
izziņas procesā;
• Ķeguma komercnovirziena vidusskolu un VPII “Birztaliņa” – kopīgu izglītības
jautājumu risināšanā;
• “Centru Dardedze” par bērnu izglītošanu personiskās drošības jautājumos.
Stiprās puses:
•
•
•

atbalstoša sadarbība ar Ķeguma novada domi;
konstruktīva sadarbība ar Ķeguma novada izglītības speciālisti;
veiksmīga sadarbība ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.

Turpmākā attīstība:
turpināt sadarbību ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolu veiksmīgai izglītojamo
pārejai uz nākamo izglītības posmu;
 iesaistīties vides izglītības projektā.


Vērtējums: ļoti labi

4. Pašvērtējuma kopsavilkums
Nr.p.k.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.

Joma
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
Mācīšanas kvalitāte
Mācīšanās kvalitāte
Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Izglītojamo sasniegumi
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Vērtējums
ļoti labi
labi
labi
labi
labi
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3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.

Atbalsts izglītojamiem
Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais
atbalsts
Izglītojamo drošības garantēšana
Atbalsts personības veidošanā
Atbalsts karjeras izglītībā
Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Iestādes vide
Mikroklimats
Fiziskā vide un vides pieejamība
Iestādes resursi
Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Personālresursi
Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi
labi
ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi
labi
labi
ļoti labi
ļoti labi
9. tabula

5. Turpmākā attīstība

Joma
Mācību saturs

•

•

Mācīšana un mācīšanās

•
•

•

•
•

•

Turpmākā attīstība
savlaicīgi konstatēt faktu par bērniem, kuriem ir
nepieciešami atbalsta pasākumi vai speciālās
izglītības programmas;
pilnveidot kompetenču pieejā balstītu mācību
saturu.
turpināt izzināt “Skola 2030” projekta pieeju
mācīšanai pirmsskolā;
piedalīties dažādos pieredzes apmaiņas semināros
un tālākizglītības kursos, tai skaitā arī
starptautiskajos;
pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir
uzmanības, uzvedības traucējumi, kā arī ar
talantīgajiem bērniem;
veicināt atbalstošu sadarbību ar vecākiem;
pilnveidot āra teritoriju, papildinot materiālo
bāzi bērnu pētnieciskajai un radošajai darbībai
(dārzs, vasaras terase mākslai);
mācību procesā veicināt bērnu pašdisciplīnu un
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•
•
•
•

Izglītojamo sasniegumi

•

Atbalsts izglītojamiem

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

patstāvību;
mācīt saudzīgu attieksmi pret iestādes inventāru;
turpināt
pilnveidot
pedagoģiskā
procesa
individualizāciju;
turpināt ieviest ikdienas darbā izstrādāto vērtēšanas
kārtību;
regulāra un jēgpilna bērna individuālās attīstības
dinamikas izvērtēšana, kas ir pamats turpmākai
darba plānošanai.
pilnveidot skolotāju vērtēšanas kompetenci, lai
veicinātu bērnu mācīšanās motivāciju no MAN
JĀMĀCĀS uz ES GRIBU MĀCĪTIES.
nākamajā mācību gadā iestādē nepieciešams
speciālais pedagogs un psihologs;
profilaktiskās aktivitātes veselības nostiprināšanai;
turpināt
organizēt
praktiskās
nodarbības
izglītojamiem un darbiniekiem, lai atjaunotu
prasmes rīkoties ekstremālās situācijās;
turpināt mācīt izglītojamos rūpēties par savu
drošību ikdienā;
iestādes teritorijā uzstādīt jaunu videonovērošanas
sistēmu;
pamatēkā atjaunot ugunsdrošības sistēmu;
izveidot ritmikas un bērnu jogas pulciņus;
vecāku organizēts pasākums vai aktivitāte iestādei;
organizēt izzinošas ekskursijas uz vecāku darba
vietām;
organizēt skolotāju palīgu apmācību iekļaujošas
izglītības nodrošināšanā, īstenojot kompetenču
pieeju mācību saturā;
pilnveidot
skolotāju
zināšanas
darbā
ar
izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts;
iestādē ir nepieciešams psihologs un speciālais
pedagogs, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk varētu
palīdzēt bērniem ar speciālām vajadzībām un
savlaicīgi varētu veikt problēmu diagnostiku (MK
Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai
to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu
izglītojamos ar speciālajām vajadzībām”);
iesaistīties
projekta
“Multimodālā
agrīnās
intervences programma STOP 4-7” bērniem ar
uzvedības traucējumiem;
iesaistīt bērnu vecākus gada tēmu izvēlē;
motivēt
vecākus
ņemt
dalību
projektā
“Multimodālā agrīnās intervences programma
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Iestādes vide

•
•
•
•
•

Iestādes resursi

•
•

•
•
•
•

Iestādes darba organizācija,
vadība un kvalitātes
nodrošināšana

•
•
•
•
•
•
•

•

STOP 4-7” bērniem ar uzvedības traucējumiem;
talka teritorijas labiekārtošanā.
vienotas prasības un noteikumi visiem;
latviešu gadskārtu svinēšana kā kopīgi svētki
“Gaismiņas” ļaudīm;
izbūvēt jaunu videonovērošanas sistēmu;
pabeigt ugunsdrošības sistēmas renovēšanu
pamatēkā;
turpināt āra vides labiekārtošanu.
nākamajā gadā plānojam visās grupās, sākot no 3
gadu vecuma uzstādīt stacionārus projektorus un
iegādāties dokumentu kameru;
skolotāju drošībai jāierīko SOS pogas;
vēl nepieciešami divi datori – sporta skolotājai un
saimniekam;
organizēt
kvalifikācijas
celšanas
kursus
pedagogiem un to palīgiem uz vietas iestādē;
iestādē nepieciešams speciālais pedagogs un
psihologs.
vecāku iesaistīšanās Iestādes pašvērtēšanas procesā;
izstrādāt attīstības plānu 3 mācību gadiem;
iesaistīt Iestādes padomi tālākās attīstības
plānošanā;
veikt Iestādes darba reglamentējošo dokumentu
aktualizēšanu (Pedagoģiskās padomes reglaments);
veicināt personāla saliedētību, vienota mērķa un
uzdevuma sasniegšanu;
organizēt aptaujas par aktuāliem jautājumiem;
turpināt sadarbību ar Ķeguma komercnovirziena
vidusskolu veiksmīgai izglītojamo pārejai uz
nākamo izglītības pakāpi;
iesaistīties vides izglītības projektā.
10. tabula

Iestādes vadītāja
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