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1. Vispārīgs izglītības iestādes raksturojums 

1.1. Vispārīgas ziņas par skolu     

Sikšņu pamatskola ir Rucavas novada domes (juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477, tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: 

dome@rucava.lv, mājaslapa www.rucava.lv) dibināta izglītības iestāde, kura organizē un īsteno 

izglītības procesu, nodrošinot izglītojamiem iespējas apgūt pamatizglītības programmu, pirmsskolas 

izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kā arī dažādas interešu izglītības programmas. 

Skola atrodas valsts pierobežā - Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 250 km attālumā no 

Rīgas, 40 km attālumā no Liepājas un 20 km attālumā no novada centra – Rucavas, kur atrodas otra 

mūsu novada skola – Rucavas pamatskola. Sikšņu pamatskola darbojas 1927.gadā celtajā ēkā, divas 

pirmsskolas grupas darbojas kolhoza beigu gados celtajā bērnudārza ēkā “Purenītes”, kā arī skola 

izmanto 2008.gadā uzcelto Dunikas sporta halli, kura atrodas skolas teritorijā. 

Sikšņu pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kas reglamentē izglītības 

jomu un skolas Nolikums, kuru apstiprinājusi Rucavas novada dome 2016.gada 24.martā. 

Iepriekšējās Sikšņu pamatskolas un pamatizglītības programmas akreditācijas notika 

2011.gadā ( bez ekspertu komisijas) un 2005.gadā ( ar ekspertu komisiju). Akreditācijas lapu 

derīguma termiņš 2017.gada 29.novembris. 
 

1.2. Izglītojamo skaits 

Sikšņu pamatskolā, tāpat kā lielākajā daļā Latvijas, izglītojamo skaits pēdējā desmitgadē 

samazinājies, tas saistīts ar sociāli ekonomisko stāvokli novadā un demogrāfisko situāciju. Sikšņu 

pamatskolā mācās skolēni no Dunikas pagasta, Rucavas pagasta un Liepājas pilsētas. 

2016./2017.mācību gadā Sikšņu pamatskolā pamatizglītību apguva 52 izglītojamie ( tai 

skaitā viens izglītojamais apguva speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem). 22 izglītojamie mācījās 1.-4.klasēs, 30 izglītojamie no 5.-9.klasei. Pirmsskolas 

izglītības grupas apmeklēja  23 audzēkņi, no tiem 6 sešgadnieki, 6 piecgadnieki un 11 bērni vecumā 

no 1,5 – 5 gadiem. Pārskats par izglītojamo skaitu pēdējos gados dots 1.pielikumā 1.tabulā. 

         Sakarā ar nelielo izglītojamo skaitu klasēs, tiek veidotas apvienotās klases. 2016./2017.m.g. 

bija izveidoti 6 klašu komplekti – apvienota 1.un 2.klase, apvienota 3.un 4.klase, 5.klase, 6.klase, 

apvienota 7.un 9.klase, 8.klase.  
 

1.3. Skolas absolventu tālākā izglītība 

            Sikšņu pamatskolas 9.klases absolventi izvēlas turpināt savu izglītību Liepājas pilsētas 

vidusskolās un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, Nīcas vidusskolā, Priekules vidusskolā, Profesionālās 

izglītības kompetences centrā “Liepājas Valsts tehnikums”, Liepājas Jūrniecības koledžā, 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā un tā Cīravas struktūrvienībā. Pārskats par skolas 

absolventu tālakizglītību dots 1.pielikuma 2.tabulā. 
 

1.4. Skolas personāls 

Sikšņu pamatskolā 2016./2017.mācību gadā strādāja 13 pedagogi, no tiem: 

- 9 pedagogi īstenoja pamatizglītības programmu ( mūziku un angļu valodu –arī pirmsskolā) 

- 2 pedagogi strādāja tikai pirmsskolas grupās 

- skolotāja-logopēde strādāja gan pamatskolā, gan pirmsskolā 

- 1 pedagogs bija tikai interešu izglītībā 

             No 13 pedagogiem - pamatdarbā strādā 11 pedagogi ( 85%), Rucavas novadā dzīvo 9 

pedagogi (69%), šīs skolas absolventi 6 (46%). Lielākā daļa skolā strādājošo pedagogu ir sievietes – 

11, bet 2 ir pedagogi - vīrieši. Pedagogu vidējais vecums – 43,9 gadi.   

Pedagoģiskais darba stāžs:  

- līdz 5 gadiem – 3 pedagogi 

- no 6 -10 gadiem – 1 pedagogs 

- no 11 – 20gadiem – 2 pedagogi 
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- no 21 – 30 gadiem – 4 pedagogi 

- vairāk par 30 gadiem – 3 pedagogi 

          Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 2 (15%) 

pedagogi ir ieguvuši maģistra grādus, 5 ( 38%) skolotājiem ir  otrais un arī trešais  profesionālās 

kvalifikācijas diploms. Skolotāji regulāri papildina pedagoģisko meistarību profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos. No 13 skolā strādājošiem pedagogiem 2.profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpe ir 5 pedagogiem, bet 3.kvalitātes pakāpe ir 4 pedagogiem.  

          Pēdējos trīs gados nomainījušies skolotāji latviešu valodā, angļu valodā, mūzikā. Aicinot 

darbā pedagogus, parādās tendence, ka trūkst pedagogu, kuri būtu gatavi strādāt lauku skolā, līdz ar 

to konkurss uz vakancēm neveidojas, un pedagogus atrast ir grūti. 

             Skolas vadību nodrošina direktore  un direktores vietniece. 

             Skolā 2016./2017.m.g. strādāja 11 tehniskie darbinieki – saimniecības pārzine, pavāre, 

virtuves strādniece, divas apkopējas, divas pirmsskolas skolotājas palīdzes, divi kurinātāji/strādnieki 

skolā un 1 kurinātājs/strādnieks pirmsskolā  un skolēnu autobusa šoferis.  

              Visi skolas darbinieki ir apmeklējuši bērnu tiesību aizsardzības kursus. 
 

1.5. Pārskats par izglītības programmām 

  Sikšņu pamatskola 2016./2017.mācību gadā īstenoja trīs  izglītības programmas: 

Tabula nr. 1. 

Nr. Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Licences 

numurs 

Licences izdošanas 

datums un derīguma 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

programmā 

1. 2101 11 11 Pamatizglītības 

programma 

V- 7677 19.11.2014. 

( uz nenoteiktu laiku) 

51 

2. 0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

V - 7647 07.11.2014. 

( uz nenoteiktu laiku) 

23 

3. 2101 56 11 Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

V-8196 20.08.2015. 

( uz nenoteiktu laiku) 

1 

 

1.6. Sociālās vides raksturojums 

      Rucavas novads un Dunikas pagasts atrodas pierobežā, salīdzinoši tālu no bijušā rajona centra - 

Liepājas, ļoti reti apdzīvotā teritorijā. Iedzīvotāju skaits Rucavas novadā 2017.gada sākumā  bija 

1626, no tiem Dunikas pagastā 600 iedzīvotāju. Novada teritorija aizņem 449 km2, no tiem Dunikas 

pagasta teritorija – 210,5 km2. Iedzīvotāju blīvums Rucavas novadā – 3,6 iedz./km2, bet Dunikas 

pagastā vēl mazāks – 2,85 iedz./km2. Pašvaldībā ir nelielas nodarbinātības iespējas un mazattīstīta 

uzņēmējdarbība. Tas būtiski ietekmē ģimeņu sociāli ekonomisko stāvokli, kas ir ļoti dažāds. Sikšņu 

pamatskolā 2016./2017.m.g. mācījās bērni no 37 ģimenēm, tai skaitā no 15 ģimenēm bērni mācās 

no 1.-9.klasei, no 14 ģimenēm bērni mācās gan pirmsskolas grupās, gan pamatskolā, bet no 8 

ģimenēm bērni apmeklē tikai pirmsskolas grupas.  Dunikas pagastā ir divas audžuģimenes. 

  Bērni nāk no dažāda lieluma ģimenēm, tai skatā no 37 ģimenēm: 

- 6 ģimenēs ( 16% )  ir tikai 1 bērns; 

- 13 ģimenēs  ( 35 %) ir divi bērni; 

- 8 ģimenēs ( 22 %) ir trīs bērni; 

- 5 ģimenēs (13 % ) ir četri bērni; 

- 3 ģimenēs ( 8 %) ir pieci bērni; 

- 1 ģimenē ( 3 % ) ir seši bērni; 

- 1 ģimenē ( 3 % ) ir septiņi bērni. 

     No 75 bērniem, kuri 2016./2017.m.g. mācījās pamatskolā un apmeklēja pirmsskolas grupas, 

audžuģimenēs dzīvoja 6 bērni (8%); pie vecvecākiem vai radiem dzīvoja 6 bērni (8%), jo vecāki 

aizbraukuši uz ārzemēm; pilnā ģimenē ar savu tēti un mammu dzīvoja 45 bērni (60%); kopā ar 
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patēvu vai pamāti dzīvoja 10 bērni (13%); bet nepilnās ģimenēs tikai ar mammu vai tēti dzīvoja 8 

bērni ( 11%).  

      Izglītojamo vecāku nodarbinātība: 

- algots darbs vismaz vienam no vecākiem vai abiem – 20 ģimenēm ( 54%); 

- zemnieku saimniecības vai sekmīga mājsaimniecība – 6 ģimenēm ( 16%); 

- bezdarbnieki vai strādā gadījuma darbus  – 8 ģimenes ( 22%); 

- ārzemēs – 3 ģimenes ( 8 %). 

        Sikšņu pamatskola atrodas izteiktā lauku sociālā vidē, lielākajā no Dunikas pagasta ciemiem – 

Sikšņos, kas skaitās arī pagasta centrs. Pagasta centrā atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, Bērnu un 

jauniešu dienas centrs, Dunikas tautas nams un Saieta nams, ambulance un aptieka, veikals, pasts, 

Dunikas sporta halle. Skolēni dzīvo visā Dunikas pagasta teritorijā. Tālāk par 2 kilometriem no 

skolas dzīvo 36 (70 %) pamatskolas posma izglītojamo  un 11 ( 48 %)  pirmsskolas grupas 

audzēkņu. Pašvaldība nodrošina viņu nokļūšanu uz skolu un mājām. Skolas autobusa kopējais viena 

reisa  maršruts ir 34 km. 

      Rucavas novadā bez Sikšņu pamatskolas darbojas arī Rucavas pamatskola un Rucavas  

pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”( 20 km attālumā).  Tuvākā vidējās izglītības iestāde – 

Nīcas vidusskola (20 km).  

        Izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. 

Pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas 5.-9.klašu skolēniem un 5 un 6 gadīgajiem bērniem.  
 

1.7. Skolas  īpašie piedāvājumi un tradīcijas 

• Ar valsts un pašvaldības atbalstu skolā tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības 

programmas.   2016./2017. mācību gadā skola piedāvāja  šādas interešu izglītības 

programmas: Mūzikas ansamblis 1.-4.klasei un  5.-9.klasei; Teātra pulciņš;  Sporta pulciņš 

1.-4.klasei un  5.-9.klasei; Datorzinību pulciņš 1.-3.klasei; Rokdarbu pulciņš 3.- 5.klasei; 

Jauno korespondentu pulciņš; Novadpētniecības un Latvijas vēstures pulciņš;  Jauno 

matemātiķu pulciņš, tautisko deju pulciņš 1.-5.klasei. 

• Skolā aktīvi darbojas Jaunsargu vienība.  

• Dunikas tautas namā izglītojamie apmeklē mūsdienu deju pulciņu. 

•  Izglītojamiem ir iespēja darboties demokrātijas skolā “Soli pa solim” – līdzpārvaldē un 4 

reizes gadā izdot savu avīzi “Starpbrīžu Stāstiņi”, kā arī atspoguļot skolas dzīvi blogā 

starpbrizustastini.wordpress.com  

• Skolā darbojas divas pagarinātās dienas grupas – 1.-4.klašu izglītojamiem un 5.-9.klašu 

izglītojamiem.  

•  Skola piedalās programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

• Angļu valodas apmācība 5 un 6 gadīgajiem bērniem. 

• Radoša, interaktīva un aizraujoša darbošanās “Baltijas jūras projektā” 

• Ilggadēja piedalīšanās Latvijas Universitātes dabaszinību un matemātikas konkursā (DZM) 

un konkursā “Tik vai cik?” 

• Vienota Sikšņu pamatskolas dienasgrāmata. 

• Veselīga un garšīga ēdināšana – brokastis, pusdienas, launags. 

• Veiksmīga sadarbība ar pagasta bibliotēku un A. Padalkas seno lietu krātuvi jeb pagasta 

muzeju. 

Gadu gaitā skola kopj senākas tradīcijas un iedzīvina arī jaunas tradīcijas: 

➢ Dzejas diena ar kāda dzejnieka/rakstnieka piedalīšanos un skolēnu darbu lasījumiem 

➢ Olimpiskās dienas vingrošana un sacensības kopā abām novada skolām 

➢ Skolotāju diena 

➢ Rudens un pavasara pārgājiens un ekskursija 

➢ Labo darbu nedēļa 

➢ Rudens ražas un interesanto darinājumu izstāde 

➢ Lejaskurzemes skolēnu līdzpārvalžu dalībnieku saieti 
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➢ Mārtiņdiena ar Mārtiņtirgu 

➢ Lāčplēša dienas soļošanas skate un Lāpu gājiens 

➢ Latvijas Republikas dzimšanas diena 

➢ Kritušo brīvības cīnītāju kapavietu sakopšanas talkas 

➢ Ziemassvētki ar klašu priekšnesumiem un balli 

➢ Barikāžu atceres stunda 

➢ Valentīndiena 

➢ Meiteņu diena un Zēnu diena kopā ar kaimiņu skolām 

➢ Lieldienu jampadracis un Putnu dienas 

➢ Mātes dienas koncerts 

➢ Pēdējais zvans 

➢ Ekspedīcijas pagasta un novada iepazīšanai 

➢ Sporta un veselības dienas 

➢ Apkārtnes sakopšanas talkas 

➢ „Labākās liecības konkurss” par skolēnu mācību sasniegumu izaugsmi 

➢ Olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāju godināšana 

➢ Dalība dažādos konkursos, akcijās (  makulatūras, izlietoto bateriju, nolietoto 

elektropreču, u.c.) 
  
1.8. Skolas finansiālais nodrošinājums 

         Sikšņu pamatskolas darbību nodrošina valsts budžeta mērķdotācija pedagogu algām un 

Rucavas novada domes dotācija no pašvaldības budžeta. Skolas finanšu līdzekļi tiek izmantoti 

skolas vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā skolas uzturēšanai – telpu remontam, 

komunālo maksājumu segšanai, malkas iegādei, saimnieciskās dzīves nodrošināšanai, darbinieku 

atalgojumam. Daļa līdzekļu tiek izmantota mācību grāmatu, mācību līdzekļu, materiālu, tehniskā 

aprīkojuma iegādei. Katru gadu budžets tiek veidots, pamatojoties uz piešķirtajiem līdzekļiem un 

attīstības prioritātēm, lai gan ne vienmēr pašvaldības kapacitāte to spēj realizēt (Skolas fasādes 

siltināšana un remonts). Rucavas novada domes grāmatvedības finansiste koordinē un regulāri 

pārrauga pamatskolas budžetu un tā izlietojumu. Pārskats par Sikšņu pamatskolas budžetu dots 

1.pielikuma 3.tabulā.  
 

2. Izglītības iestādes pamatmērķi  
 

          Sikšņu pamatskolas vīzija –Skola, kura piedāvā konkurētspējīgu izglītību, akcentējot katra 

izglītojamā personības, radošo spēju un talantu attīstību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu. 
 

         Sikšņu pamatskolas misija – Veidot mūsdienīgu izglītības vidi, nodrošinot  kvalitatīvu 

izglītības procesu, sniedzot  izglītojamiem pašapliecināšanās iespējas un motivāciju tālākizglītībai 
 

Sikšņu pamatskolas pašreizējā attīstības posma galvenās vērtības: 

Cieņa – mēs cienām sevi un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un rīcību. 

Sadarbība- tā ir labas komandas pamats. Mūsu skola ir komanda – skolēni, vecāki un skolas 

darbinieki. 

Izaugsme – mēs augstu vērtējam iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, nemitīgi sevi 

pilnveidot un attīstīt. 

Atbildība – mēs esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcības sekām. Mēs esam 

līdzatbildīgi par skolā notiekošo. 

Patriotisms – mēs veidojam interesi un piederības izjūtu savai ģimenei, skolai, pagastam, novadam, 

Latvijai. 

            Sikšņu pamatskolas Nolikumā ir noteikts iestādes pamatmērķis, darbības pamatvirziens un 

raksturoti galvenie uzdevumi.   
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Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai 

nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un  pamatizglītības valsts standartā noteikto 

mērķu sasniegšanu. 

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība. 

Iestādes uzdevumi ir: 

1.Īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba 

metodes un formas; 

2.Nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības 

turpināšanai; 

3.Izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras 

vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās 

izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

4.Veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt 

veselīga dzīvesveida paradumus; 

5.Sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un 

valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot 

izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību 

pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

6. Sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības 

ieguvi; 

7. Nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību 

līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vide; 

8. Racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 
 

     Veicot skolas pašvērtēšanu uz 2011.gada akreditāciju tika izvērtēta skolas darbība un noteiktas 

turpmākās attīstības prioritātes. Pamatojoties uz noteiktajām prioritātēm, tika sastādīti Sikšņu 

pamatskolas attīstības plāni diviem darbības periodiem. Pirmais attīstības plāns tika izstrādāts  trīs 

gadus ilgam laika periodam – no 2011./2012.mācību gada līdz 2013./2014.mācību gadam. Otrs 

attīstības plāns tika sastādīts piecu gadu ilgam periodam – no 2014./2015.mācību gada līdz 

2018./2019.mācību gadam.  
 

Prioritāšu realizēšana  2011./2012.m.g. – 2013./2014.m.g. 
 

Pamatjoma: Mācību saturs 

Prioritāte: Iepazīties ar citu skolu pieredzi mācību priekšmetu programmu veidošanā, izvēlē un 

tematisko plānu veidošanā. 

Sasniegtais: 

• Pieredzes apmaiņas seminārs  5.-9.klašu skolotājiem Nīcas vidusskolā. 

• Pieredzes apmaiņas seminārs 1.-4.kašu skolotājiem Rucavas pamatskolā. 

• Katra mācību gada sākumā notiek skolotāju dalīšanās pieredzē par mācību priekšmetu 

programmu izvēli un tematisko plānu veidošanu. 

• Direktore piedalījusies mācību braucienā “Skolu vērtēšanas ietekme uz kvalitātes 

nodrošināšanu” uz Portugāli, kura laikā iepazīta Eiropas pieredze skolu vērtēšanā, mācību 

satura un programmu veidošanā un realizēšanā. (2012.) 
 

Pamatjoma: Mācību saturs 

Prioritāte: Mācību priekšmeta Latvijas vēsture iekļaušana mācību plānā. 

Sasniegtais: 

• Tika veiktas izmaiņas skolas mācību priekšmetu un stundu plānā, tās saskaņojot. 

• Izvēlēta mācību priekšmeta programma un sastādīts tematiskais plāns. 

• Tika iegādātas mācību grāmatas un mācību materiāli. 

• Latvijas vēstures skolotāja apguvusi 12 st. tālākizglītības programmu priekšmeta mācīšanā. 
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• Latvijas vēstures apguves process notiek atbilstoši plānotajam, divas reizes gadā tiek 

analizēti izglītojamo mācību sasniegumi. 

• Notiek intensīvs ārpusstundu darbs Latvijas vēstures izzināšanā (pulciņš, mācību 

ekskursijas, ekspedīcijas, muzeju apmeklējumi) 
 

Pamatjoma: Mācību saturs 

Prioritāte: Mācību priekšmeta Angļu valoda apmācība no 1.klases. 

Sasniegtais: 

• Tika veiktas izmaiņas skolas mācību priekšmetu un stundu plānā, tās saskaņojot. 

• Pielāgota mācību priekšmeta paraugprogramma un sastādīts tematiskais plāns. 

• Tika iegādātas mācību grāmatas un mācību materiāli,  mācību metodiskie līdzekļi. 

• Skolotāja piedalījusies mācību seminārā Anglijā, kura laikā iepazinusies ar pirmsskolas 

vecuma un jaunākā skolas vecuma bērnu apmācību. ( 2014.) 

• Angļu valodas apguves process notiek atbilstoši plānotajam, divas reizes gadā tiek analizēti 

izglītojamo mācību sasniegumi. 

• Uzsākta angļu valodas mācīšana pirmsskolas grupas 5 un 6 gadīgajiem bērniem. 
 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte: Mācību procesa saiknes ar reālo dzīvi pilnveidošana. 

Sasniegtais: 

• Ikdienas mācību darbā skolotāji vairāk izmanto ar reālo dzīvi saistītus uzdevumus, 

pētnieciska rakstura uzdevumus. 

• Mācību satura apguvei tiek izmantotas āra nodarbības, izzinoši pārgājieni, mācību 

ekskursijas, ekspedīcijas  ar izpētes uzdevumiem. 

• Mācību satura apguvē tiek izmantoti dabaszinību un matemātikas projekta materiāli. 

• Izglītojamie sekmīgi iesaistās DZM  konkursos, piedalās noslēguma nometnēs Latvijas 

Universitātes Dabaszinību un matemātikas centrā. 

• Projektu nedēļas uzdevumi tiek saistīti ar reālo skolas dzīvi (piem. “Skolas laiks manu 

vecāku un vecvecāku atmiņās”, “Vieta skolā, kuru gribētu labiekārtot”) 

• Izglītojamie iesaistās vides kvalitāti uzlabojošās un reālo dzīvi izzinošās akcijās, projektos 

un konkursos ( Baltijas jūras projekts, Latvijas Ornitologu biedrības akcijas, A/S Latvijas 

finieris Zaļās klases konkursi, utml.) 
 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte: Skolvadības sistēmas e-klase ieviešana. 

Sasniegtais: 

• Kopš 2012./2013.m.g. uzsākta sistēmas e-klase izmatošana. 

• Skolotāji seminārā apguvuši e-klases lietošanas prasmes, regulāri dalās pieredzē par e-klases 

izmantošanas iespējām. 

• Ar e-klases izmantošanas iespējām iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki. 

• Skolotāji un skolas vadība izmanto e-klasi skolēnu mācību darba rezultātu analizēšanai, 

kavējumu uzskaitei un  izpētei, saziņai ar vecākiem. 

• Skolotāji piedalās ikgadējās e-klases konferencēs. 
 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte: Individuālas un diferencētas apmācības nodrošināšana izglītojamiem. 

Sasniegtais: 

• Mācību priekšmetu tematiskajos plānos paredzēta mācību darba individualizācija un 

diferenciācija. 

• Skolotāji gatavo un uzkrāj individualizētos mācību uzdevumus. 

• Mācību stundās tiek nodrošināta diferencēta pieeja. 

• Skolā tiek nodrošinātas regulāras skolotāju konsultācijas visos mācību priekšmetos. 
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• Tiek nodrošināts individuāls darbs ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, viņu 

mācību sasniegumiem vērojama pozitīva tendence. 

• Tiek nodrošinātas izaugsmes iespējas talantīgajiem skolēniem – konsultācijas, konkursi, 

olimpiādes. 
 

Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte: Ikdienas mācību darba pilnveidošana ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Sasniegtais: 

• Mācību stundās izglītojamiem tiek piedāvāti diferencēti uzdevumi. 

• Izglītojamiem pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

• Klašu audzinātāji regulāri seko līdzi izglītojamo mācību sasniegumiem un par tiem informē 

vecākus. 

• Nepietiekamu mācību sasniegumu gadījumā aicina izglītojamo vecākus uz skolu, lai kopīgi 

ar mācību priekšmetu skolotājiem meklētu risinājumus sekmju uzlabošanai. 
 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte: Piederības sajūtas savam novadam veicināšana. 

Sasniegtais: 

• Klases stundās ir iekļautas tēmas par novada  un pagasta vēsturi, kultūras mantojumu, 

tradīcijām, šodienu. 

• Regulāri tiek organizētas mācību ekskursijas pa novada kultūrvēsturiskajām vietām. 

• Tiek organizētas mācību ekspedīcijas, lai iepazītu novada ievērojamākos dabas objektus. 

• Etnogrāfiskajā mājā “Zvanītāji” notiek novada tradicionālā kultūras mantojuma izzināšanas 

nodarbības  visām klašu grupām. 

• Tiek organizētas novada teritorijas sakopšanas talkas. 

• Izglītojamie piedalās novada un pagasta pasākumos. 

• Notiek novada izglītības iestāžu kolektīvu sadarbība un kopīgi pasākumi. 
 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte: Atbalsts izglītojamiem, iesaistoties pasākumu ciklā “Mana Latvija  95”. 

Sasniegtais: 

• Klases stundu un mācību priekšmetu tematiskajos plānos iekļautas un tiek realizētas tēmas 

par Latvijas dibināšanas gadadienu. 

• Klasēs un skolā pasākumi, kuru moto “Mana Latvija 95” ( Lāčplēša dienas soļošanas skate, 

Lāpu gājiens, konkurss “Manas skolas gods”, konkursi, vēstures stunda muzejos, u.c.) 

• Izglītojamie piedalās pagasta un novada Latvijas gadadienai veltītajos pasākumos. 

• Izglītojamie iesaistās reģiona un valsts pasākumos ( Projekts “Pētīsim un izzināsim Latvijas 

vēsturi”, O.Kalpaka piemiņas pasākums, Skatuves runas konkurss, zīmējumu un eseju 

konkursi, Likteņdārza konkurss, utt.) 

• Mācību ekskursijas, lai iepazītu Latvijas pagātni un redzētu šodienu. 
 

Pamatjoma: Skolas vide 

Prioritāte: Sikšņu pamatskolas sadaļas izveidošana novada mājas lapā. 

Sasniegtais: 

• Ir izveidota sadaļa “Sikšņu pamatskola” Rucavas novada mājas lapā ar 8 nodaļām – Skola 

šodien, Skolas vēstures fakti, Kontakti, Skolas tradīcijas, Skolas nolikums, Skolas 

pašvērtējums, Skolas avīze “Starpbrīžu Stāstiņi”, Sporta zāle. 

• Informācija sadaļā tiek regulāri papildināta. 
 

Pamatjoma: Skolas vide 

Prioritāte: Skolas saimes savstarpējās saskarsmes pilnveidošana. 

Sasniegtais: 
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• Klases stundu tematiskajos plānos un mācību priekšmetu tematiskajos plānos akcentētas 

tēmas par savstarpējo saprašanos, toleranci, cieņu un kulturālu uzvedību. 

• Lielākā daļa pedagogu pilnveidojuši profesionalitāti LPMC kursos “Saskarsmes ar bērnu 

veidošanas principi”, direktore programmā “Konfliktu risināšana skolā”. 

• Skolēniem   radošā darbnīca par konfliktu risināšanu labvēlīgā gaisotnē. 

• Skolā tiek organizēti pasākumi, kas veicina sadarbību un saprašanos ( komandu veidošana 

no dažāda vecuma bērniem sporta sacensībās, pārgājienos, konkursos, Sporta un veselības 

dienās, kopīgas mācību ekskursijas ). 

• Skolēnu vecāki un skolas darbinieki tiek iesaistīti skolas pasākumos ( talkas, pārgājieni, 

mācību ekskursijas, sporta un veselības dienas, Mārtiņdienas tirgus, konkursi, projektu 

nedēļa, Ziemassvētku laika pasākumi, u.c.) 
 

Pamatjoma: Skolas vide 

Prioritāte: Skolas fiziskās vides kvalitātes paaugstināšana. 

Sasniegtais: 

• Tiek izremontēta, nokomplektēta  un atvērta  otra pirmsskolas grupa (ar audzēkņu 

sadalījumu 1,5 – 4 gadnieku  un 5 - 6 gadnieki). 

• Regulāri tiek nodrošināta skolas telpu un apkārtnes tīrība un sakoptība. 

• Veikts skatuves remonts un drapēriju nomaiņa. 

• Skolas telpās ik gadu notiek plānots kosmētiskais remonts. 

• Mājturības stundām tiek izremontēta  telpa skolā ( pārcelta no pagasta telpām uz skolu). 

• Veikta skolas rotaļlaukuma papildināšana ar velosipēdu novietni un galdu ar soliem. 

• Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana 3.stāvā un mājturības darbnīcu ēkā. 
 

Pamatjoma: Resursi 

Prioritāte: Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. 

Sasniegtais: 

• Katru gadu tiek apzināti trūkstošie mācību līdzekļi, mācību materiāli, mācību grāmatas un 

budžeta līdzekļu ietvaros tie tiek iegādāti. 

• Projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros skola ir uzlabojusi IKT materiāli 

tehnisko bāzi – ir interaktīvā tāfele, dokumentu kamera, jauni datori. 

• Iegādāts projektors un ekrāns. 

• Iegādāti ledusskapis un dārzeņu griezējs skolas virtuves vajadzībām. 

• Iegādāta akustiskā sistēma un CD magnetola. 

• Iegādātas  4 jaunas tāfeles klašu telpās. 
 

Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte: E-klases pakāpeniska ieviešana skolas vadības darbā. 

Sasniegtais: 

• Veikta e-klases programmas ieviešana. 

• Notikusi pedagogu apmācība par e-klases iespējām un praktisko darbu. 

• Notikusi izglītojamo vecāku iepazīstināšana ar e-klases programmu. 

• Mācību sasniegumu uzskaite un analīze tiek veikta ar e-klases programmas palīdzību. 
 

 

 

Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte: Iesaistīšanās starptautiskos projektos. 

Sasniegtais: 

• Direktore piedalījās mācību braucienā uz Portugāli ( tēma  “Skolu vērtēšanas ietekme uz 

kvalitātes nodrošināšanu”). 

• Angļu valodas skolotāja piedalījās Britu padomes apmācībā „School Leadership” un  

Eiropas Padomes „European Workshop” 
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• Izglītojamie iesaistījušies  vides izziņas projektā “Baltijas jūras projekts”. 
 

Prioritāšu realizēšana  2014./2015.m.g. – 2016./2017.m.g. 
 

Pamatjoma: Mācību saturs 

Prioritāte: Skolā īstenoto mācību programmu pārskatīšana, aktualizēšana un licencēšana. 

Sasniegtais: 

• Pārskatīta un aktualizēta skolā īstenotā pamatizglītības programma, sagatavoti un iesniegti 

dokumenti tās licencēšanai. 

• 19.11.2014. saņemta licence nr. V-7677  pamatizglītības programmas ( 21011111) 

īstenošanai uz nenoteiktu laiku atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības 

programmas paraugam. 

• Pārskatīta un aktualizēta skolā īstenotā vispārējās pirmsskolas izglītības programma, 

sagatavoti un iesniegti dokumenti tās licencēšanai. 

• 07.11.2014. saņemta licence nr. V-7647 vispārējās pirmsskolas izglītības programmas ( 

01011111) īstenošanai uz nenoteiktu laiku atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības 

programmas paraugam. 
 

Pamatjoma: Mācību saturs 

Prioritāte:  Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611) izveidošana, licencēšana un īstenošanas uzsākšana. 

Sasniegtais: 

• Licencēta  speciālās  pamatizglītības  programma  izglītojamajiem  ar  mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611) – Nr.V-8196, 20.08.2015. 

• Pieredzes apmaiņas seminārs Grobiņas pamatskolā “Kā atbalstīt ikvienu bērnu mācīšanās 

procesā” (2013.) 

• Programmas īstenošanā iesaistītie pedagogi apmeklē profesionālo kompetenču pilnveides 

programmas par pedagoģiskā atbalsta nodrošinājumu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem iekļaujošā vidē. 

• Atbilstoši skolēna (viens skolēns 2.klasē)  vajadzībām ir izstrādāts individuāls mācību plāns, 

kura īstenošanas izvērtējums notiek divas reizes mācību gadā. 
 

Pamatjoma: Mācību saturs 

Prioritāte: Kompetenču pieejā balstītu pārmaiņu ieviešana mācību procesā. 

Sasniegtais: 

• Pedagogi tiek rosināti piedalīties un uzsākuši piedalīties konferencēs, semināros un 

tālākizglītības kursos par kompetenču pieejā balstītu mācību procesu. 

• Pedagogi individuāli pašizglītojas un dalās pieredzē ar kolēģiem par kompetenču pieejā 

balstītām pārmaiņām izglītības procesā. 

• Mācību procesā pedagogi cenšas nodrošināt saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 
 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte: Informācijas tehnoloģiju  izmantošanas aktivizēšana mācību procesā. 

Sasniegtais: 

• Pedagogi ir apmeklējuši kursus, lai pilnveidotu zināšanas par dažādo IKT pielietojumu 

mācību procesā. ( Virtuālās klases apmācības “Inovatīva informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošana mācību procesā” – 2; “Apple iPoad planšetes pielietojuma iespējas 

skolā” – visi, “Interneta atbildīga lietošana” – visi pedagogi). 

• Skolotāji regulāri dalās pieredzē par IKT pielietojumu mācību stundās. 

• Skolā gan mācību darbam, gan ārpusstundu pasākumiem pieejamas 2 interaktīvās tāfeles, 

iespējams izmantot multimediju projektoru, portatīvo datoru, televizoru. 
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•  Datorklasē pakāpeniski tiek nomainīti datori. Nomainīti arī skolotāju istabā darbam 

izmantojamie datori. 

• Plānveidīgi tiek iegādāti digitālie mācību līdzekļi. 

• Visā skolā ir nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums. 

• Skolotāji savā darbā uzsākuši izmantot interneta vietnes www.uzdevumi.lv piedāvātās 

iespējas. 

• Klasēs ar interaktīvo tāfeli plānveidīgi notiek mācību priekšmetu stundas. 

• Matemātikas, bioloģijas un ķīmijas mācību stundās izmanto digitālos mācību materiālus, 

kas pieejami vietnē http://www.dzm.lu.lv/ . 
 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte: Mācību stundas kvalitātes uzlabošana. 

Sasniegtais: 

• Tiek nodrošināta un tiks turpināta pedagogu tālākizglītība profesionālās pilnveides 

programmās (DZM “Kā skolā var panākt mācību stundas efektivitātes uzlabošanos” , 

Mācību centrs SII “Praktiski vingrinājumi skolēnu izziņas procesu attīstībai skolā”, 

“Inovatīva informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā”). 

• Tiek aktualizēta mācību stundas uzbūve (īpaši akcentējot mācību mērķus, atgriezenisko 

saiti, sasniedzamo rezultātu, pārliecinošu stundas vidi). 

• Tiek aktualizēta mācību stundu vērošana, stundu pašanalīze, kolēģu pieredzes apmaiņa. 
 

Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte: Izglītojamo mācību motivācijas un līdzatbildības veicināšana. 

Sasniegtais: 

• Notikušas mācību lekcijas 1.- 5.klašu un 6.-9.klašu izglītojamiem ”Mācību motivācija” 

(Interešu izglītības iestāde “Laimes kalve”) 

• Notikusi lekcija izglītojamo vecākiem un pedagogiem “Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc 

jāmācās” ( Interešu izglītības iestāde “Laimes kalve”) 

• Notiek alternatīvas mācību nodarbības izziņas interešu veicināšanai. 

• Izglītojamo mācību motivācijas un līdzatbildības veicināšanā tiek iesaistīti ne tikai mācību 

priekšmetu skolotāji, bet arī klašu audzinātāji, karjeras konsultante, logopēde, izglītojamo 

vecāki. 

• Izglītojamiem un viņu vecākiem tiek nodrošināta informācija par sasniedzamajiem 

rezultātiem katrā mācību priekšmetā. 
 

Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte: Vienotas izpratnes nodrošināšana izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā. 

Sasniegtais: 

• Pārskatīts, aktualizēts skolas iekšējais normatīvais dokuments “Mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība Sikšņu pamatskolā” ( pedagogu kolektīvā, izglītojamo ģimenēs) 

• Ar apstiprināto vērtēšanas kārtību iepazīstināti visi izglītojamo vecāki un izglītojamie. 

• Notiek pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriju aktualizēšana. 
 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte: Individuāla atbalsta sniegšana izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Sasniegtais: 

• Mācību gada sākumā tiek  apstiprināts izglītojamo saraksts, kurā norādīts, kuros mācību 

priekšmetos nepieciešami atbalsta pasākumi. 

• Izstrādāti atbalsta pasākumi un izveidoti atbalsta materiāli konkrētos mācību priekšmetos. 

• Mācību stundās skolotāji izmanto diferencētus uzdevumus. 

• Mācību stundās vairāk tiek izmantoti ar reālo dzīvi saistīti, praktiski un izglītojamos 

ieinteresējoši uzdevumi, arī interaktīvi uzdevumi. 
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• Izglītojamiem ar grūtībām mācībās tiek piedāvāti papildus mācību pasākumi, konsultācijas 

mācību priekšmetos. 

• Par izglītojamo mācību sasniegumiem regulāri tiek informēti vecāki. 

• Klašu audzinātāji organizē mācību motivāciju stimulējošu audzināšanas darbu. 

• Mācību priekšmetu pedagogi pilnveidojuši profesionālo kompetenci daudzveidīgās 

tālākizglītības programmās, lai apgūtu atbalsta sniegšanas veidus, apzinātu skolēnu stiprās 

puses un attīstības vajadzības, prastu izstrādāt kvalitatīvus atbalsta materiālus. 
 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte: Karjeras izglītības atbalsta veicināšana. 

Sasniegtais: 

• Klases stundu programmā iekļautas karjeras izglītības tēmas. 

• Skolā kopā un klasēs atsevišķi notiek karjeras izglītību veicinoši pasākumi ( mācību 

ekskursijas uz uzņēmumiem un iestādēm, iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, Ēnu 

diena, dalība programmā Junior Achievement, reģionālo karjeras pasākumu apmeklējums 

Liepājā, u.c.) 

• Iesaistīšanās ESP projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

(kopā ar Nīcas novada izglītības iestādēm un kopīgu karjeras konsultantu). 
 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte: Izglītojamo radošuma un talantu izkopšana. 

Sasniegtais: 

• Mācību un ārpusstundu darbs skolā tiek balstīts uz izglītojamo spēju attīstīšanu un talantu 

izkopšanu. 

• Skolā organizēto aktivitāšu laikā notiek izglītojamo spēju un dotumu izpēte un 

noskaidrošana. 

• Izglītojamie tiek rosināti piedalīties un iesaistīti radošo darbu veidošanā un dažādos radošo 

darbu konkursos.  

• Izglītojamie tiek sagatavoti dalībai olimpiādēs, konkursos, izstādēs, sporta sacensībās. 

• Skolā tiek piedāvāti dažādi interešu izglītības pulciņi, tiek atbalstīta un veicināta izglītojamo 

piedalīšanās ārpusskolas interešu izglītības nodarbībās. 
 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte: Sportiska un veselīga dzīvesveida nodrošināšana. 

Sasniegtais: 

• Skola piedalās programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

• Skola iesaistās Putras programmā. 

• Visas klases piedalās “Labo darbu nedēļā”. 

• Skolā tiek organizētas Sporta un veselības dienas, notiek mācību pārgājieni. 

• Izglītojamie piedalās Sporta pulciņos, tiek piedāvāta iespēja darboties sporta zālē. 

• Izglītojamie tiek sagatavoti dalībai ārpusskolas sporta sacensībās, tiek organizētas kopīgas 

sporta sacensības apkārtējām izglītības iestādēm. 

• Notiek preventīvie pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai. 
 

Pamatjoma: Iestādes vide 

Prioritāte: Skolas fiziskās vides labiekārtošana. 

Sasniegtais: 

• Ik gadu budžeta iespēju robežās notiek skolas telpu kosmētiskais remonts. 

• Skolas energoaudits un projekts par energoefektivitātes paaugstināšanu un skolas fasādes 

siltināšanu un krāsošanu ( 2015., projektu atsaka mazā skolēnu skaita dēļ). 

• Virtuves kombains, elektriskā gaļas griežamā mašīna, tvaiku nosūcējs skolas virtuvei. 

• Mini traktors zālāju pļaušanai un sniega tīrīšanai ( 2016.) 
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• Skolēnu solu nomaiņa visās klasēs ( 2014.un 2015.) 

• Skatuves aizkaru nomaiņa ( 2017.) 

• Skolas ēkas ārējo durvju nomaiņa ( sētas durvis - 2015., parādes puses durvis – 2017.) 

• Biroja tehnikas un datortehnikas iegāde ( printeris – 2015. un 2017.,  pieci datorkomplekti 

datorklasei – 2016., datorkomplekts pirmsskolai – 2015., interaktīvā tāfele, portatīvais 

dators – 2017.) 

• Pirmsskolas grupas rotaļu nojumes remonts (2016.) 

• Projektā “Labie darbi” izveidots jauns rotaļu laukums pirmsskolas grupām (2015.) 

• Projektā “Labie darbi”  iesniegts projekts par āra trenažieru laukuma izveidi pie skolas 

(2016.) – neizdodas savākt balsis. 

• Atpūtas zonu izveidošana skolas koridoros (2017.) 
 

Pamatjoma: Iestādes vide 

Prioritāte: Izglītojamo līdzatbildības veicināšana par pašdisciplīnu. 

Sasniegtais: 

• Savstarpējo attiecību, uzvedības un disciplīnas jautājumi ir iekļauti klases stundu plānos. Tie 

tiek akcentēti organizētajos pasākumos. 

• Kopā ar skolas padomi izvēlētas vērtības, uz kurām balstīt skolas mācību un audzināšanas 

darbu. 

• Sadarbībā ar pašvaldības policiju izglītojamiem tika  organizētas nodarbības par likumu 

normu ievērošanu. 

• Sadarbībā ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības 

policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori izglītojamiem  notika nodarbības par 

tēmu: “Es un likums”, „Pienākumi un tiesības”. 

• Ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti katra semestra sākumā, 

atkārtota noteikumu akcentēšana notiek, ja ir pārkāpumi. 

• Nepilngadīgo lietu inspektore un bērnu tiesību aizsardzības inspektore piedalījušās  skolas 

vecāku sapulcē, akcentējot izglītojamo un viņu vecāku pienākumus un tiesības, uzvedību 

skolā un ārpus tās. 
 

Pamatjoma: Iestādes resursi 

Prioritāte: Materiālās bāzes pilnveidošana kvalitatīvai mācību priekšmetu apguvei. 

Sasniegtais: 

• Ik gadu tiek apzinātas vajadzības materiālās bāzes pilnveidošanai mācību priekšmetos un 

iespēju robežās tās tiek realizētas visos mācību priekšmetos. 

• Pakāpeniski tiek iegādāti interaktīvie mācību līdzekļi. 

• Tiek iegādāti mācību līdzekļi, kuri izmantojami klases stundās un pasākumos – “Stāstu 

stāstiem izstāstīju”, “Dusmu kontroles spēles”, spēles “Mācīties, draudzēties, spēlēties” 

• Tiek iegādātas spēles pagarinātās dienas grupām. 
 

Pamatjoma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte: Skolas tēla popularizēšana sabiedrībā. 

Sasniegtais: 

• Skola regulāri informē par skolā notiekošo un pasākumiem, par izglītojamo dalību un 

panākumiem dažādās jomās, publicējot informāciju skolas avīzē “Starpbrīžu Stāstiņi”, 

novada mājas lapā un novada avīzē “Duvzares Vēstis”, reģionālajos laikrakstos “Kursas 

Laiks” un “Kurzemes Vārds”, blogā staprbrizustastini.wordpress.com 

• Skolai ir savas tradīcijas, kuras palīdz veidot skolēnos un vecākos pozitīvu attieksmi pret 

skolu. Tiek veidotas arī jaunas tradīcijas. 
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• Izglītojamie un skolas pedagogi piedalās novada un pagasta pasākumos un aktivitātēs 

(Konferences “Rucava iz senatnes”, “Dunika iz senatnes”, pašdarbības teātra izrādēs, 

izstādēs, talkās). Pagasta pasākumi nereti notiek skolas telpās. 

• Izglītojamie tiek aktīvi rosināti piedalīties reģiona un valsts mēroga pasākumos, konkursos, 

aktivitātēs, nesot skolas vārdu tālāk . 
 

Pamatjoma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte: Izglītības iestādes un programmu akreditācija. 

Sasniegtais: 

• Veikta izglītojamo, vecāku un pedagogu anketēšana ( Edurio sistēmā). 

• Veikta skolas darbības pašizvērtēšana un sastādīts pašvērtējuma ziņojums. 

• Iesniegti nepieciešamie dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestam. 
 

 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

                2005.gada novembrī Sikšņu pamatskolā notika  izglītības iestādes un  īstenotās 

pamatizglītības programmas akreditācija, piedaloties ekspertu komisijai. Akreditācijas termiņš bija 

6 gadi.  Pamatojoties uz 2010.gada 14.septembra MK noteikumiem Nr. 852 “Kārtība, kādā akreditē 

vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”  

2011.gada novembrī  tika akreditēta izglītības iestāde un tajā īstenotā 

pamatizglītības programma bez akreditācijas ekspertu komisijas klātbūtnes. Akreditācijas 

termiņa beigas 2017.gada 29.novembris. 
 

4. Sikšņu pamatskolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu  

atbilstošajos kritērijos 
 

4.1. Joma – 1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

           Sikšņu pamatskola īsteno trīs izglītības programmas - pamatizglītības programmu (kods 

21011111, licence Nr.V-7677, izdota 19.11.2014.), vispārējās  pirmsskolas izglītības programmu ( 

kods 01011111, licence Nr. V- 7647, izdota 07.11.2014.) un speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611, licence Nr. V-8196, izdota 20.08.2015.) 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tika uzsākta 

realizēt, ņemot vērā vietējās sabiedrības vajadzības un ir nepieciešama 1 izglītojamam. (1.pielikuma 

4.tabula) 

             Visas izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam 

izglītības programmas paraugam. 

           Licencētās pamatizglītības programmas īsteno 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.468 

„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem” definētos mērķus, uzdevumus, pamatizglītības obligāto 

saturu, kā arī izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību. 

            Atbilstoši licencētajām programmām tiek veidots mācību priekšmetu un stundu plāns. 

Pamatizglītības programmas (kods 21011111) un speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) īstenošanai skola veido mācību plānu 

saskaņā ar 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr. 468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem” noteikto mācību priekšmetu un mācību stundu plāna parauga 2.variantu 24.pielikumā 

(kods 21011111) un 28.pielikumā (kods 21015611). Nepieciešamās izmaiņas tiek veiktas atbilstoši 

rekomendācijām, ir pievienotas licencētajām programmām un ir apstiprinātas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (piemēram, par izmaiņām mācību priekšmetu un stundu plānā, par izmantoto 

mācību literatūru). 



Sikšņu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums - 2017 

 

 16 

                Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek veidots saskaņā ar kārtējam mācību gadam 

apstiprināto mācību plānu. Izglītojamo maksimālā mācību stundu slodze nedēļā un mācību stundu 

skaits dienā nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. 

                 Mācību priekšmetu stundu plānu, stundu sarakstu, fakultatīvo stundu sarakstu, 

konsultāciju grafiku apstiprina skolas direktore. Nepieciešamības gadījumā mācību priekšmetu 

stundu sarakstā tiek veiktas izmaiņas, par kurām izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti – 

līdz plkst.12.00 direktores vietniece  veic izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā, izliekot tās 

pie ziņojuma dēļa (tas noteikts skolas Nolikumā). Mācību priekšmetu stundu saraksts, konsultāciju 

grafiks, fakultatīvo stundu saraksts ir visiem pieejamas un pārskatāmas. Tie pieejami skolā pie 

ziņojuma dēļa, Rucavas novada mājas lapā, kā arī skolvadības sistēmā “e-klase”. 

 Mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc VISC ieteiktajām paraugprogrammām, kā arī izmanto 

mācību līdzekļu autoru veidotās mācību priekšmetu programmas. Izmantotās mācību priekšmetu 

programmas tiek papildinātas vai koriģētas atbilstoši stundu plānam un reālajai nepieciešamībai. 

Katrā mācību priekšmetā īstenotā programma atbilst skolas licencētajai programmai un to 

izmantošana ir apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

         Visi skolotāji pārzina pamatizglītības standartu, mācību priekšmetu saturu, mērķus un 

uzdevumus. Lai radītu izpratni par pamatizglītības standartu, tas tika izzināts, apspriests un 

analizēts pedagoģiski - metodiskās padomes sēdēs. Skolotājiem ir izpratne, kā viņu mācītā 

priekšmeta saturs iekļaujas skolas īstenotajā izglītības programmā.   

            Katrā mācību priekšmetā skolotāji izstrādā mācību satura plānojumu. Mācību satura 

plānojums ir visaptverošs, skaidrs un precīzs. Skolotāji plāno mācību satura apguves secību, dažādu 

tēmu apguvei paredzēto laiku, apgūstamās zināšanas, prasmes un iemaņas, mācību līdzekļus un 

metodes, vērtēšanas formas. Tematiskajos plānos obligāta prasība ir pārbaudes darbu iekļaušana. 

Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, nepieciešamības gadījumos veic korekcijas.  

Skolotāji tematiskajos plānos paredz mācību darba individualizāciju un diferenciāciju skolēniem ar 

grūtībām mācībās un talantīgajiem skolēniem.  

        Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību priekšmetu 

programmu izvēlē, tematisko plānojumu izstrādē un to īstenošanā. Vadība informē par izmaiņām 

normatīvajos aktos, nodrošina nepieciešamos resursus izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. 

Skolas pedagoģiski metodiskajās apspriedēs skolotājiem ir iespējas savstarpēji sadarboties un 

konsultēties par izglītības programmas īstenošanu, mācību priekšmetu programmu izvēli, 

pilnveidošanu, īstenošanu. Skolas vadība rosina un veicina skolotāju sadarbību mācību priekšmetu 

programmu izvēlē un pilnveidē. 

        Katra temata apguvei mācību priekšmeta tematiskajā plānā atvēlētais laiks ir optimāls, lai 

izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Nepieciešamības gadījumā tiek 

veiktas piemērotas korekcijas. Līdz ar to norisinās produktīvs darbs mācību satura apgūšanā mācību 

stundās. Katra temata apguvei paredzētais laika sadalījums gandrīz visiem skolotājiem saskan ar 

ierakstiem e-klases žurnālos. Skolotāji analizē mācību satura izpildi, kā racionāli plānot mācību 

darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības.  Pedagoģiski – metodiskās  padomes 

sēdēs tiek spriests par atbalsta sniegšanu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, tiek noteikti atbalsta 

pasākumi grūtību mazināšanai. Nepieciešamības gadījumos sadarbojamies ar Liepājas Iekļaujošās 

izglītības centra speciālistiem. Skolotāji individuāli strādā ar talantīgajiem skolēniem, kurus iesaista 

konkursos, sagatavo olimpiādēm. 

         Skolā darbojas pedagoģiski – metodiskā padome, jo skolā ir neliels skolotāju skaits. Vairāku 

gadu garumā esam pārliecinājušies, ka visas sanāksmes ir pedagoģiski metodiskās, jo tiek pārrunāti 

jautājumi gan par aktuālajām nostādnēm izglītībā, pedagoģijā, gan izglītības programmu īstenošanā, 

gan aktualitātēm mācību priekšmetu metodikā, gan notiek pieredzes apmaiņa par profesionālās 

pilnveides programmās gūtajām atziņām. Pedagoģiski – metodiskajā padomē piedalās visi skolotāji, 

tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas sasaisti un pedagoģiskā 

darba pēctecību. Pedagoģiski – metodiskajā padomē tiek aktualizēti pedagogu pienākumi radoši un 

atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā, atbildībā par savu darbu, tā 
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paņēmieniem un rezultātiem, apspriestas vispārējās un specifiskās prasmes veiksmīgai pēctecības 

nodrošināšanai. 

         Skolas vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, regulāri tiek iegādāta un papildināta mācību literatūra un 

metodiskā literatūra, metodiskie līdzekļi un uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles, digitālie mācību 

līdzekļi un resursi, mācību tehniskie līdzekļi. 

 Sikšņu pamatskolā ir apstiprināts izmantojamās mācību literatūras saraksts trim mācību gadiem, 

katru pavasari tas tiek pārskatīts un nepieciešamības gadījumā grozīts. Skolotāji vērtē mācību 

līdzekļu piedāvājumu un cenšas arī mainīt mācību grāmatas. Skola ar valsts mērķdotācijas un 

Rucavas novada domes atbalstu pilnībā nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

              Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma trīs gadu periodam. Vadoties pēc skolas 

audzināšanas programmas,  katrs klases audzinātājs izstrādā savu klases audzinātāja programmu, 

tajā paredzot klases stundas, skolēnu izpēti, sadarbību ar ģimeni un ārpusstundu aktivitātes. Gan 

skolas, gan klašu audzināšanas darba programmā pēctecīgi iekļautas tēmas  - sevis izzināšana un 

pilnveide, piederība valstij (īpaši akcentējot piederību ģimenei, skolai, pagastam, novadam), 

pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība, kā arī īpaši tiek akcentēta sava 

pagasta un novada izzināšana un izpēte. Audzināšanas darbā tiek izmantotas dažādas darba metodes 

- izpratnes veidošanai (sistemātisks izklāsts, pārrunas, literatūras izmantošana un lasīšana, 

diskusijas, disputi), attieksmes veidošanai (situāciju analīze, pašanalīze, mācību ekskursijas, 

pārgājieni),  prasmju veidošanai (demonstrējumi, novērojumi brīvā dabā, lomu spēles, grupu darbs, 

pētījumi, projektu metode, akcijas, tikšanās, konkursi, draudzības pasākumi). Darba formas – 

audzināšanas stundas, svētku dienas, skolas sarīkojumi, tematiskie vakari, sporta pasākumi,  radošie 

projekti, praktiskais darbs, talkas, anketēšanas, aptaujas, u.c. 

      Sākumskolas un pamatskolas klašu grupās tiek organizētas kopīgas tematiskās klases stundas, 

kurās ietver tēmas par pilsonisko audzināšanu, veselīgu dzīvesveidu, drošību, pirmo palīdzību un 

citas aktualitātes. 

 Stiprās puses: 

➢ Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst licencētajai izglītības programmai. 

➢ Katrs mācību priekšmeta skolotājs pārzina mācāmā priekšmeta nozīmi skolas  izglītības 

programmas īstenošanā, kā arī savu darbību atbilstošajā izglītības jomā. 

➢ Mācību satura plānojums visaptverošs, skaidrs, precīzs. 

➢ Skolas vadība koordinē un pārrauga izglītības programmu īstenošanu, nodrošinot  skolotājus 

ar nepieciešamo informāciju un profesionālo pilnveidi. 

➢ Mācību procesa plānošanā un īstenošanā skolotāji ievēro izglītojamo vecuma īpatnības un 

individuālās vajadzības. 

➢ Tiek nodrošināta izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu pēctecība dažādos izglītības 

posmos: pirmsskola – sākumskola - pamatskola. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Skolotāju sadarbības nodrošināšana starppriekšmetu saiknes plānošanā un realizēšanā. 

➢ Sistemātiska mācību priekšmetu satura saskaņošana pa mācību priekšmetiem, lai īstenotu 

visaptverošu starppriekšmetu saikni. 

➢ Mācību līdzekļu krājuma papildināšana. 
 

Vērtējums:  ļoti labi 

 

4.2. Joma – 2. Mācīšana un mācīšanās 
 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

        Skolas mācību process tiek mērķtiecīgi un plānveidīgi organizēts. Skola nodrošina pozitīvu 

mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku apmēram pusei no izglītojamo skaita. Kā rāda “Labākās 

liecības konkursa” rezultāti 2014./2015.m.g.  pozitīva dinamika gada beigās bija 52,8 % izglītojamo 
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(visaugstākā individuālā vidējā atzīme 9,067 balles, klases kopīgā augstākā vidējā atzīme 7.klasei – 

7,117 balles). 2015./2016.m.g. pozitīva dinamika mācību gada beigās bija 56,8 % izglītojamo 

(visaugstākā individuālā vidējā atzīme 9,438 balles, klases kopīgā augstākā vidējā atzīme 8.klasei – 

7,271 balle). 2016./2017.m.g. pozitīva dinamika mācību gada beigās bija 49,8 % izglītojamo 

(visaugstākā individuālā vidējā atzīme 9,563 balles, klases kopīgā augstākā vidējā atzīme 4.klasei – 

7,711 balles). 

         Sikšņu pamatskolā regulāri tiek organizēta mācīšanas procesa kvalitātes vērtēšana. 

Novērtēšanas perioda laikā tā notika gan kā skolas administrācijas iekšējā plānotā kontrole un 

stundu vērošana, gan pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā. Par 

novēroto pedagogiem tiek sniegta informācija. Pēc vērotajām mācību stundām skolotāji veic arī 

stundas darba pašvērtēšanu. Reizi mācību gadā pedagogi veic sava pedagoģiskā darba 

pašvērtējumu, izvirza nākamā gada mērķus savā mācību priekšmetā. Pašvērtējumu veic arī klašu 

audzinātāji. Mācību procesa un audzināšanas darba norisi pedagogi pārrunā pedagoģiski – 

metodiskajā padomē, apspriedēs pie vadības, katru dienu garajā starpbrīdī sanākot kopā. Skolotāju 

priekšlikumi tiek uzklausīti un iekļauti turpmākajā mācību procesa plānošanā.  

      Mācību procesa norisi pedagogi dokumentē e-klases žurnālā, tiek ierakstītas stundu tēmas, 

pārbaudes darbi, skolēnu kavējumi, uzdotie mājas darbi, komentāri par izglītojamo uzvedību, 

individuālais darbs un konsultācijas, kā arī sarunas ar vecākiem. Direktores vietniece skolotājiem 

atgādina un palīdz  e-klases žurnāla aizpildīšanā, kā arī trīs reizes gadā pārbauda un veic ierakstu 

par žurnāla pārbaudi. Gandrīz visi pedagogi ierakstus veic savlaicīgi un kvalitatīvi. 

     Skolas prioritāte ir mācību stundas kvalitātes uzlabošana.  Vienotas izpratnes par mācīšanas 

kvalitāti aktualizēšanai un prasmīgas sadarbības ar skolēniem nodrošināšanai, skolotāji piedalījušies 

profesionālās pilnveides programmās - “Kā skolā var panākt mācību stundas efektivitātes 

uzlabošanos” (mācību centrs DZM), “Praktiski vingrinājumi skolēnu izziņas procesu attīstībai 

skolā” (mācību centrs SII), “Inovatīva informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana 

mācību procesā”(Datorzinību mācību centrs) un dalījušies apgūtajā pieredzē.  

         Secinājumus par mācību stundu kvalitāti izdarām pēc vērotajām stundām (skolā ir vienotas 

mācību stundu vērošanas veidlapas), skolotāju pašvērtējumiem, aptaujas anketām, pēc sarunām ar 

izglītojamiem, viņu vecākiem un skolotājiem. 

       Gandrīz visās vērotajās mācību stundās tika konstatēts, ka mācību stundas mērķi tiek skaidri 

formulēti, ir saprotami, sasniedzami un tiek pamatota saistība ar iepriekš mācīto tēmu. Gandrīz visu 

skolotāju organizētās mācību aktivitātes stundā ir loģiskas, savstarpēji saistītas un pēctecīgas. 

Mācību stundu plānojums ir strukturēts. Daļa pedagogu mācību stundas gaitā uzsākuši praktizēt īsas 

dinamiskās pauzes. 

        Skolas pedagogi mācību un audzināšanas procesā atbildīgi izmanto informāciju, mācību 

līdzekļus un materiālus, izvērtējot to atbilstību izglītojamo attīstībai un atbilstību normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

       Mācīšanas procesā skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu 

spējām un vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Skolotāji mācīšanas 

metodes maina un koriģē atbilstoši skolēnu mācību rezultātiem. Skolotāji apspriež un analizē 

mācīšanas metodes. Skolēni atzīst, ka lielākajā daļa mācību priekšmetu stundās viņi redz 

daudzveidīgas mācību metodes. Skolēni atzīmē, ka netradicionālas mācību metodes daudz 

novērojuši vēsturē, ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā, fizikā, matemātikā. Visi skolotāji 

piekrīt, ka skolotāji pārrunā viens ar otru  mācīšanas  metodes. Skolotāji pielāgo darba tempu un 

uzdevumus skolēnu vajadzībām, veicinot viņu veiksmīgu iekļaušanos mācību stundas norisē. Visi 

skolotāji stundās spējīgākajiem skolēniem ar ātru darba tempu dod papildus vai nestandarta 

uzdevumus. Daļa skolotāju praktizē, ka tiem skolēniem, kuri paši vēlas, atļauj iejusties skolotāja 

lomā, skaidrojot klasesbiedriem  uzdevuma noteikumus vai tā veikšanas gaitu. Tiek organizēta 

skolēnu sadarbība pāros un grupās. Projektu metode tiek izmantota gan mācību priekšmetu stundās, 

gan skolas mērogā, organizējot projektu dienas, kurās tiek realizēta kāda tēma, piemēram, “Skolas 

laiks manu vecāku un vecvecāku atmiņās”, “Izzinoša mācību spēle”, “Vieta skolā vai tās teritorijā, 

kuru gribam labiekārtot”, “Pasaku tēla vai multfilmu varoņa maska” u.c. Izglītojošas lekcijas kā 
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mācību metode tiek praktizētas gan skolā, gan izbraukuma mācību ekskursiju ietvaros, piemēram, 

Latvijas Okupācijas muzejā, Liepājas muzejā, Eiropas Savienības mājā, muzejpedagoģijas 

nodarbības Ventspils Amatu mājā, u.c. Daļa skolotāju praktizē āra nodarbības, stundas pagasta 

bibliotēkā un Seno lietu krātuvē. Skolotāji darbā izmanto arī citas alternatīvas darba formas, kas 

nodrošina saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 88% izglītojamo atzīst, ka mācību stundās 

gūst arī dzīvei noderīgas zināšanas un prasmes. 74 % izglītojamo atzīst, ka mācību stundas skolā ir 

interesantas. 

       Gandrīz visi skolotāji (85%) atzīst, ka mācību procesā izmanto informācijas tehnoloģijas, 

digitālus mācību līdzekļus, interneta resursus. Skolā ir bezvadu internets, divas interaktīvās tāfeles, 

datorklase, kas ļauj pedagogiem izmantot IT mācību procesa sagatavošanā un vadīšanā. Gandrīz 

visi skolotāji piedalījušies profesionālās pilnveides programmās par IT izmantošanas iespējām 

mācību procesā. 

             Skolā ir izstrādāta vienota mājas darbu uzdošanas, labošanas un darbu vērtēšanas kārtība kā 

atsevišķa nodaļa iekšējā normatīvajā dokumentā  “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Sikšņu pamatskolā”. To zina un ievēro skolotāji. Skolēni un skolēnu vecāki ir iepazīstināti ar skolā 

pastāvošo mājas darbu sistēmu, skolēni izprot mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne 

vienmēr to ievēro mācību procesā. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, to apjoms ir optimāls. 76 

% aptaujāto vecāku atzīst, ka uzdoto mājas darbu apjoms ir tieši tik liels, cik nepieciešams. 

         Skola nodrošina skolēniem iespējas piedalīties ražošanas, biznesa un komercstruktūru 

organizētajos konkursos un novērtē skolēnu sniegumu (Latvijas finiera konkurss, Zemkopības 

ministrijas un A/S Latvijas valsts meži konkursi, “Sofijas laivas konkursi” Zvaigznes ABC 

konkursā “Zvaigžņu klase”, u.c. ) Skola piedalās nacionālajās un vietējās vides saglabāšanas un 

sakopšanas kampaņās (makulatūras vākšanā, izlietoto bateriju vākšanā, nolietoto elektropreču 

vākšanā, u.c.). Skola rosina piedalīties un nodrošina izglītojamo  dalību mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos. Ļoti veiksmīga ir izglītojamo  ilggadīga dalība LU dabaszinību un 

matemātikas konkursā “Domā! Zini! Mācies!”, kurā tiek sasniegti augsti rezultāti. Skolēniem ļoti 

noderīgi ir šī konkursa noslēguma pasākumi Rīgā, LU DZM centrā, kur satiekas Latvijas labākie 

konkursanti, piemēram, trīs dienu pasākums “Ekspedīcija zinātņu pasaulē”, vai 2017.gada 

noslēguma pasākums Tērvetē, kur piedalījās 32 skolēni no visas valsts un 3 no tiem bija mūsējie. 

Izglītojamie ļoti daudz iegūst no šī konkursa, dalība tajā tiek atbalstīta un rosināta. Izglītojamie 

piedalās arī neklātienes matemātikas konkursos, starptautiskā konkursā “Tik vai cik?”, skatuves 

runas konkursos, sporta sacensībās un sporta pasākumos. 

        Skolotāju skaidrojums un stāstījums ir piemērots mācāmajai tēmai un izglītojamo vecumam, 

katras klases īpatnībām, skolotāju norādes ir skaidras un saprotamas. Skolotāji izskaidro 

izglītojamiem darba mērķus un to saistību ar iepriekš mācīto. Skolēnu veikto darbu rezultāti liecina, 

ka viņi ne vienmēr saprot skolotāja izvirzītos uzdevumus un prasības. 79 % skolēnu atzīst, ka 

skolotāji saprotami izskaidro mācību vielu.  

          Skolotāji rosina skolēnus izteikt viedokli, analizēt, secināt. Skolotāji cenšas iesaistīt 

diskusijās visus skolēnus, 50 % izglītojamo apgalvo, ka viņi labprāt izsaka savu viedokli bieži un 

ļoti bieži. Gandrīz visās vērotajās stundās bija redzams, ka pilnīgi visi klases skolēni tiek iesaistīti 

procesā. Skolotāji atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas. Skolotāji 

konsultē skolēnus individuālā darba laikā. Skola nodrošina konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

80 % aptaujāto vecāku atzīst, ka skolotāji palīdz, ja bērnam radušās grūtības mācībās, bet 16 % 

atzīst, ka dažreiz palīdz. 

   Skolā tiek strādāts pie tā, lai veicinātu izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību. Mācību 

priekšmetu skolotāji pārbaudes darbu beigās dod iespēju skolēniem prognozēt, kāds vērtējums būs 

pārbaudes darbā, raksturot, ko prot un ko vēl neprot, kas izdevās un kas ne. Pēc tam salīdzina 

prognozi ar iegūto vērtējumu. Dažreiz tiek dota iespēja skolēniem izvērtēt uzdevumu grūtības 

pakāpi. Izglītojamie vērtē klasesbiedru veikumu mācību procesā (prezentācijas, stāstījumus, dzejoļu 

deklamēšanu, utml.), vērtē cits cita sniegumu grupu darba laikā. Audzināšanas darbā izglītojamie 

vērtē rīcību, attieksmi, uzvedību.  
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         Pedagogi plāno klases stundu saturu, ņem vērā skolas un valsts prioritātes un nostādnes. 

Klases stundās tiek ieplānotas tēmas – gadskārtas, latviešu svētki, valstij nozīmīgi notikumi un 

datumi, novada un pagasta notikumi, personības veidošanās, spējas, vecumposms, veselīga 

dzīvesveida veicināšana, karjeras izglītība, drošība, vērtības, savstarpējās attiecības, klases 

kolektīva veidošana, u.c. Nepieciešamības gadījumā plānos veic korekcijas, lai nodrošinātu 

aktualitāti. Audzināšanas darbs ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Mācību stundās tiek 

veidota izglītojamo attieksme pret darbu, līdzcilvēkiem. Stundās tiek attīstītas pozitīvas rakstura 

īpašības – pacietība, uzmanība, iecietība, čaklums, u.c. Mācību un audzināšanas process tiek virzīts 

atbilstoši notikumiem reālajā dzīvē. 

          Pedagogi piedalās dažādās profesionālās pilnveides programmās, semināros, konferencēs, lai 

gūtu jaunu pieredzi un atziņas. Skolotāji apmeklē Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes organizētās 

metodisko apvienību sanāksmes, metodiskās dienas, atklātās stundas. Izmantojam arī Liepājas 

Valsts 1.ģimnāzijas metodiskā centra piedāvājumus. Skolotāji pieredzes apmaiņā tiekas ar apkārtējo 

novadu skolu pedagogiem. Pedagoģiski – metodiskajā padomē pedagogi dalās pieredzē par gūtajām 

atziņām. 

           35 % aptaujāto vecāku atzīst, ka mācīšanas kvalitāte skolā ir ļoti laba, 57 % apgalvo, ka tā ir 

laba, bet 8 % apgalvo, ka tomēr ir daži būtiski trūkumi. 

Stiprās puses: 

➢ Mācīšanas procesā izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un mācīšanos rosinošas. 

➢ Pedagogi spēj nodrošināt kvalitatīvu mācību satura apguvi, strādājot apvienotajās klasēs. 

➢ Mācību process notiek radošā, darbīgā, atbalstošā vidē. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Mācību stundas efektivitātes un kvalitātes uzlabošana. 

➢ Mācību sasniegumu izaugsmes nodrošināšana lielākajai daļai izglītojamo. 

➢ Pedagogu sadarbības veicināšana, plānojot atklātās stundas kā efektīvu pieredzes apmaiņas 

formu. 

Vērtējums:  labi  
 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

          Skolas administrācija un pedagogi regulāri iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus ar 

mācību darba organizācijas jautājumiem. Pamatprasības mācību darbam izglītojamiem ir noteiktas 

skolas iekšējās kārtības noteikumos. Ar šiem noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti mācību 

gada sākumā un atkārtoti 2.mācību semestra sākumā, nepieciešamības gadījumā noteikumi tiek 

pārrunāti arī papildus. Vecāki ar mācību darbam izvirzītajām prasībām tiek iepazīstināti, bērnam 

uzsākot skolas gaitas un katru gadu klašu vecāku un skolas vecāku kopsapulcē, kā arī individuālās 

sarunās un  telefoniski. Sapulcēs piedalās arī mācību priekšmetu skolotāji, lai precizētu prasības 

konkrētajā mācību priekšmetā. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās 

prasības, taču ne vienmēr tās ievēro. 

            Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos pozitīvu motivāciju 

mācīties. Skolotāji rosina skolēnus strādāt radoši, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu 

un prasmju apgūšanā. Izglītojamie izmanto mācību procesā skolas resursus (izziņas literatūru, 

datorklasi, sporta zāli, interaktīvās tāfeles, konsultācijas, pulciņus). Izglītojamie tiek rosināti 

patstāvīgi izmantot informācijas tehnoloģijas, gatavojot prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, 

meklējot informāciju projektu darbiem un mājas darbiem. Izglītojamiem kopumā ir pozitīva 

attieksme pret mācīšanās procesu. 65 % aptaujāto skolēnu apgalvo, ka viņiem patīk skolā mācīties, 

53%  aptaujāto vecāku apgalvo, ka skolas vide un skolotāji rada viņu bērnos interesi par mācībām.                            

Lielākā daļa izglītojamo atbildīgi izturas pret mācību procesu un  prot mācīties.  Daži skolēni atzīst, 

ka viņiem ir nepietiekamas mācīšanās prasmes. 60 % skolotāju atzīst, ka izglītojamie  strādā 

atbilstoši savām spējām un prot plānot savu darbu. Skolotāji atzīst, ka ne visi skolēni prot strādāt 

patstāvīgi. Lielākā daļa skolēnu aktīvi iesaistās mācību stundu darbā, taču ne visi uzņemas 

līdzatbildību par mācību procesa norisi. Lielākā daļa skolēnu (76%) apgalvo, ka apguvuši prasmi 



Sikšņu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums - 2017 

 

 21 

strādāt grupās, pāros, iesaistīties kopīgos mācību uzdevumos un projektos. Skolēni labprāt palīdz 

viens otram mācīšanās procesā. Izglītojamie vērtē savu mācību darbu, spēj vērtēt iegūtās zināšanas.  

Sadarbībā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem tiek apzināti izglītojamie, 

kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā. Izglītojamiem ar mācību grūtībām atbalsta 

pasākumu piemērošana palīdz veidot mācību procesu pieejamāku un saprotamāku.                                    

Visi skolēni atzīst, ka ir iespēja apmeklēt konsultācijas.   

           Izglītojamiem ir iespēja regulāri ar saviem radošajiem darbiem piedalīties gan skolas, gan 

ārpusskolas organizētajās izstādēs un konkursos. Viņiem ir iespēja prezentēt savus darbus klasei, 

skolai, vecākiem. Skolēni zina, ka viņu darbu novērtēs un sniegs nepieciešamo atbalstu. 

Izglītojamie gatavojas un piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos skolā, novadā un 

valsts mērogā. 86 % izglītojamo atzīst, ka ir informēti par skolā notiekošajām aktivitātēm, un 69% 

apgalvo, ka tajās piedalās. 

          Mācību darbību motivējošs un skolēnu pašapziņu veicinošs ir “Labākās liecības konkurss”, 

kurā tiek uzskaitīts un analizēts katra skolēna un katras klases vidējās atzīmes pieaugums katrā 

semestrī. Lai stimulētu izglītojamos  augstākiem mācību sasniegumiem, skola Ziemassvētkos 

dāvina grāmatu, pasniedz Diplomu un aicina aizdegt svecīti skolas eglītē tos izglītojamos, kuriem 

liecībā ir tikai labi, ļoti labi, teicami un izcili vērtējumi. Savukārt pēdējā skolas dienā šie skolēni 

saņem Diplomu un, atbilstoši Rucavas novada domes apstiprinātai kārtībai par izglītojamo 

prēmēšanu, saņem naudas balvu. Prēmijas saņem arī olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību 

godalgoto vietu ieguvēji. 

          Saskaņā ar pieņemto kārtību skolā uzskaita mācību stundu kavējumus (e-klasē un 

dežūrburtnīcā). Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji regulāri seko līdzi  stundu 

apmeklētībai. Izglītojamo vecāki ir informēti par kārtību, kādā jāpaziņo skolai par bērna kavēšanu. 

Reizēm to neievēro tikai daži vecāki.  Skolā tik pat kā nav neattaisnoti kavētu mācību stundu.  

Stiprās puses: 

➢ Skola nodrošina regulāru izglītojamo un vecāku informēšanu par mācību darbam 

izvirzītajām prasībām. 

➢ Izglītojamiem nav neattaisnotu kavējumu. 

➢ Izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret mācīšanos. 

➢ Skolā tiek organizēti mācīšanās motivāciju veicinoši pasākumi. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Izglītojamo mācību motivācijas veicināšana. 

➢ Izglītojamo līdzatbildības par mācību sasniegumiem veicināšana. 

➢ Izglītojamo mācīšanās prasmju attīstīšana. 

Vērtējums:  labi 
 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

          Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu kā integrētu mācību procesa sastāvdaļu  zināšanu, 

prasmju, attieksmju un mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai skola realizē, balstoties 

uz valstī esošajiem normatīvajiem aktiem un Sikšņu pamatskolas  mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību. Šī kārtība  regulāri tiek pilnveidota un aktualizēta skolotāju apspriedēs, savus ieteikumus ir 

iespēja izteikt arī izglītojamo vecākiem. Visi izglītojamie un viņu vecāki ir iepazīstināti ar Sikšņu 

pamatskolas  izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pedagogi zina un ievēro šo 

kārtību. 

        Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšana ir sistemātiska, tā tiek plānota tematiskajos plānos, 

minimālais vērtējumu skaits ir noteikts skolas kārtībā. Pedagogi tiek rosināti un viņi var pamatot un 

izskaidrot  izglītojamiem (arī vecākiem)  viņu mācību darba vērtējumu.  

            Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītojamo vecumam un mācību 

priekšmetu specifikai. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai pedagogi izmanto mutiskās, 

rakstiskās, praktiskās un kombinēta veida vērtēšanas formas un metodes. Atbilstoši vērtēšanas 

mērķim skolotāji izmanto formatīvo un summatīvo vērtēšanu. Ievērojot mācību satura plānojumu, 

skolotāji izmanto atbilstošus mācību sasniegumu vērtēšanas paņēmienus – ievadvērtēšanu, kārtējo 
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vērtēšanu un nobeiguma vērtēšanu. 81% izglītojamo piekrīt apgalvojumam, ka pārbaudes darbi 

palīdz labāk iemācīties.  24% aptaujāto vecāku atzīst, ka ir pilnībā informēti par pārbaudes darbu 

prasībām, 18% atzīst, ka drīzāk ir informēti, 53 % atzīst, ka par dažiem ir informēti, par dažiem nav. 

Pārbaudes darbu grafiks tiek plānots mēnesim, tas ir pieejams izglītojamiem uz skolas ziņojuma 

dēļa. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, labošanai un rezultātu analīzei, to 

ievēro gandrīz visi pedagogi.  Izglītojamiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība lielākajā 

daļā mācību priekšmetu. Lielākajā daļā gadījumu darbu uzsākot, izglītojamiem ir zināmi vērtēšanas 

kritēriji. 74 % izglītojamo aptaujā atzīst, ka skolotājiem ir līdzīgi vai ļoti līdzīgi vērtēšanas kritēriji, 

taču 26 % aptaujāto atzīst, ka nezina, kā skolotāji vērtēs viņu darbu. Skolēniem tiek dota iespēja 

uzlabot iegūto vērtējumu, tas noteikts mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. 

         Lielākā daļa skolēnu (79%) uzskata, ka skolotāji stingri vērtē viņu darbu, ka  ir objektīvi 

(75%),  uzskata, ka vērtējums ir daudzveidīgs - 68%. Skolēniem tiek dota iespēja mācību procesā 

novērtēt savu un biedru darbu. 59% izglītojamo atzīst, ka skolotāji aicina vērtēt savu darbu, bet 55 

% izglītojamo atzīst, ka notiek savstarpējā vērtēšana. 

          Skolotāji veic regulāru vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-klasē un citos valsts noteiktajos 

dokumentos (e-klase izveido sekmju kopsavilkuma žurnālu, liecības, pedagogi ieraksta personas 

lietās). Direktores vietniece kontrolē ierakstu regularitāti un kvalitāti, norādot nepieciešamos 

uzlabojumus. Skolā ir noteikta sistēma vecāku regulārai iepazīstināšanai ar vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju.  Tā nosaka, ka skolotājam jāieraksta izglītojamā dienasgrāmatā katrs saņemtais 

vērtējums, taču ne visi skolotāji to nodrošina. Katra mēneša beigās izglītojamie un viņu vecāki 

saņem sekmju izrakstus, ar izglītojamo mācību sasniegumiem var iepazīties arī e-klasē. Taču e-

klases aptauja rāda, ka vecāki reti skatās e-klasi. 82 % aptaujāto vecāku apgalvo, ka saņem no 

skolas informāciju par bērna mācību sasniegumiem reizi mēnesī vai biežāk. Vecāku informēšana 

par bērnu mācību sasniegumiem notiek arī individuālās sarunās un tiekoties ar mācību priekšmetu 

skolotājiem. 

         Vērtēšanas procesā iegūto informāciju operatīvi analizē un izmanto mācību procesa 

pilnveidošanai. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto mācīšanas metožu pārskatīšanai.  

  Skola sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem, 

veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. Šo informāciju regulāri papildina, analizē un analīzes 

rezultātus izmanto mācību procesā. Direktores vietniece mācību jomā ir atbildīga par uzskaites 

materiālu uzglabāšanu un pārraudzību. Ar skolēnu izaugsmes dinamiku klašu audzinātāji regulāri 

iepazīstina skolēnu vecākus.  

Stiprās puses : 

➢ Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas nodrošina vienotu, secīgu un 

pamatotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmu.  

➢ Regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo mācību sasniegumi, par tiem tiek regulāri 

informēti vecāki. 

➢ Izglītojamiem tiek sniegts atbalsts, dodot iespēju uzlabot savus mācību rezultātus noteiktā 

kārtībā. 

➢ E-klases iespējas – sekmju izraksti, saziņa ar vecākiem, liecības, kopsavilkuma žurnāls, 

sekmju apkopojums. 

Turpmākā  attīstība: 

➢ Detalizēta tēmas un semestra noslēguma pārbaudes darbu analīze un iegūto rezultātu 

izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai. 

➢ Katra mācību priekšmeta vērtēšanas kārtības un pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijus 

konkretizēšana, nodrošinot izglītojamo un viņu vecāku informēšanu par tiem. 

 

  Vērtējums:  ļoti labi 
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4.3. Joma – 3. Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

         Sikšņu pamatskolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei, 

analīzei un datu glabāšanai.  Skolā ir izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas 

nosaka arī mājas darbu uzdošanas un vērtēšanas kārtību, ļaujot visos mācību priekšmetos veikt 

izglītojamo vērtēšanu pēc vienotiem kritērijiem. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības  

ievērošanu kontrolē un pārrauga skolas administrācija. Katra skolēna mācību sasniegumi tiek 

analizēti pedagoģiski – metodiskās padomes sēdēs 2 reizes mācību gadā - 1.semestra un mācību 

gada noslēgumā, akcentējot turpmāko rīcību un atbalsta sniegšanas nepieciešamību, kā arī klašu 

vecāku sapulcēs (neminot konkrētus uzvārdus).  1. un 5. klases skolēnu ikdienas mācību darbība 

papildus tiek analizēta katru gadu novembra sākumā. Mācību priekšmetu skolotāji regulāri analizē 

skolēnu sniegumu pēc tēmu noslēguma, semestra un gada noslēguma pārbaudes darbiem, veicot 

rakstisku skolēnu snieguma analīzi, kuru iesniedz direktores vietniecei mācību jomā tālākas analīzes 

veikšanai un apkopojuma izdarīšanai. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās 

procesa pilnveidošanai, atspoguļota mācību gada darba analīzē. 

    Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošanai Sikšņu pamatskolā tiek izmantota skolvadības 

sistēma e-klase, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa izglītojamā vai klases mācību sasniegumu 

vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei.  

   Saziņai ar vecākiem par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem tiek izmantota e-klase, 

izglītojamo dienasgrāmatas, kas ir obligāts dokuments 1.-9.klašu izglītojamiem, un ikmēneša 

sekmju izraksti, kā arī individuālas tikšanās. 

       Ikdienas darba svarīgākie atskaites punkti ir 1.semestra un gada mācību sasniegumu vērtējumi.  

Sikšņu pamatskolā izglītojamo mācību sasniegumi ikdienā pēdējos trīs mācību gados ir pietiekoši 

stabili. To atspoguļo skolas vidējais vērtējums, kura izmaiņas ir minimālas. ( skat.1.pielikuma 

5.tabulu). Skatoties pēc vidējās atzīmes, redzams, ka 2.-4.klašu posmā vidējā atzīme ir nedaudz 

samazinājusies, bet 5.-9. posmā nedaudz palielinājusies. Visvairāk izglītojamo ir saņēmuši 

pietiekamu un optimālu vērtējumu. 2. - 4.klašu grupā ir vairāk skolēnu ar optimālu vērtējumu nekā 

5. - 9.klašu grupā. Visvairāk skolēnu ar nepietiekamu vērtējumu ir bijis 2015.-2016.mācību gadā, 

bet 2016.-2017. šo skolēnu skaits ir samazinājies. 

Salīdzinot izglītojamo vidējās atzīmes, redzams, ka pēdējo trīs gadu laikā samazinājies 

skolēnu skaits, kuru vidējās atzīmes ir no 6 līdz 7 ballēm, bet palielinājies to skaits, kuru vidējās 

atzīmes ir no 7 līdz 9 ballēm. (skat. 1.pielikuma 6.tabulu) 

Salīdzinot klašu vidējos vērtējumus, redzams, ka klašu vidējās atzīmes pēdējo trīs gadu laikā 

ir no 5 līdz  7,7 ballēm. No 2. – 5.klasei bieži 1.semestra vērtējums ir augstāks nekā gada vērtējums. 

Tas varētu būt izskaidrojams ar skolas tradīciju, ka skolēni, kuriem liecībā ir tikai 7, 8, 9, 10 balles, 

Ziemassvētku pasākumā aizdedz svecīti lielajā svētku eglē un saņem balvu. (skat. 1.pielikuma 

7.tabulu un 1.grafiku) 

 Salīdzinot pēdējo trīs gadu vidējos mācību sasniegumus pa priekšmetiem, var secināt, ka 

visaugstākais vērtējums ir mājturībā un tehnoloģijās, sportā, mūzikā, vizuālajā mākslā un sociālajās 

zinībās, bet visvājākie rezultāti ir krievu valodā, fizikā un matemātikā. Analizējot izglītojamo 

mācību sasniegumu dinamiku trīs mācību gadu griezumā, var secināt, ka literatūrā, matemātikā, 

sociālajās zinībās, dabaszinībās un Latvijas vēsturē ir augšupejoša dinamika. Angļu valodā, krievu 

valodā un bioloģijā ir vērojama neliela negatīva dinamika (nav lielāka par 0,5 ballēm). Pārējos 

mācību priekšmetos ir mainīga dinamika, bet nevienā priekšmetā tā nav lielāka par vienu balli. 

(skat.1.pielikuma 8.tabulu un 2.grafiku) 

      Sikšņu pamatskolā ir izveidota izglītojamo motivēšanas kārtība. Ir „Labākās liecības 

konkurss”, kurā tiek uzskaitīts un analizēts katra izglītojamā vidējās atzīmes pieaugums katrā 

semestrī un klašu kolektīvu mācību sasniegumu dinamika. Pozitīvais konkursam – ir iespēja tikt 

novērtētam arī skolēnam, kuram ir grūtības mācībās un nepietiekami mācību sasniegumi, konkurss 

motivē klasi kopīgiem sasniegumiem mācībās.  Apkopojumu par pēdējiem trīs mācību gadiem skatīt 

1.pielikuma 9. tabulā.  
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        Katra semestra nobeigumā apbalvo ar diplomiem izglītojamos, kuriem mācību sasniegumi ir 

novērtēti tikai ar 7- 10 ballēm. Mācību gada noslēgumā izglītojamie ar izciliem un labiem mācību 

sasniegumiem tiek prēmēti pēc Rucavas novada domes apstiprinātas prēmēšanas  kārtības, pēc 

kuras izglītojamie tiek prēmēti arī  par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 

sporta sacensībās. 

          Īpaša vērība tiek pievērsta izglītojamiem, kuru mācību rezultāti ir nepietiekamā līmenī. 

Klases audzinātājs veic pārrunas ar izglītojamo un kopīgi tiek sastādīts rīcības plāns mācību 

rezultātu uzlabošanai – konsultāciju apmeklēšanas un darbu izpildes grafiks. Ja mācību rezultāti 

neuzlabojas, aicina uz skolu vecākus, lai kopā ar priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju, 

direktores vietnieci un izglītojamo veidotu rīcības plānu par veicamajiem pasākumiem mācību 

rezultātu uzlabošanā.  

      Neskatoties uz sistemātisku un detalizētu mācību rezultātu analīzi un regulāru darbu ar 

izglītojamiem ar nepietiekamiem mācību rezultātiem, tomēr mācību gada beigās neizdodas iztikt 

bez nepietiekamiem vērtējumiem kādā mācību priekšmetā. Šiem izglītojamiem Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā tiek noteikti papildus mācību pasākumi divu nedēļu garumā un pēcpārbaudījums. 

2014.-2015.mācību gadā papildus mācību pasākumi bija 8 izglītojamiem, no kuriem 6 

pēcpārbaudījumā ieguva pietiekamu vērtējumu. Izglītojamo mācību sasniegumi tika uzlaboti 

matemātikā, pasaules vēsturē, latviešu valodā un krievu valodā, bet literatūrā abi skolēni 

pēcpārbaudījumā ieguva nepietiekamu vērtējumu. Savukārt 2015.-2016.mācību gadā papildus 

mācību pasākumi bija 11 izglītojamiem, no kuriem pēcpārbaudījumā pietiekamu vērtējumu saņēma 

tikai 6 skolēni. 2016.-2017.mācību gadā papildus mācību pasākumi bija 4 izglītojamiem, no kuriem 

tikai viens pēcpārbaudījumā ieguva pietiekamu vērtējumu (viens skolēns slimības dēļ nekārtoja 

pēcpārbaudījumu).  Apkopojums dots 1.pielikuma 10.tabulā. 

Pēdējo trīs mācību gadu laikā izglītības iestādes 9.klases izglītojamo eksāmenu vidējie 

rezultāti neatšķiras vairāk kā par vienu balli no gada vērtējuma. (skat. 1.pielikuma 11.tabulu un 

3.grafiku).    2014.-2015.mācību gadā gada vērtējumi eksāmenu priekšmetos bija no 0,25 līdz 0,75 

augstāki nekā eksāmenā. 2015.-2016.mācību gadā angļu valodā eksāmena vērtējums sakrita ar gada 

vērtējumu, bet pārējos priekšmetos gada vērtējums bija nedaudz augstāks nekā eksāmenā (0,1 līdz 

0,6). Savukārt 2016.-2017.mācību gadā eksāmena atzīmes bija augstākas nekā gada atzīmes: 

latviešu valodā par 1 balli, angļu valodā par 0, ballēm, Latvijas vēsturē par 1 balli.  Matemātikas 

eksāmenā gada atzīme bija par 0,3 ballēm augstāka nekā eksāmena atzīme.  

Stiprās puses: 

➢ Regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā, izvirzīti 

uzdevumi tālākam darbam. 

➢ Mērķtiecīgs individuālais darbs ar izglītojamiem ļauj uzlabot sasniegumus mācību darbā. 

➢ Nelielais skolēnu skaits klasē ļauj strādāt ar izglītojamiem individuāli un diferencēti. 

➢ Arī vājāko skolēnu sniegumā vērojama izaugsme. 

➢ Vērtējumos valsts pārbaudes darbos nav būtiskas atšķirības ar vērtējumu ikdienas darbā. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Mācību priekšmetu skolotājiem turpināt darbu izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas 

izpētē, to regulāri izmantot mācību procesa plānošanā un piemērotu metožu izvēlē. 

➢ Rast efektīvas darba formas ar skolēniem, kuriem nepietiekami mācību sasniegumi. 

➢ Skolotājiem meklēt metodiskus risinājumus skolēnu intereses radīšanai un spēju atraisīšanai 

visos mācību priekšmetos. 

➢ Turpināt katru mēnesi informēt skolēnu vecākus par skolēna sasniegumiem un veicināt 

vecāku iesaistīšanos skolēna motivācijas attīstīšanā. 

4.3.2.  Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skolā notiek sistemātiska valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite, izvērtēšana, salīdzināšana 

un analīze. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti pedagoģiski-metodiskās padomes sēdēs. 

Pamatojoties uz tiem, skola izvirza uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam nākamajam 

mācību gadam. 
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Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē 

Salīdzinot diagnosticējošā darba rezultātus pēdējos trīs gados (skat. 1.pielikuma 12.tabulu) 

redzams, ka rezultātiem gan matemātikā, gan latviešu valodā ir negatīva dinamika. Nav pieejami 

dati salīdzināšanai pēc skolu tipa. Salīdzinot rezultātus ar valsts vidējiem un pēc urbanizācijas, 

redzams, ka mūsu skolas rezultāti ir daudz vājāki gan matemātikā, gan latviešu valodā. Vienīgi 

2015.-2016.mācību gadā bijuši labi rezultāti matemātikā, kas ir ļoti līdzīgi valsts vidējam rezultātam 

un labāki, salīdzinot pēc urbanizācijas.  

Diagnosticējošā darba latviešu valodā salīdzinājums pa apguves līmeņiem pēdējo trīs gadu laikā 

dots 1.pielikuma 4.grafikā, bet rezultātu salīdzinājums ar 1.semestra vērtējumu dots 1.pielikuma 

5.grafikā. Grafikā ir redzams, ka skolēnu sasniegumu vērtējums latviešu valodas diagnosticējošajā 

darbā un 1.semestrī sakrīt. Izglītojamie darbu ir veikuši atbilstoši savām spējām, arī skolotājs 

ikdienas darbā ir atbilstoši novērtējis skolēnu zināšanas. 

           Diagnosticējošā darba matemātikā salīdzinājums pa apguves līmeņiem pēdējo trīs gadu laikā 

dots 1.pielikuma 6.grafikā, bet rezultātu salīdzinājums ar 1.semestra vērtējumu dots 1.pielikuma 

7.grafikā. Matemātikā izglītojamo vērtējums 1.semestrī nesakrīt ar vērtējumu valsts 

diagnosticējošajā darbā. 1.semestra vērtējumi ir augstāki nekā diagnosticējošajā darbā. 1.semestrī 

nav neviena izglītojamā ar nepietiekamu apguves līmeni, bet diagnosticējošajā darbā tādi ir divi. 

Daļai izglītojamo zināšanas ir nenoturīgas, diagnosticējošā darba apjoms ir plašāks nekā ikdienas 

kontroldarbu apjoms. Ikdienas pārbaudes darbu nepietiekamos vērtējumus izglītojamais varēja 

iemācīties un izlabot.  

             Salīdzinot valsts diagnosticējošā darba rezultātus par pēdējiem trīs mācību gadiem, gan 

latviešu valodā, gan matemātikā 2016.-2017. mācību gadā rezultāti ir sliktāki. Klase ir ar lēnu darba 

tempu un nenoturīgām zināšanām.   

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 

Salīdzinot diagnosticējošā darba rezultātus pēdējos trīs gados, redzams, ka rezultātiem 

matemātikā  ir negatīva dinamika, bet latviešu valodā un dabaszinībās ir pozitīva dinamika. Nav 

pieejami dati salīdzināšanai pēc skolu tipa. Salīdzinot rezultātus ar valsts vidējiem un pēc 

urbanizācijas, redzams, ka mūsu skolas rezultāti ir zemāki gan matemātikā, gan dabaszinībās, bet 

latviešu valodā ir augstāki nekā vidēji valstī un pēc urbanizācijas. (skat.1.pielikuma 13.tabula) 

Diagnosticējošā darba latviešu valodā salīdzinājums pa apguves līmeņiem pēdējo trīs gadu laikā 

dots 1.pielikuma 8.grafikā, bet rezultātu salīdzinājums ar 1.semestra vērtējumu dots 1.pielikuma 

9.grafikā. 

Diagnosticējošā darba matemātikā salīdzinājums pa apguves līmeņiem pēdējo trīs gadu laikā 

dots 1.pielikuma 10.grafikā, bet rezultātu salīdzinājums ar 1.semestra vērtējumu dots 1.pielikuma 

11.grafikā. 

Diagnosticējošā darba dabaszinībās salīdzinājums pa apguves līmeņiem pēdējo trīs gadu laikā 

dots 1.pielikuma 12.grafikā, bet rezultātu salīdzinājums ar 1.semestra vērtējumu dots 1.pielikuma 

13.grafikā. 

Salīdzinot diagnosticējošā darba rezultātus ar 1.semestra rezultātiem pa apguves līmeņiem, 

redzams, ka dabaszinībās rezultāti sakrīt, bet matemātikā un latviešu valodā 1.semestra rezultāti ir 

nedaudz augstāki nekā diagnosticējošā darbā. Skolotāji, analizējot pārbaudes darba rādītājus, secina, 

ka joprojām ikdienas darbā liela uzmanība jāvelta skolēnu lasītprasmei. Matemātikā lielākas 

grūtības sagādā uzdevumi ar garāku tekstu, skolēni ir pavirši nosacījumu ievērošanā. 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

9.klases eksāmenu rezultātiem pēdējo trīs mācību gadu laikā ir pozitīva dinamika. Salīdzinot 

pēc skolu tipa un urbanizācijas latviešu valodā, matemātikā, Latvijas vēsturē, mūsu skolas rezultāti 

ir labāki, bet angļu valodā nedaudz zemāki. Salīdzinot ar valsts vidējiem rezultātiem, mūsu skolai ir 

augstāki rezultāti latviešu valodā un Latvijas vēsturē, bet nedaudz zemāki matemātikā (0,77%) un 

angļu valodā (5,02%). (skat. 1.pielikuma 14.tabulu) 

Pēdējo trīs gadu laikā Sikšņu pamatskolā nav izglītojamo, kuri būtu beiguši skolu ar liecību.  
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Pēdējo trīs gadu laikā no valsts pārbaudes darbiem bija atbrīvota viena skolniece 

2016./2017.m.g., kura pārnāca uz mūsu skolu mācīties pašās mācību gada beigās un kuras personas 

lietā jau bija lēmums par atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem. 

Stiprās puses: 

➢ Skola regulāri uzskaita, analizē un salīdzina izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes 

darbos. 

➢ 9.klases absolventi turpina savu izglītību citās mācību iestādēs atbilstoši savām spējām. 

➢ Izglītojamie  saņem konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Mērķtiecīgi turpināt uzsākto darbu izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaitē 

un analīzē. 

➢ Izmantot valsts pārbaudes darbu rezultātus mācību darba plānošanā un uzlabošanā. 
 

4.4. Joma – 4. Atbalsts izglītojamiem 
 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

      Skolas darbinieki rūpējas par izglītojamo drošību un veselību, par psiholoģiskā un 

sociālpedagoģiskā atbalsta sniegšanu dažādu  problēmsituāciju risināšanā. Skolā ir atbalsta 

personāls – logopēds un  klašu audzinātāji. Ar 2017./2018.m.g. paredzēts, ka darbu uzsāks sociālais 

pedagogs. Izglītojamie un vecāki ir informēti par iespējām saņemt nepieciešamo atbalstu. 

      Ja izglītojamiem ir reālas grūtības mācībās, tad skola pēc nepieciešamības nodrošina 

konsultācijas Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrā (speciālais pedagogs, logopēds, 

psihologs), lai noskaidrotu problēmas un sniegtu rekomendācijas to risināšanā vai arī ierosinātu 

Pedagoģiski medicīnisko komisiju. Tiem izglītojamiem, kuriem nepieciešams, tiek nodrošināti 

atbalsta pasākumi.  Visiem pedagogiem un skolas darbiniekiem ir speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzībā atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai. 

      Izglītojamiem, kuriem rodas psiholoģiskas un sociālpedagoģiskas problēmas, tiek piesaistīts 

Rucavas novada sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem, kā arī sociālais darbinieks. Ja 

nepieciešams, sazināmies ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Bāriņtiesu, preventīvai 

darbībai tiek piesaistīti Valsts policijas pārstāvji – nepilngadīgo lietu inspektori.  Skolas pārstāvji 

piedalās un rosina arī izglītojamo vecākus piedalīties  VBTAI Kurzemes reģiona Bērnu tiesību 

aizsardzības departamenta organizētajās konsultāciju un metodiskās palīdzības dienās Rucavas 

novadā. Ja izglītojamiem nepieciešams, tad Rucavas novada Sociālais dienests nodrošina psihologa  

konsultācijas – bērniem ar mācīšanās grūtībām, uzvedības un saskarsmes problēmām, cietušiem no 

vardarbības. 

     Izglītojamo veselības stāvokli apkopo ģimenes ārsta prakses vietā Dunikas ambulancē, kura 

atrodas 200 metrus no skolas. Ģimenes ārsts pieņem reizi nedēļā, bet ikdienā strādā ārsta palīgs un 

medicīnas māsa, kuri sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Skolai jau 

ilggadēji ir noslēgts līgums ar pašvaldības aģentūru “Dunikas ambulance” par sadarbību ar skolu 

gan ārstnieciskajā jomā, gan preventīvā apmācības darba veikšanā. Katru gadu visiem 

izglītojamiem tiek veikta profilaktiskā apskate, tās rezultāti tiek ierakstīti bērnu medicīniskajās 

kartēs. Par problēmām ambulances darbinieki sazinās ar vecākiem, īpašos gadījumos informē arī 

skolu, taču ne vienmēr skolai ir visa nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un 

individuālajām vajadzībām. 76 % aptaujāto vecāku domā, ka klašu audzinātājiem ir visa 

nepieciešamā informācija par bērna veselību un individuālajām vajadzībām. Ambulancē regulāri 

tiek pārbaudīta pedikuloze. Izglītojamiem un skolas personālam ir zināms, kā rīkoties traumu vai 

pēkšņas saslimšanas gadījumos. 98 % izglītojamo apgalvo, ka zina, kur griezties, ja nepieciešama 

medicīniskā palīdzība. Visi pedagogi ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā 12 + 3 stundu 

programmā (Liepājas Sarkanā krusta Pirmās palīdzības centrs). Izglītojamo apmācību pirmās 

palīdzības sniegšanā veic ambulances medicīnas māsa. 

      2015.gadā, sadarbojoties ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, tika organizēta izglītojamo redzes 

pārbaude pie speciālistiem, kuri ar nepieciešamo aparatūru ieradās skolā, pārbaudīja bērnu redzi  un 
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izrakstīja receptes briļļu iegādei ar atlaidēm. Katru mācību gadu uz skolu brauc Latvijas mutes 

veselības centra “Zobu autobuss” un visiem skolas skolēniem veic zobu profilaktisko higiēnu, kā arī 

vada izglītojošas nodarbības par mutes veselības higiēnu, pareizu zobu kopšanu.  No 2011.-

2016.gadam katru gadu skola un pašvaldība nodrošināja transportu visiem izglītojamiem pie 

stomatologa Nīcas ambulancē. Diemžēl vecāki 2017.gadā atteica šo pakalpojumu.  

      Izglītojamiem ar destruktīvas uzvedības problēmām Sociālais dienests izstrādā individuālos 

sociālās korekcijas  un sociālās palīdzības plānus, visbiežāk tajos tiek iekļauts darbs ar visu ģimeni.  

Dažreiz Sociālais dienests sniedz rakstisku informāciju skolai par psihologa ieteikumiem. 

     Sikšņu pamatskola popularizē veselīgu dzīvesveidu un katru gadu organizē dažādus veselību 

veicinošus pasākumus. Jau vairākus mācību gadus skola piedalās ESF atbalsta programmās “Skolas 

auglis” un “Skolas piens”.  Klašu kolektīvi iesaistās Putras nedēļā. Septembrī un maijā katru gadu 

notiek sporta un veselības diena. Skola atbalsta iniciatīvas un iesaistījusies Olimpiskās dienas 

organizēšanā, Vispasaules sniega dienas organizēšanā, piedalījusies Eiropas volejbola zibakcijā 

“One day More 4 Valleyball”. Skolas skrējēji kopā ar sporta skolotāju ik gadus oktobrī piedalās 

skrējienā Rucava - Sikšņi vai Sikšņi – Rucava ( 3 km, 8km, 13 km distances) un novada Stipro 

skrējienā septembrī. 7. -9.klašu izglītojamiem skolā tika organizēta nodarbība “Esi sakarīgs, neesi 

atkarīgs”, kuru vadīja nevalstiskās organizācijas “Patvērums “Drošā māja” pārstāvji (2016.) 5. – 

9.klašu izglītojamiem skolā tika organizētas 4 nodarbības, kuras vadīja biedrības “Papardes zieds” 

pārstāvji un kurās tika runāts par fizisko un garīgo veselību, veselīgu ēšanu, par kaitīgiem 

paradumiem  un atkarībām – smēķēšanu, alkoholu, narkotikām, datoratkarībām, par savstarpējām 

attiecībām, pubertāti, par drošību internetā (2017.) Vairākas klases iesaistījās izglītojošajā kampaņā 

“VESELĪGS. Uzturs. Dzīvesveids. Tu” . 78 % izglītojamo atzīst, ka skolā par veselīgu dzīvesveidu 

runā bieži un ļoti bieži. Līdzīgi domā arī aptaujātie vecāki -  76 % uzskata, ka skolā veicina izpratni 

par veselīgu dzīvesveidu. Skolas pedagogi piedalījušies un rosinājuši arī izglītojamo vecākus 

piedalīties (daļa atbalstījuši) Nīcas novada organizētajās konferencēs “Laimīgā ģimene – laimīgs 

bērns”, “Esi kustīgs – būsi vesels”, “Riti raiti valodiņa”, kurās piedalījušies atzīti speciālisti – ārsti, 

psihologi, pedagogi. Veselīgu dzīvesveidu palīdzējušas nodrošināt arī mācību ekskursijas uz Laumu 

dabas parku, Tērvetes dabas parku un pasākumu “Meža ABC” Kuldīgas novadā ar trijiem 

desmitiem radošu, interesantu, izzinošu un atraktīvu staciju.  

       Sikšņu pamatskola saviem audzēkņiem piedāvā trīsreizēju ēdināšanu – brokastis, pusdienas un 

launagu. Par pusdienu ēdienreizi 1.-4.klašu skolēniem maksā no valsts mērķdotācijas, bet 5.-9.klašu 

izglītojamiem un 5 un 6 gadīgajiem bērniem maksā Rucavas novada pašvaldība. Pusdienas skolā ēd 

visi izglītojamie. Lielākā daļa izglītojamo skolā ēd arī launagu, par to maksā izglītojamo vecāki 

(0,33 eiro dienā). Visi izglītojamie tiek aicināti uz brokastīm ar skolas pienu un uzkodu maizīti, 

pienu nedzer tikai daži.  78 % izglītojamo apgalvo, ka ēdienu izvēle viņus apmierina. 

    Lai izglītojamie skolā pavadāmajā laikā būtu drošā vidē un saņemtu pieaugušo atbalstu, Sikšņu 

pamatskolā darbojas divas pagarinātās dienas grupas – sākumskolas un pamatskolas skolēniem. To 

darbošanās sākas uzreiz pēc atbilstošo klašu mācību stundu beigām un ilgst līdz skolēnu autobusa 

atiešanai. Pagarināto dienas grupu skolotāju darbu apmaksā pašvaldība. 

Stiprās puses : 

➢ Psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā atbalsta jomā sadarbība ar novada Sociālo dienestu. 

➢ Sadarbība ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. 

➢ Bezmaksas pusdienu nodrošināšana visiem izglītojamiem. 

Turpmākā  attīstība: 

➢ Sociālā pedagoga nodrošināšana skolā. 

➢ Atbalsta personāla sadarbības kvalitātes uzlabošana. 
 

  Vērtējums:  labi 
 

 4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
 

       Skolā ir izstrādāts, pedagogu un skolas padomē apspriests un apstiprināts dokuments “Kārtība, 

kādā tiek nodrošināta skolēnu drošība Sikšņu pamatskolā un tās organizētajos pasākumos”, kurā 
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tiek noteikta skolas vadības kompetence, skolēnu drošību reglamentējoši akti skolā, kārtība, kādā 

skolēni iepazīstināmi ar iekšējās  kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām,  pasākumu, 

ekskursiju un pārgājienu, sporta sacensību organizēšanas kārtība, noteikts, cik pedagogiem jābūt 

kopā ar skolēniem pasākumos un ārpus skolas, noteikta iestādes vadītāja rīcība, ja izglītojamais 

apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Šī kārtība regulāri skolā tiek pārrunāta 

un  aktualizēta, pamatojoties uz grozījumiem 2009.gada 24.novembra noteikumos nr. 1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.”                                                                                                                                                                                                                                             

Ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas, ar kurām izglītojamie un 

skolas darbinieki tiek iepazīstināti divas reizes gadā.  

             Skolā ir Iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek regulāri pārskatīti un aktualizēti.  Iekšējās 

kārtības noteikumi ir papildināti ar rīcības plānu, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie 

lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus.  Iekšējās kārtības noteikumi ir papildināti 

arī ar rīcības plānu, kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumos. Pedagogi pārrunā ar izglītojamiem 

Iekšējās kārtības noteikumu prasības divas reizes mācību gada laikā, kā arī tad atkārtoti, ja noticis 

kāds pārkāpums. Ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstināti arī izglītojamo vecāki. Iekšējās 

kārtības noteikumi ir pieejami izglītojamiem – tie atrodas pie skolas ziņojuma dēļa un arī katrā 

klasē pie ziņojuma dēļa. 

           Skolā ir izstrādāts un apstiprināts evakuācijas rīcības plāns. Tas atrodas skolā katrā stāvā 

redzamā vietā pie sienas, arī palīdzības dienestu telefoni un rakstiska instrukcija, kā jārīkojas 

evakuācijas gadījumā. Skolā tiek organizētas teorētiskās un praktiskas izglītojamo un darbinieku 

apmācības, kā rīkoties  evakuācijas gadījumā. Apmācību norise tiek dokumentēta. Visās skolas 

telpās ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Ir izstrādāta instrukcija par rīcību ekstremālās situācijās. 

          Apmācība satiksmes noteikumu ievērošanā notiek klašu audzinātāju stundās. Katru gadu 

Drošības nedēļas ietvaros notiek izglītojamo tikšanās ar CSDD vai Ceļu policijas darbiniekiem, 

nepilngadīgo lietu inspektori vai policijas iecirkņa pilnvaroto. Izglītojamie ir viesojušies Kurzemes 

reģiona Liepājas policijā un Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestā, lai iepazītos ar drošības 

jautājumiem un policistu, ugunsdzēsēju un glābēju darbu. Skolā tiek organizēti arī atkarību 

profilakses pasākumi gan klases stundu ietvaros, gan skolas mērogā (sadarbībā ar “Patvērums 

“Droša māja”, biedrību “Papardes zieds”, valsts un pašvaldības policiju, nepilngadīgo lietu 

inspektori). Izglītojamie ir piedalījušies Valsts policijas organizētajā zīmējumu konkursā “Esmu 

redzams – esmu drošs.” Gandrīz visi pedagogi apmeklējuši 12 stundu kursus “Interneta atbildīga 

lietošana”, daļa pedagogu apguvuši 6 stundu kursu “Alkohola prevencijas metodes darbam skolā”, 

gandrīz visi pedagogi piedalījušies VUGD organizētajā seminārā par ugunsdrošību. 

        Lai nodrošinātu izglītojamo drošību skolā un tās teritorijā, tiek organizētas divu skolotāju 

dežūras  starpbrīžos.  Nepiederošu personu uzturēšanos skolā regulē “Noteikumi par kārtību, kādā 

Sikšņu pamatskolā uzturas nepiederošas personas”, kuri atrodas pie ieejas skolā redzamā vietā.  Šī 

kārtība tiek ievērota, par to palīdz rūpēties dežūrapkopēja. 

 Skolas darbā viena no prioritātēm ir pašdisciplīna, izglītojamo uzvedība. Vērtības – cieņa vienam 

pret otru un atbildība par savu rīcību un vārdiem. Aptaujas anketā uz jautājumu – Vai tavi 

skolasbiedri pēdējā gada laikā tevi ir aizskāruši emocionāli vai pazemojuši? – atbildes ir sekojošas: 

nē, nav – 32%; reti – 37%; dažreiz – 17 %; jā, bieži – 12 %; visu laiku – 2%. Skolā pievērš 

uzmanību izglītojamo uzvedībai, arī uzvedības problēmām un vardarbības gadījumiem. Analizē un 

mēģina nepieļaut destruktīvu uzvedību. Daži pedagogi apguvuši programmu par konfliktu 

risināšanu skolā, dalījušies pieredzē ar kolēģiem. Klases stundās runā par konfliktiem, mācās tos 

risināt, mācās sevi disciplinēt. Pedagogu tālākizglītība šajā jomā būtu jāturpina. 

 80 % izglītojamo apgalvo, ka skolā un skolas apkārtnē jūtas droši vai diezgan droši. Tik pat daudz 

– 80 % - apgalvo, ka ceļā uz skolu jūtas pavisam droši vai droši. No aptaujātajiem vecākiem 88 % 

apgalvo, ka bērns skolā jūtas droši vai diezgan droši. Ceļu uz skolu par drošu vai diezgan drošu 

uzskata 76 % aptaujāto vecāku. 

 Stiprās puses: 

➢ Skolā ir izstrādāti un darbojas drošību reglamentējoši normatīvie akti. 

➢ Tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids, notiek preventīvi pasākumi. 
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Turpmākā attīstība: 

➢ Pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšana par drošības jomas jautājumiem. 

➢ Izglītojamo līdzatbildības veicināšana par savu uzvedību un rīcību. 

Vērtējums:  ļoti labi 
         
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

      Izglītojamo līdzpārvalde darbojas saskaņā ar Sikšņu pamatskolas izglītojamo līdzpārvaldes 

reglamentu. Izglītojamo līdzpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos 

audzināšanas un mācību procesa darbā, visās skolas dzīves norisēs. Tā viņiem ir iespēja izteikt 

savus priekšlikumus, uzņemties atbildību par skolas dzīvi. Līdzpārvaldi veido 5.-9.klašu 

izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Līdzpārvaldi vada pašu dalībnieku ievēlēts vadītājs. Līdzpārvalde 

savu darbu plāno, izvirzot mācību gadam uzdevumus, darba plānā iekļaujot gan izglītojošus, gan 

izklaides, gan sporta pasākumus. Plānošanā ņem vērā  skolas biedru viedokli, veicot aptaujas par 

viņus interesējošiem jautājumiem. Līdzpārvaldes sanāksmes notiek divas reizes mēnesī, 

nepieciešamības gadījumos arī biežāk. Līdzpārvaldi konsultē direktores vietniece.    

              Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus mācību gadam, līdzpārvalde aktīvi iesaistās skolas dzīvē 

– plāno un organizē dažādus pasākumus gan skolas mērogā, gan iesaistot apkārtējo novadu 

izglītības iestādes, palīdz pedagogiem pasākumu organizēšanā, iesaistās akcijās, izstrādā 

priekšlikumus iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanai, sniedz priekšlikumus skolas dzīves 

uzlabošanai. Izglītojamo līdzpārvalde sagatavo un izdod skolas avīzi “Starpbrīžu Stāstiņi” 4 reizes 

mācību gadā, kā arī regulāri atjauno informāciju līdzpārvaldes blogā. Līdzpārvalde skolā 

organizējusi konkursu “Manas skolas gods” vairāku gadu garumā, kurā ar aptauju palīdzību izvirzīti 

apbalvojamie dažādās jomās, godinot viņus Latvijas Republikas dibināšanas gadadienas pasākumā 

novembrī. Līdzpārvalde regulāri un aktīvi sadarbojas ar apkārtējo skolu līdzpārvaldēm, organizējot 

kopīgus pasākumus un sporta aktivitātes.  

            Pedagogi veicina  izglītojamo iesaistīšanos līdzpārvaldē, viņu iniciatīvas un lēmumi iespēju 

robežās  tiek atbalstīti un īstenoti. Pārējie izglītojamie ir informēti par līdzpārvaldes  darbu,  

līdzpārvaldei tiek dota iespēja izteikties arī iknedēļas visas skolas pulcēšanās reizēs – līnijās. 

Izglītojamie labprāt piedalās līdzpārvaldes rīkotajās aktivitātēs. Izglītojamo aptaujas rezultāti rāda, 

ka 83 % skolēnu interesē līdzpārvaldes aktivitātes (neinteresē 2 izglītojamiem), un 56 % izglītojamo 

apgalvo, ka iesaistās skolas pasākumu organizēšanā, 24 % no tiem apgalvo, ka ļoti aktīvi iesaistās. 

         Līdzpārvaldes vadītājs piedalās skolas padomes darbā. 

         Skolā regulāri tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kurus organizē 

gan kopā visai skolai, gan klašu grupai. Pasākumu plānošanā un sagatavošanā iesaistās pedagogi, 

līdzpārvalde, interešu izglītības skolotāji, cenšamies iesaistīt arī izglītojamo vecākus.  

        Pasākumi veicina izglītojamo pozitīvas personības veidošanos, veicina viņu sociāli emocionālo 

attīstību, veicina piederību savai skolai, pagastam, novadam, valstij, pasākumi attīsta radošumu un 

gribasspēku. Attīstot valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, patriotismu, 

lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, skolā notiek pasākumi – Patriotu nedēļa ar dažādām 

aktivitātēm, Lāčplēša dienas atceres brīdis pie ugunskura un soļošanas skate, Lāpu gājiens, 

izglītojamie piedalās brīvības cīnītāju atdusas vietu sakopšanā, notiek Barikāžu atceres stunda, 

tikšanās ar barikāžu dalībniekiem. Izglītojamie piedalās atceres pasākumos 25.martā, tiekas ar 

izsūtītajiem un Sibīrijā dzimušajiem, skolā ir filmu kolekcija ar pagasta ļaužu ierakstītajām atmiņām 

– izglītojamie ar tām tiek iepazīstināti. Skola organizējusi mācību ekskursijas uz Ziemassvētku 

kauju muzeju, Okupācijas muzeju, Liepājas muzeju, Ventspils muzeju, kur notikušas 

muzejpedagoģijas nodarbības. Izglītojamie pabijuši Stūra mājā, Karostas cietumā, Lestenes Brāļu 

kapos, O.Kalpaka “Airītēs”, Saeimas mājā, Nacionālajā bibliotēkā. Izglītojamie piedalījušies 

dažādos radošo darbu konkursos – eseju konkursā “Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks”, 

“Oskara Kalpaka pārnākšana – solis nemirstībā”,  “Sibīrijas bērni”, “Mana kā valsts prezidenta 

uzruna Latvijas dzimšanas dienā”, Kurzemes plānošanas reģiona konkursā “Mana Kurzeme”. 

Izglītojamiem tiek organizētas ekspedīcijas un mācību pārgājieni sava pagasta un novada 
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kultūrvēsturisko vietu, dabas objektu  un interesanto cilvēku  iepazīšanai un izpētei. Izglītojamie 

piedalās pagasta un novada pasākumos. 

        Skolā ir izveidojušies tradicionāli pasākumi – Zinību diena, Dzejas diena ar kāda dzejnieka, 

rakstnieka piedalīšanos un skolēnu radošo darbu lasījumiem, Skolotāju diena, Mārtiņdienas vai 

Miķeļdienas tirdziņš un rudens ražas interesanto darinājumu izstāde, Ziemassvētku pasākums ar 

balli, Valentīndiena, Lieldienu jampadracis, Putnu dienas, Skatuves runas konkurss, Mātes diena, 

Pēdējais zvans. Notiek arī jaunu tradīciju veidošana – Labo darbu nedēļa, Labestības diena, Baltā 

galdauta svētki.  

        Veselīga dzīvesveida audzināšana tiek īstenota gan mācību stundās, gan daudzveidīgos 

pasākumos – Sporta dienās, Olimpiskajās dienās, Vispasaules Sniega dienās, pārgājienos un mācību 

ekskursijās, pieaicināto lektoru nodarbībās izglītojamiem un arī vecākiem. 

     Eiropas piederības apziņa tiek veidota maijā organizētajā Eiropas dienā ar konkursiem, 

izglītojamo tikšanos ar Eiropas ekspertiem (2016.gadā tikšanās ar Nataļju Vecvagari, Liepājas 

domes sabiedrisko attiecību speciālisti Eiropas jautājumos), ar viesošanos Eiropas Savienības mājā 

Rīgā, ar Eiropas valodu dienas aktivitātēm skolā. 

       Parasti skolas pasākumu norisē cenšamies iesaistīt visus izglītojamos. Ir daudzi pasākumi, 

kurus vada izglītojamie un viņi arī iesaistījušies sagatavošanas procesā – Mātes diena, Pēdējais 

zvans, Ziemassvētku pasākums, Skolotāju diena. Līdzpārvaldes pasākumiem izglītojamie paši 

gatavo scenāriju, sagatavo priekšnesumus, apbalvojumus, piedalās žūrijā. 

       83 % izglītojamo aptaujā apgalvo, ka viņus interesē skolas mācību pasākumi, un 93 % 

izglītojamo apgalvo, ka viņus interesē skolas izklaides pasākumi. 60 % aptaujāto vecāku uzskata, ka 

skolas pasākumi atbilst bērnu interesēm. 

      Klašu audzinātāji ar skolēniem pēc pasākumiem pārrunā to norisi un vēlamās izmaiņas. Pēc tam 

klašu audzinātāji pārrunā to ar pārējiem skolotājiem un skolas vadību.  Pasākumu izvērtējumus 

izglītojamie un skolotāji atspoguļo Rucavas novada avīzē “Duvzares Vēstis” un skolas avīzē 

“Starpbrīžu Stāstiņi”. 

      Klašu audzinātāji sniedz atbalstu izglītojamiem personības izaugsmē, attīsta viņu pašapziņu, 

pašizpratni, veido attieksmi pret pamatvērtībām, rūpējas par labvēlīgu vidi klasē un sadarbību ar 

skolēnu vecākiem. Klašu audzinātāji, ņemot vērā skolas audzināšanas programmas ieteikumus, 

ņemot vērā izglītojamo vecumposmu, intereses un vajadzības, izstrādā savu klases audzinātāja 

programmu, kurā plāno un īsteno klases stundu tēmas, sadarbību ar izglītojamo vecākiem, 

izglītojamo izpēti, kā arī ārpusstundu aktivitātes – klases vakarus, tikšanos, pārgājienus, ekskursijas, 

pasākumu apmeklēšanu. Klases audzinātāja programma ietver sekojošas tēmas: sevis izzināšana un 

pilnveidošana, es un citi, saskarsmes kultūra un uzvedība, veselība un vide, drošība, karjeras izvēle, 

u.c. Nepieciešamības gadījumos tiek veiktas korekcijas klases stundu plānojumā un tēmu izvēlē. 

Sākumskolas un pamatskolas klašu grupās tiek organizētas kopīgas tematiskas klases stundas, kurās 

ietver tēmas par pilsonisko un patriotisko audzināšanu, veselīgu dzīvesveidu, drošību, karjeras 

izvēli un citas aktualitātes. Aptaujās skolēni atzīst, ka klases stundas bieži ir interesantas un 93% 

izglītojamo ļoti interesē klases pasākumi. 

           Visi skolas pedagogi piedalījušies profesionālās pilnveides programmā “Pilsoniskuma un 

patriotiskās audzināšanas būtiskākie aspekti skolā” (6 stundas, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija). 

          Mācību un audzināšanas procesā tiek veicināta vispārcilvēcisko īpašību attīstība – atbildība, 

centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, 

taisnīgums, tolerance, u.c. 

          Pedagogi veicina izglītojamo iesaistīšanos skolas iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanā, 

katru reizi ar tiem atkārtoti iepazīstoties, skolotāji rosina padomāt par izmaiņām. Pozitīvu uzvedību 

skolā atbalsta ar mutiskām uzslavām individuāli un skolas līnijās vai pasākumos, pozitīviem 

ierakstiem e-klasē, pateicības ierakstīšanu dienasgrāmatās, sarunās ar vecākiem.  Klašu audzinātāju 

pārrunās ar izglītojamiem bieži tiek uzsvērts, kā rīkoties, ja veikti pārkāpumi vai redz, ka 

pārkāpumus izdara cits.  

       Skolā ik gadus tiek īstenotas interešu izglītības nodarbības, kas veicina vispusīgu spēju attīstību 

un nodrošina radošo pašizpausmi. Atbilstoši valsts mērķdotācijas lielumam un pašvaldības 
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finansējumam interešu izglītībai, tiek noteikts atbilstošais stundu skaits interešu izglītības 

nodarbībām. Programmu izvēlē skola balstās uz izglītojamo un viņu vecāku vēlmēm un skolas 

reālajām iespējām un nepieciešamību. Interešu izglītības programmas pedagogs izstrādā vienam 

mācību gadam, gada beigās pedagogs atskaitē  izvērtē programmas īstenošanas procesu, 

sasniegumus un problēmas. Pedagoģiski – metodiskās padomes sēdē tiek analizēti rezultāti. 

     Mācību gada sākumā izglītojamie un vecāki tiek informēti par interešu izglītības piedāvājumu. 

Izglītojamie izdara izvēli, iesniedzot vecāku iesniegumu. Lai nodrošinātu vairāku pulciņu 

apmeklējumu, nodarbību saraksts tiek saskaņots ar mācību stundu sarakstu. Tāpat tas tiek saskaņots 

ar izglītojamo apmeklētajām nodarbībām ārpus skolas – Kalētu mūzikas un mākslas skolu, Dunikas 

tautas nama mūsdienu deju pulciņu un skolas Jaunsargu pulciņu. Interešu izglītības nodarbību 

grafiks ar norises dienām un laiku  tiek izlikts skolā pie ziņojuma dēļa, novada mājas lapas Sikšņu 

pamatskola sadaļā. Izglītojamiem ir iespēja iesaistīties dažādos interešu izglītības pulciņos - 

Mūzikas ansamblis 1.-4.klasei un 5.-9.klasei; Teātra pulciņš; Sporta pulciņš 1.-4.klasei un 5.-

9.klasei; Datorzinību pulciņš 1.-3.klasei; Rokdarbu pulciņš 3.- 5.klasei; Jauno korespondentu 

pulciņš; Novadpētniecības un Latvijas vēstures pulciņš; Jauno matemātiķu pulciņš; tautisko deju 

pulciņš 1.-5.klasei, kā arī darboties Jaunsargu pulciņā. Vecāki anketās izteikuši vēlmi skolā  

organizēt ģitāristu pulciņu un kokapstrādes pulciņu. Datu apkopojums par izglītojamo skaitu, kuri 

apgūst interešu izglītības programmas, dots 1.pielikuma 16. tabulā.  

        Klašu audzinātāji sadarbībā ar vecākiem rosina izglītojamos iesaistīties pulciņos atbilstoši 

spējām, iespējām un interesēm. Interešu izglītības  pulciņi gada laikā prezentē savu darba veikumu 

– piedalās pasākumos, koncertos, sporta sacensībās, akcijās gan skolā, gan ārpus tās, rīko darbu 

izstādes skolā un piedalās Dunikas Tautas nama izstādēs. 

        Skola regulāri informē izglītojamos, viņu vecākus, sabiedrību par izglītojamo individuālajiem 

un skolas komandu sasniegumiem – skolas līnijās, vecāku sapulcēs, publikācijās skolas, novada un 

reģionālajās avīzēs, novada mājas lapā. 

    Skolai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Sikšņu bibliotēku (tā atrodas apmēram 250 metrus no 

skolas), kuras vadītāja ir mūsu skolas absolvente. Skolas skolēni un vecākās pirmsskolas grupas 

audzēkņi ļoti aktīvi apmeklē bibliotēku un tās organizētos pasākumus. Tiek organizēti arī skolas un 

Sikšņu bibliotēkas kopīgi pasākumi – Dzejas dienas, tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, 

mūziķiem, tiek organizēti zīmējumu konkursi, vēstuļu rakstīšana māmiņām pirms Mātes dienas. 

Bibliotekāre atbalsta skolas obligāto lasīšanu, palīdzot bērniem izvēlēties lasāmās grāmatas. 

Izglītojamie aktīvi iesaistās Bērnu žūrijā, katru gadu apmēram 60 % no skolas skolēniem tajā 

piedalās un cītīgi lasa grāmatas. Tiek organizētas arī mācību stundas bibliotēkā. Skola, 

sadarbojoties ar bibliotekāri, organizē kopīgus braucienus uz Grāmatu svētkiem. Bibliotekāre 

piedalās skolas Skatuves runas konkursa žūrijā. Bibliotekāre sniedz reālu atbalstu izglītojamo 

personības veidošanā. 

        Lai veicinātu atbalstu izglītojamiem informācijas meklēšanas un izmantošanas prasmju 

apguvē, skolas 2.stāvā tiek veidota lasītava jeb neliels informācijas centrs, kur atrodas dažāda 

uzziņas literatūra (enciklopēdijas, vārdnīcas, tml.), skolas abonētie žurnāli (Pūcīte, Ilustrētā 

Junioriem, Ilustrētā vēsture, Ilustrētā zinātne, u.c. ), mācību filmas izglītojamo izmantošanai. 

Stiprās puses: 

➢ Skolā tiek realizēts daudzveidīgs audzināšanas darba pasākumu plāns izglītojamo 

pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, piederības izjūtas veidošanā, veselīga 

dzīvesveida popularizēšanā. 

➢ Skolā tiek veicināta izglītojamo dalība pasākumos, olimpiādēs, konkursos, izstādēs, sporta 

sacensībās, aktuālās akcijās. 

➢ Klašu audzinātāji īsteno vienotu skolas audzināšanas programmu. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Interešu izglītības programmu piedāvājuma pilnveidošana  atbilstoši izglītojamo interesēm. 

➢ Izglītojamo sociālo iemaņu – pašdisciplīnas, pašanalīzes un paškontroles pilnveidošana. 

➢ Atjaunot skolas mazpulku un folkloras kopas “Bimbali” darbību. 

 Vērtējums: ļoti labi 
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 4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

       Sikšņu pamatskolā tiek apkopota informācija par absolventu turpmākajām gaitām pēc 

pamatizglītības iegūšanas kopš 1985.gada. Pēdējos gados lielākā daļa absolventu mācības izvēlas 

turpināt tuvākajās izglītības iestādēs - Liepājas pilsētas vidusskolās un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, 

Nīcas vidusskolā, Priekules vidusskolā, Profesionālās izglītības kompetences centrā “Liepājas 

Valsts tehnikums”, Liepājas Jūrniecības koledžā, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā un tā 

Cīravas struktūrvienībā. Pārskats par skolas absolventu tālakizglītību dots 1.pielikuma 2.tabulā. 

       Sikšņu pamatskolā ir izstrādāta  karjeras izglītības programma izglītojamiem viņu interešu un 

spēju apzināšanai, darba pasaules un profesiju iepazīšanai. Karjeras izglītības saturs tiek realizēts 

integrēti ikdienas mācību procesā un skolas organizētajos pasākumos, izmantojot dažādas darba 

organizācijas formas un metodiskos paņēmienus: klases stundas – karjeras izglītības tēmas 

atbilstoši skolēnu vecumposmam iekļautas skolas audzināšanas darba programmā un klases 

audzināšanas darba plānā; mācību priekšmetu stundas – sasaistot teoriju ar ikdienas prakses 

piemēriem dažādās profesijās; informatīvi izglītojoši pasākumi un aktivitātes – projekta dienas 

atbilstoši izveidotajam plānojumam, tikšanās ar karjeras konsultantu, ekskursijas uz vecāku 

darbavietām, uzņēmumiem un iestādēm, konkursi, citu izglītības iestāžu vizītes skolā, lekcijas. 

 Izglītojamiem regulāri ir pieejama informācija gan izdales un uzskates materiālu veidā, gan 

elektroniskā veidā par programmu izvēli izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības ieguves Tā ir 

vispusīga, lietderīga, pieejama gan individuāli, gan klases kolektīvam. Vecāko klašu (7.-9.klase) 

izglītojamie ir informēti un izmanto interneta resursus informācijas iegūšanai par interesējošām 

profesijām, izglītības iestādēm, kur tās apgūt. Skolā redzamā vietā tiek izvietota informācija par 

karjeras jautājumiem.  Izglītojamiem informāciju sniedz klašu audzinātāji un mācību priekšmetu 

skolotāji. No 2017.gada februāra Rucavas pašvaldība  ir pievienojusies Nīcas pašvaldībai projektā 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāšu īstenošanā. Turpmāk 

Sikšņu pamatskolā  strādās karjeras konsultants.  

        Karjeras attīstības atbalsts skolā tiek īstenots kā karjeras vadības prasmju attīstīšana, realizējot 

karjeras izglītību, sniedzot karjeras informāciju un karjeras konsultācijas. Lai radītu priekšstatu par 

darba tirgu, skola sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, pagasta un novada uzņēmējiem, apmeklējot 

uzņēmumus, iestādes un darba vietas, sadarbojoties ar darba devējiem mācību ekskursijās, karjeras 

pēcpusdienās. Karjeras izglītības pasākumos tiek iesaistīti dažādu profesiju pārstāvji, skolas 

absolventi un izglītojamo vecāki. Izglītojamiem bijusi iespēja iepazīt – robežsargu darba specifiku, 

ugunsdzēsēju un glābēju darbu VUGD, policista darbu, apmeklēt Nacionālo Bruņoto spēku Jūras 

flotes štābu, zemessargu darba specifiku, dažādas ar mežsaimniecību saistītas profesijas pasākumā 

“Meža ABC”, rakstnieka un dzejnieka profesiju, ūdenssaimniecības jomas un atkritumu 

apsaimniekošanas jomas darbinieku profesijas, konditora, kulināra, pavāra profesijas, friziera, 

kosmetologa, manikīra, vizāžista, stilista profesijas, televīzijas darbinieku profesijas, sportistu un 

mūziķu darba specifiku, ārsta, medicīnas māsas un ārsta palīga profesijas, pagasta pārvaldes, pasta, 

veikala, skolas darbinieku profesijas, u.c. 2014./2015.m.g. sadarbībā ar lauksaimniecības 

konsultantu tika organizētas Lauku dienas, kad visi izglītojamie devās pie sava novada 

lauksaimniekiem. Šo tradīciju esam turpinājuši un ar skolēniem pabijuši pie pilnīgi visiem novada 

uzņēmējiem  un lielākajās saimniecībās, kā arī devuši ieskatu mājražošanas iespējām (maizes 

cepšana, siera siešana, konservēšana, biškopība, rokdarbi, klūdziņu izstrādājumu gatavošana, u.c.) 

        Karjeras izglītības atbalsta pasākumi tiek dokumentēti darba plānos, fotogrāfijās, anketās, 

skolas un novada avīzēs. 

    56 % aptaujāto vecāku uzskata, ka skola drīzāk ir padomdevējs bērnam izvēloties, kur turpināt 

mācības. 71 % izglītojamo apgalvo, ka skola palīdz izlemt, kur turpināt mācības. 79% izglītojamo 

atzīst, ka skolā par karjeras iespējām runā bieži vai dažreiz. 

Stiprās puses:  

➢ Izglītojamiem tiek nodrošinātas iespējas iepazīt dažādas profesijas, amatus, darba vietas. 

➢ Tiek nodrošināts atbalsts, apmeklējot potenciālās nākošās izglītības iestādes. 
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➢ Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma, kas palīdz karjeras atbalsta darba 

plānošanā. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Karjeras izglītības programmas īstenošana. 

➢ Klašu audzinātāju darbības skolēnu spēju izpētē un interešu apzināšanā aktualizēšana un 

sadarbība ar karjeras konsultantu. 

➢ Izglītojamo rosināšana iesaistīties Ēnu dienā. 

➢ Karjeras nedēļas organizēšana skolā. 

Vērtējums:  labi 
 

 4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

     Sikšņu pamatskola diferencē mācību darbu atbilstoši izglītojamo spējām un talantiem. Tas bija 

redzams gandrīz visās vērotajās stundās. Skolēniem ar mācīšanās grūtībām skolotāji nodrošina 

atgādnes, individuālu darbu, pieļauj ilgāku laiku darba veikšanai, diferencē uzdevumu grūtības 

pakāpes. Talantīgākajiem skolēniem tiek dota iespēja pildīt arī grūtākus vai sarežģītākus 

uzdevumus.  

     Sikšņu pamatskola mērķtiecīgi plāno, veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo piedalīšanos 

olimpiādēs, konkursos, projektos, sporta sacensībās. Skolas darbinieku pienākumu sadalē ir 

noteikts, ka atbildīgā persona, kas koordinē talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs ir direktores vietniece mācību jomā. Skolotāji ar talantīgajiem skolēniem 

strādā individuāli, lai sagatavotu viņus olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām. Skolotāji 

rosina izglītojamos piedalīties ne tikai mācību priekšmetu olimpiādēs, bet arī konkursos, ko piedāvā 

dažādi uzņēmumi, iestādes, biedrības. Jāatzīmē, ka pēdējos gados vērojama talantīgo un spējīgo 

izglītojamo skaita samazināšanās, ko izskaidrojam ar ģimeņu pārcelšanos darba meklējumos, 

izglītojamo motivācijas trūkumu, nenoturīgu un neizkoptu personības īpašību dēļ – trūkst 

pacietības, mērķtiecības, atbildības darbu veikšanā. 

       Nokļūšanai uz olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām skola nodrošina transportu. 

Notiek izglītojamo un viņu skolotāju sasniegumu novērtēšana un motivēšana. Katru gadu skolas 

budžetā tiek ieplānoti līdzekļi talantīgo izglītojamo un viņu skolotāju prēmēšanai pēc Rucavas 

novada domes apstiprinātās prēmēšanas kārtības. Informācija par talantīgo izglītojamo 

sasniegumiem tiek apkopota un analizēta, iegūto informāciju izmanto turpmākā darba plānošanai un  

pozitīva skolas tēla popularizēšanai dažādās mērķauditorijās. Tas veicina izglītojamo pozitīvu 

motivāciju sasniegt arvien labākus rezultātus. Labi un augsti mācību sasniegumi ir izglītojamiem 

dažādos mācību priekšmetos visos izglītības posmos. 

            Skolotāji, plānojot mācību darbu, ievēro izglītojamo talantus, spējas un cenšas ievērot 

intereses. Piemēram, skolēnam ar interesi par astronomiju uztic sagatavot stāstījumu par kādu tēmu; 

skolēnam, kuram labi padodas izteiksmīga lasīšana, uztic skaļu lasīšanu priekšā; skolēnam ar 

spējām stāstīšanā un paskaidrošanā uztic izskaidrot kādu jautājumu citiem. Skolotāji un vecāki 

sadarbojas, lai sekmētu skolēnu izaugsmi. Skolotāji rosina izglītojamos piedalīties interešu 

izglītības pulciņos atbilstoši viņu talantiem un spējām. Interešu izglītības nodarbības sniedz atbalstu 

talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšanai, attīstot skolēnu radošās, intelektuālās un fiziskās spējas. 

           Skolā ir apstiprināts mācību priekšmetu skolotāju individuālo konsultāciju grafiks, kurš 

atrodas visiem pieejamā vietā, grafiks ierakstīts izglītojamo dienasgrāmatās un zināms vecākiem, kā 

arī publicēts novada mājas lapā. 

         Skolā ir apzināti izglītojamie, kuriem mācības sagādā grūtības. Mācību priekšmetu skolotāji, 

plānojot mācību darbu, ņem vērā arī viņu vajadzības un spējas, izvirzot piemērotas prasības, 

piemērojot atbalsta pasākumus, strādājot individuāli konsultācijās. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka 

skolotāji mudina viņu bērnus strādāt atbilstoši spējām. Ja izglītojamais nav ilgstoši bijis skolā, tad 

sadarbojoties klases audzinātājam, priekšmeta skolotājam un izglītojamam (ja nepieciešams – arī 

vecākiem), tiek veidots rīcības plāns zināšanu apguvei, konsultāciju apmeklēšanai un pārbaudes 

darbu izpildei.  
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            Skolā 2013./2014.m.g. iestājās meitene no reemigrējušas ģimenes no Kanādas. Tika 

noskaidrotas viņas zināšanas un prasmes, sastādīts individuāls mācību plāns.  Pakāpeniski skolniece 

veiksmīgi adaptējās  un spēj sekmīgi apgūt mācību vielu. 

         Lai veiksmīgāk realizētu atbalstu mācību diferenciācijā, klašu audzinātāji sadarbojas ar 

mācību priekšmetu skolotājiem un logopēdu. Skolotāji pārrunā problēmas, dalās pieredzē, kā tās 

labāk risināt, kādas metodes un paņēmienus pielietot. Pedagoģiski – metodiskajā padomē dalās 

pieredzē par gūtajām atziņām un informāciju no semināriem, konferencēm, kursiem. Izvērtējot 

izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, pedagogi spriež par nepieciešamo atbalstu. 

Nepieciešamības gadījumā skola organizē sadarbību un konsultācijas ar pedagoģiski medicīniskās 

komisijas speciālistiem  Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrā. 

        Lai izglītojamie  pilnvērtīgi apgūtu Valsts pamatizglītības standartā noteiktās valodas jomas 

kompetences, izglītojamo runas un rakstu valodas attīstības iemaņas nepieciešamības gadījumā 

pilnveido logopēde.  Pēdējo 3 gadu laikā logopēde novērojusi un strādājusi ar 1.pielikuma 15. 

tabulā dotajiem darbības veidiem un apjomu. Pārskats veidots, ietverot logopēdijas grupas 

izglītojamos pirmsskolā. 

          2014./2015. m. g. logopēdijas nodarbības apmeklēja 16 izglītojamie, kuriem tika konstatēti 

lasīšanas traucējumi (6 izglītojamie), fonētiski traucējumi (5 izglītojamie), kompleksie: rakstīšanas+ 

lasīšanas traucējumi (10 izglītojamie) , 1- alālijas gadījums- pie kura tika kompleksi strādāts, 

piemērojot papildus individuālo darbu, lai izglītojamam veicinātu runas un valodas attīstību. 

       2015./ 2016. m. g. logopēdijas nodarbības apmeklēja 20 izglītojamie,  no kuriem 8 

izglītojamiem tika novēroti kompleksie lasīšanas un rakstīšanas traucējumi; 5- fonētiskie 

traucējumi, 5- lasīšanas traucējumi, 2- leksiski gramatiskās kļūdas; 1- alālijas gadījums- pie kura 

tika kompleksi strādāts, piemērojot papildus individuālo darbu, lai izglītojamam veicinātu runas un 

valodas attīstību. 

             2016./ 2017. m. g. logopēdijas nodarbības apmeklēja 20 izglītojamie,  no kuriem 6 

izglītojamiem tika novēroti kompleksie lasīšanas un rakstīšanas traucējumi; 5- fonētiskie 

traucējumi, 5- lasīšanas traucējumi, 2- leksiski gramatiskās kļūdas, 1- alālijas gadījums- pie kura 

tika kompleksi strādāts, piemērojot papildus individuālo darbu, lai izglītojamam veicinātu runas un 

valodas attīstību. 

      Logopēda korekcijas darba pamatā ir diagnosticēt runas un rakstu valodas problēmas, strādāt 

individuāli, lai mazinātu konstatētās problēmas. Septembrī un oktobrī logopēde veic izglītojamo 

padziļinātu pārbaudi, atlasa, veido grupu nodarbību grafiku, kā arī sastāda individuālo nodarbību 

plānu, veic pārrunas ar klašu audzinātājiem, pārrunā korekcijas darba mērķi, tādējādi veidojot 

veiksmīgas sadarbības pamatus turpmākam darbam. Lai sekmīgāk noritētu korekcijas darbs,  uz 

individuālām  izskaidrojošām sarunām tiek uzaicināti arī  vecāki. Logopēde ir novērojusi, ka 

pēdējos gados palielinājies to skolēnu skaits, kuriem ir grūtības apgūt mācību saturu, nav pilnībā 

izveidojusies lasītprasme, rakstītprasme, kas ierobežo izglītojamā spēju paveikt uzdevumu. Šādos 

gadījumos ir nepieciešami papildus atbalsta pasākumi  gan ikdienas darbā, gan 3., 6.un 9.klases 

valsts pārbaudes darbos.  

            Vērtējot izglītojamo individuālo sniegumu mācību gada garumā, novērots, ka ir skolēni, 

kuriem jūtams progress, jo nopietni iesaistās pats skolēns, arī vecāki, skolotāji. Ir arī izglītojamie, 

kuri apmeklē nodarbības neregulāri, neizrādot interesi, līdz ar to progress nav jūtams.  

    Logopēda darba pamatā ir sistemātisks darbs, ilgstoši, dinamiski vingrinājumi, rakstītprasmes un 

lasītprasmes nostiprināšana. Lai izglītojamiem būtu interese apmeklēt logopēda nodarbības, tiek 

veidotas ne tikai interesantas didaktiskās spēles un organizēts grupu darbs, bet arī sagatavoti un 

piedāvāti digitāli mācību materiāli. 

 Izglītības iestādes vadība kopā ar klases audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem 

individuāli tiekas ar izglītojamo vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās grūtības vai uzvedības 

traucējumi. 

 56 % aptaujāto vecāku apgalvo, ka vairākas reizes gadā ar viņiem ir runājuši skolotāji par veidiem, 

kā varētu vēl labāk atbalstīt bērnu. 76 % izglītojamo jūtas droši, ka  varēs saņemt atbalstu, ja 
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radīsies grūtības mācībās.  85 %  pedagogu uzskata, ka skola sniedz nepieciešamo atbalstu 

izglītojamiem, tikai ir jāgrib un jāvēlas tas pieņemt. 

   Stiprās puses:  

➢ Mācību process skolā tiek diferencēts – apzinātas un ievērotas talantīgo izglītojamo 

vajadzības, nodrošināts atbalsts izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

➢ Skola atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, interešu izglītības pulciņos. 

➢ Izglītojamiem regulāri tiek nodrošinātas konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Izglītojamo talantu un radošuma tālāka izkopšana. 

➢ Atbalsta pilnveidošana izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un tā efektivitātes 

paaugstināšana. 

Vērtējums:  ļoti labi 
 

  4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

          Sikšņu pamatskolā tiek realizēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), licence 20.08.2015., nr.V-8196. Tās īstenošana pirmo 

reizi uzsākta 2015./2016.mācību gadā, jo uz skolu atnāca mācīties 3 vienas ģimenes izglītojamie, 

kuriem bija pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par programmas nepieciešamību, taču šie 

skolēni pie mums mācījās tikai vienu mēnesi. Otro reizi programmas īstenošana uzsākta 

2016./2017.mācību gadā, kad Liepājas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija atzina, ka vienam 

1.klases skolēnam sekmīgai mācību apguvei tā ir nepieciešama. Izglītojamais tika  integrēts 

vispārējās pamatizglītības klasē. Klases attieksme ir saprotoša un izpalīdzīga. Izglītojamajam tiek 

nodrošināta pilnvērtīga integrēšana skolas mācību un audzināšanas procesā, ārpusstundu aktivitātēs 

un interešu izglītības nodarbībās. 

      Gatavojoties darbam speciālās izglītības programmā, vairāki skolotāji apmeklēja                             

profesionālās pilnveides programmas par bērnu ar speciālām vajadzībām integrāciju izglītības 

procesā. Skolotāji iepazinuši darba specifiku, lai izprastu skolēnu speciālās vajadzības, tiekoties ar 

Liepājas pilsētas Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem. Pedagogu profesionālā pilnveide par 

iekļaujošās izglītības jautājumiem turpinās. Ar 2017./2018.m.g. skolā darbu uzsāk speciālās 

izglītības pedagogs, kurš koordinēs pārraudzību un iesaistīsies apmācības procesā. Līdz šim to 

darīja direktores vietniece.  

       Skolēnam, kurš mācās pēc speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, ir izstrādāts individuāls izglītības programmas apguves plāns, kura īstenošanas 

izvērtējums notika divas reizes mācību gadā. Izvērtēšanas procesā tika uzklausīts logopēda 

viedoklis, mācību priekšmetu skolotāju viedoklis, analizēta skolēna izaugsmes dinamika.  

     Skolēnam tika nodrošināti atbalsta pasākumi ikdienas mācību darbā un pārbaudes darbos 

atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem. 

     Skolēnam ir izveidota mācību sasniegumu dinamikas karte, kurā skolotāji pēc noteiktiem 

kritērijiem atzīmēja skolēna sniegumu. 

     Skola nodrošināja sadarbību ar izglītojamā vecākiem, notika pārrunas par sasniegumiem, 

atbalstu, problēmām un to risinājumiem.  

      Mācību gada beigās, atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistu ieteikumam, 

izglītojamam rekomendējām attīstības dinamikas noteikšanu  Iekļaujošās izglītības atbalsta centrā. 

   Stiprās puses:  

➢ Skolā ir licencēta Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

➢ Izglītojamais ar speciālajām vajadzībām sekmīgi apguva mācību programmu. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Speciālā pedagoga nodrošināšana skolā. 

➢ Skolotāju profesionālās pilnveides nodrošināšana iekļaujošās izglītības jomā. 
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4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

            Sikšņu pamatskolas sadarbība ar vecākiem un informācijas apmaiņa pamatojas uz abpusēji 

saskaņotu iekšējo normatīvo dokumentu “Kārtība, kādā notiek skolas sadarbība ar vecākiem.” 

Skola sistemātiski, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par skolas darbu. Skolotāji vērtē, ka 

sniegtā informācija ir kvalitatīva, savlaicīga un korekta. Skola sadarbības nodrošināšanai ar 

izglītojamā  ģimeni un vecāku informēšanai izmanto dažādas formas – individuālas sarunas, klases 

un skolas vecāku sapulces, telefonisku un elektronisku saziņu, informāciju e-klasē,  aptaujas, 

vecāku dienas, līdzpārvaldes avīzi “Starpbrīžu Stāstiņi”, ierakstus dienasgrāmatās, informatīvās 

vēstules, informatīvu vēstuli “Skolas ziņas” mācību gada sākumā un pēc skolas vecāku 

kopsapulcēm tiem vecākiem, kuri nav piedalījušies, kā arī vecāki tiek aicināti piedalīties skolas 

pasākumos. 

        Skolā darbojas skolas padome, kuras izveidošanas kārtība noteikta skolas Nolikumā un kurai ir 

savs reglaments. Skolas padomē darbojas 6 vecāku pārstāvji, viens skolotājs, skolas direktore, 

skolēnu līdzpārvaldes vadītājs, saimniecības vadītāja. Skolas padomes priekšsēdētāju ievēl no 

vecāku vidus. Skolas padome iesaistās skolas dzīvē, atbalsta skolas pasākumus, palīdz tos organizēt, 

izsaka priekšlikumus skolas darbības uzlabošanai un pilnveidošanai. 

        Skolā ir noteikta kārtība, kā vecāki var izteikt savus iebildumus un ierosinājumus, vecākiem šī 

kārtība ir zināma. To apliecina 69 % aptaujāto vecāku. Vecāku izteiktos priekšlikumus skola 

regulāri apkopo, analizē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā. 56 % aptaujāto vecāku uzskata, 

ka viņu ierosinājumi tiek ņemti vērā, bet 38% vecāku uzskata, ka dažreiz ierosinājumi tiek ņemti 

vērā un dažreiz netiek ņemti vērā. Skola regulāri atjauno informāciju par vecākiem, viņu 

nodarbošanos, kontakttālruņiem.  

             Skola mācību gada sākumā informē vecākus par iespējām saņemt logopēda, psihologa, 

sociālā pedagoga palīdzību, par mācību priekšmetu skolotājiem, par interešu izglītības pulciņu 

piedāvājumu, atgādina par sadarbības iespējām, par kārtību, kā jārīkojas, ja bērns neapmeklēs skolu, 

aktualizē skolas rīcību izglītojamo pēkšņas saslimšanas vai traumu gadījumā, problemātiskas 

uzvedības jautājumu un vardarbības gadījumu risināšanas kārtību, kā arī vecāku iesaistīšanos. 

Vecāki ir informēti par kārtību, kādā viņi var satikt skolotājus un skolas vadību, taču ne vienmēr šī 

kārtība tiek ievērota. Skolas vadība un skolotāji runā ar vecākiem tad, kad viņi ir ieradušies.  

           Skola analizē informācijas apmaiņas un sadarbības ar vecākiem rezultātus. Lielākā daļa 

vecāku atzīst, ka informācijas apmaiņa un sadarbība ar skolu ir laba. 

          Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu sasniegumiem. Izglītojamo  vecāki 

regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un 

attieksmi pret darbu. Tas tiek darīts ar skolēnu dienasgrāmatu, sekmju izrakstu, individuālu 

rakstisku ziņojumu palīdzību, klašu un skolas vecāku sapulcēs, individuālajās tikšanās reizēs ar 

klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja 

bērnam nepieciešama logopēda, cita speciālista palīdzība vai papildus mācību pasākumi, kas varētu 

uzlabot skolēna mācību sasniegumus. 

    Skola mērķtiecīgi plāno un organizē pasākumus vecākiem – vecāku sapulces, vecāku dienas, 

individuālas sarunas ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, izglītojošus projektus,  

pasākumus kopā ar bērniem. Vecāku kopsapulces skolā notiek divas reizes mācību gadā, tajās tiek 

pārrunāta mācību un audzināšanas darba norise un ar tiem saistītie jautājumi, pasākumu un citu 

aktivitāšu norise, izglītības aktualitātes valstī un novadā, reizēm tiek paaicināti vieslektori 

(psihologi, sociālie darbinieki un sociālie pedagogi, ārsti, psihoterapeiti, pedagoģijas speciālisti, 

nepilngadīgo lietu inspektore, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektore). Klašu vecāku sapulces 

notiek vismaz 2 reizes mācību gada laikā, saskaņā ar klašu audzinātāju darba plānu un 

nepieciešamību tās tiek organizētas vairāk reižu. Vecāku sapulces tiek dokumentētas, norādot darba 

kārtību un  vecāku apmeklējumu reģistru. 38% aptaujāto vecāku norāda, ka viņi apmeklējuši visus 

skolas organizētos pasākumus vecākiem, un 63% vecāku norāda, ka apmeklējuši gandrīz visus 

pasākumus. Taču īstenībā apmeklējumu reģistrs rāda ko citu – parasti vecāku sapulces apmeklē 

apmēram 40-60 % vecāku.   
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        Plānotas un organizētas individuālas sarunas ar vecākiem notiek  divas reizes mācību gadā, to 

apmeklējums ir neliels. Neplānotas individuālas sarunas ar vecākiem notiek tad, kad viņi ir 

ieradušies skolā. Otrā semestra sākumā visās klasēs notiek sapulces, kurās piedalās arī mācību 

priekšmetu skolotāji. To skolēnu vecāki, kuriem ir problēmas mācībās (nepietiekami vērtējumi) un 

uzvedības problēmas, tiek aicināti uz kopējām sarunām ar skolas administrāciju un  mācību 

priekšmetu skolotājiem. Tiek veidots protokols, kurā dokumentētas problēmas un to risinājumu ceļi, 

izglītojamā un viņu vecāku apņemšanās un veicamie uzdevumi.  Skolā tiek organizētas divas 

vecāku dienas – pirmajā un otrajā semestrī, taču turpmāk plānojam šo dienu skaitu palielināt.   

Periodiski skola organizē izglītojošus seminārus par dažādām tēmām – “Kā palīdzēt bērnam saprast, 

kāpēc jāmācās” (Laimes kalve), “Bērnu emocionālā audzināšana” (psihoterapeite P. Ivanova), “Kā 

palīdzēt bērnam mācīties” (LU lektore D.Kalniņa), “Interneta atbildīga lietošana” (LPMC 

speciāliste). 

 Sadarbībā ar novada sociālo darbinieku darbā ar ģimenēm un bērniem tika organizēti izglītojoši 

projekti vecākiem - 10 nodarbību cikls “Ceļvedis audzinot pusaudzi” un 4 nodarbību cikls “Kā 

izprast savu bērnu?” 

     Skola aicina vecākus piedalīties organizētajos pasākumos kopā ar bērniem. Viskuplāk 

apmeklētais ir Ziemassvētku pasākums ar balli. Daudzi vecāki piedalījušies arī mācību ekskursijās 

(piemēram, 2017.gada pavasarī pirms Mātes dienas kopīga ekskursija uz pasākumu “Meža ABC”), 

vecāki iesaistās Miķeļdienas vai Mārtiņdienas tirdziņā, projektu nedēļas aktivitātēs, vēro Lāčplēša 

dienas soļošanas skati, skatās un klausās Skatuves runas konkursu, ļoti aktīvi iesaistās skolas 

organizētajās akcijās – makulatūras vākšanā, izlietoto bateriju vākšanā, nolietoto elektropreču 

vākšanas konkursā “Štepseles ceļojums”. 81 % aptaujāto vecāku apgalvo, ka skolas pasākumi 

vecākiem ir labi organizēti. 

      Skola vadība raksta pateicības vēstules mācību gada beigās to izglītojamo vecākiem, kuriem 

bijuši teicami un izcili mācību sasniegumi, iegūtas godalgotas vietas olimpiādēs vai konkursos, kā 

arī par īpašiem darbiem skolas labā. 

      Skola analizē vecākiem organizēto pasākumu kvalitāti un lietderīgumu pedagoģiski – 

metodiskās padomes sēdēs. 

 Stiprās puses: 

➢ Kvalitatīva, korekta, savlaicīga informācijas aprite starp skolu un izglītojamo ģimenēm. 

➢ Vecāku iesaistīšana skolas pasākumos kopā ar bērniem. 

➢ Izglītojošas lekcijas vecākiem. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Vecāku rosināšana aktīvāk izmantot e-klases pakalpojumus. 

➢ Vairāku vecāku dienu organizēšana mācību gada laikā. 

Vērtējums:  labi 
 

4.5. Joma – 5. Iestādes vide 
 

4.5.1. Mikroklimats 

          Sikšņu pamatskola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un 

lepnumu par skolu. Skola plāno un īsteno sava tēla pilnveidošanu. Skolotājiem ir pozitīvs viedoklis 

par skolu, tam noteikti piekrīt visi skolotāji.   85 % izglītojamo apgalvo, ka lepojas ar savu skolu un 

gandrīz 70 % aptaujāto vecāku apgalvo, ka skolai ir laba slava apkārtējā sabiedrībā. Tas tiek 

nodrošināts plānveidīgi, regulāri plānojot aktivitātes un pasākumus, par to informējot sabiedrību 

novada avīzē un mājas lapā, kā arī iesaistot sabiedrību notiekošajos procesos. 

        Skolai ir vienota veida dienasgrāmata un kā reprezentācijas atribūts – pildspalva ar skolas logo. 

        Skolas kolektīvs lielu uzmanību pievērš ne tikai stabilu tradīciju uzturēšanai (Dzejas diena, 

Skolotāju diena, ražas un interesanto darinājumu izstāde, Ziemassvētku pasākums ar katras klases 

priekšnesumu un balli, Barikāžu atceres brīdis, svecīšu aizdegšana Latvijas dzimšanas dienā, to 

skolotāju godināšana Latvijas Republikas gadadienas pasākumā, kuri skolā nostrādājuši 10, 15,20 

un vairāk gadus, Putnu dienas, Pēdējais zvans, u.c.), bet arī jaunu un mūsdienās aktuālu tradīciju 
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ieviešanai – Eiropas diena, Eiropas valodu diena, Labo darbu nedēļa. Skola māca un nodrošina 

cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu. Pie skolas ēkas vienmēr ir valsts karogs    

(sēru un piemiņas dienās attiecīgā noformējumā), valsts simboli ir visās klašu telpās, 3.stāva 

koridorā ir lielā planšete ar valsts simboliem un prezidenta ģīmetni, Patriotu nedēļā visi nēsā 

piespraudes karoga krāsā, valsts svētkos, Zinību dienā, izlaidumā zālē atrodas valsts karogs un visi 

dalībnieki dzied un godina valsts Himnu. 

        Skolā respektē katra izglītojamā un darbinieka tiesības. Izglītojamie skolā jūtas vienlīdzīgi 

neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Skolā taisnīgi tiek risināti konflikti, 

uzklausot visas tajā iesaistītās puses. Problēmsituācijas tiek izvērtētas savlaicīgi un risinātas 

noteiktajā kārtībā, iesaistot izglītojamos, pedagogus, vecākus, ja nepieciešams, tad arī Sociālo 

dienestu un pašvaldības policiju. Skola cenšas neatstāt neievērotu  nevienu pārkāpumu. Skolas 

darbinieki cenšas izturēties godīgi un taisnīgi pret visiem izglītojamiem, taču tā uzskata vien 56 % 

izglītojamo. Skolā cenšas novērst fiziskos un morālos pāridarījumus izglītojamo vidū. Tas ietverts 

arī iekšējās kārtības noteikumos. Iekšējās kārtības noteikumos noteikta kārtība, kādā jāziņo par pāri 

darījumiem. Skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām un atbilstoši rīkojas. To 

veicina skolotāju ikdienas dežūras. Gandrīz lielākā daļa vecāku (72%) atzīst, ka skola nekavējoties 

rīkojas jebkuras huligāniskas rīcības gadījumā.  To apgalvo arī gandrīz visi aptaujātie skolēni.  

      Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa, 

uzticēšanās un izpalīdzība. Skola sekmē to veidošanos un izpratni par tām, iekļaujot klašu 

audzinātāju stundās atbilstošas tēmas un ikdienas darbā to ievērojot. Kopības apziņas veidošanai 

daudzi pasākumi skolā notiek visiem izglītojamiem kopā, arī komandas sporta dienās tiek veidotas 

no dažāda vecuma izglītojamiem, tā veicinot saprašanos, izpalīdzību, iecietību. Kopības apziņas 

veidošanai skolas darbiniekiem tiek organizēti pasākumi – ekskursijas, teātra izrāžu un koncertu 

apmeklējumi, sveikšana jubilejās, u.c. Visi skolotāji atzīst, ka viņiem ir iespēja izrunāt ar kolēģiem 

problēmas, kas rodas mācību procesā. 

      Skolā attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Ir noteikta kārtība, kādā jārīkojas 

apmeklētājiem, tā ir pieejama apmeklētājiem pie ieejas durvīm. 

      Skola regulāri novērtē un informē par izglītojamo un darbinieku sasniegumiem (skolas līnijās, 

skolas un novada avīzē, arī rajona avīzē un novada mājas lapā), darba kārtības un iekšējās kārtības 

noteikumos ir noteikta pamudinājumu un apbalvojumu sistēma. Izglītojamo darbi tiek regulāri 

izvietoti skolas telpās.   

     Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, kuri ir demokrātiski izstrādāti un pēc mūsu uzskatiem – 

kvalitatīvi. Iekšējās kārtības noteikumu ieviešanu un kontroli veic skolas vadība, to pilnveidošanā 

un koriģēšanā katru gadu piedalās visu klašu izglītojamie un vecāki (sadarbojoties ar skolas 

padomi), kā arī skolas darbinieki. Visi skolas darbinieki un izglītojamie ar tiem ir iepazīstināti. Arī 

skolēnu vecāki ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, tie ir pieejami klasēs un skolā pie 

ziņojuma dēļa. Gandrīz visi izglītojamie  (93%) atzīst, ka zina iekšējās kārtības noteikumus un 

cenšas tos ievērot. 

       Jaunajiem izglītojamiem un skolas darbiniekiem tiek sniegts atbalsts. Ar viņiem iepazīstina 

visu kolektīvu, jaunajiem pasniedz piemiņas lietu, jaunie tiek intervēti un intervijas ievieto skolas 

avīzē “Starpbrīžu Stāstiņi”.  

       Skolā tiek iekļauti izglītojamie ar īpašām vajadzībām,  izglītojamo ar kustību traucējumiem 

nav. Skolā netiek reklamētas partijas. Tiek atzīmēti visi valsts svētki, lielākā daļa latviešu 

gadskārtu. Mācības notiek latviešu valodā. Skolas mācību procesā tiek izmantoti mācību līdzekļi 

atbilstoši IZM atļautajiem mācību līdzekļiem. Tiek ievērotas ētikas un cilvēktiesību normas.  

Stiprās puses: 

➢ Izglītojamie un skolotāji lepojas ar savu skolu. 

➢ Skolai ir stabilas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas. 

➢ Skolai ir iekšējās kārtības noteikumi, kas ir visiem zināmi, pieejami un regulāri demokrātiski 

koriģēti. 

➢ Skolā ir pozitīva sadarbības vide, kas tiek uzturēta ar kopīgiem pasākumiem, tradīcijām. 

Turpmākā attīstība: 
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➢ Izglītojamo savstarpējo attiecību uzlabošana. 

➢ Informācijas par skolu pilnveidošana Rucavas novada mājas lapā. 

Vērtējums:  ļoti labi 
 

4.5.2. Fiziskā vide 

        Sikšņu pamatskola atrodas Rucavas novada Dunikas pagasta Sikšņos. Pamatizglītības 

programma un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek 

īstenota adresē “Sikšņu pamatskola”, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads. Pirmsskolas 

izglītības programma tiek īstenota adresē “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads. 

Visas izglītības iestādes ēkas ir dibinātāja - Rucavas novada pašvaldības īpašums. 

      Skolas ēka atrodas 1927.gadā priekš skolas celtajā divstāvu ēkā. Lielāku pārbūvi piedzīvojusi 

1994.-1995.gadā, kad tika nomainīta malkas apkures sistēma un piebūvēta katlumāja, izbūvēts 

trešais stāvs, veikts kāpņu remonts un mācību telpu remonts 1.un 2.stāvā. Pie skolas ar Karalienes 

Juliānas fonda atbalstu 1999.gadā tika pārbūvētas telpas mājturības darbnīcu klases izveidei. 

2008.gadā skolas teritorijā uzcelta Dunikas sporta halle, kuru skola izmanto sporta aktivitātēm. 

          Skolas ēkas pirmajā stāvā atrodas garderobe, saimniecības pārzines kabinets, virtuve, 

ēdamzāle, labierīcības un 5 mācību telpas. Otrajā stāvā atrodas skolotāju darba un atpūtas istaba, 

direktores kabinets, informācijas centrs, kurā pašlaik ir darba vieta arī logopēdei, speciālajam 

pedagogam un sociālajam pedagogam, datorklase, interaktīvā klase, aktu zāle ar skatuvi. Ēkas 

3.stāvā atrodas trīs mācību telpas – dabaszinību kabinets ar nelielu laboratoriju, 

mājturības/mūzikas/vizuālās mākslas kabinets un latviešu valodas klase, kā arī plaša foajē telpa. 

Visās mācību telpās 2014.un 2015.gadā nomainīti soli un krēsli. Skolas ēkas koridori nav plaši, bet 

tos veidojam gaišus,  ar atpūtas stūrīšiem izglītojamiem. 

      Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, apzaļumotas, vienmēr tīras un kārtīgas. 

Izglītojamie iesaistās tīrības un kārtības uzturēšanā skolas telpās (katru dienu klasē ir dežurants, tā 

pienākumi noteikti iekšējās kārtības noteikumos), kā arī talkās skolas apkārtnes tīrības un kārtības 

nodrošināšanā. Sanitārhigiēniskie apstākļi (temperatūra, apgaismojums, uzkopšana, u.c.) skolas 

telpās atbilst normām. Skolā katru gadu  pēc nepieciešamības budžeta iespēju robežās veic telpu 

kosmētisko remontu. Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo skolēnu un personāla 

pārvietošanos. Skolas telpas ir drošas, skolas koridoros katrā stāvā redzamā vietā ir evakuācijas 

plāni, norādītas ieejas, izejas. Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, kur ir paaugstināta 

ugunsbīstamība, izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti, par ko informē īpašas norādes. Visas skolas 

telpas ir aprīkotas ar ugunsdrošības signalizāciju. Pirmās palīdzības aptieciņas ir visos 

nepieciešamajos mācību priekšmetu kabinetos, skolotāju istabā un skolas virtuvē.  

        Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. Tās 

labiekārtošana notiek pakāpeniski iespēju robežās. Pēc skolēnu iniciatīvas tika izveidots projekts, 

kuru atbalstīja Bērnu un ģimenes lietu ministrija, un tā rezultātā pie skolas tapa bērnu rotaļlaukums, 

kuru papildināja un uzlaboja 2010. gada pavasarī un 2014.gada vasarā.  Pie skolas atrodas sporta 

laukums ar basketbola, futbola un volejbola laukumiem, vieglatlētikai nepieciešamo (asfaltēts 

skrejceļš, tāllēkšanas sektors, lodes grūšanas sektors, vingrošanas siena, līdzsvara baļķis). Pēc 

sporta zāles uzcelšanas 2008. gadā ir labiekārtota apkārtnes teritorija, sakopts skolas dārzs, izveidoti 

gājēju celiņi un apgaismojums. Skolas teritorijā ir funkcionāli nodalīta sporta, atpūtas un 

saimnieciskā zona. Skolas apkārtne ir droša skolēniem. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes 

drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes, pie sporta zāles iekārtota stāvvieta. 

       Skolā tiek veicināta resursu taupīga izlietošana. Skola regulāri iesaistās “Zaļās jostas” akcijās 

par makulatūras un izlietoto bateriju vākšanu (2016./2017.m.g. ieguvām 1.vietu uz vienu 

izglītojamo un balvu 400 eiro  ), kā arī Liepājas RAS organizētajā nolietoto elektropreču vākšanā 

(2016./2017.m.g. 2.vieta un naudas balva 200 eiro).  

         Turpmākais uzdevums – skolas fasādes siltināšana un remonts, gājēju pievedceļa seguma 

atjaunošana un mācību telpu remonts. 

         Skolā ir kontroles iestāžu veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Pārbaudes notiek regulāri, un to ieteikumi nekavējoties tiek ņemti vērā.  
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Tabula nr.2. 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums  Izsniegšanas datums 

“Sikšņu pamatskola”, Sikšņi, 

Dunikas pagasts, Rucavas 

novads, LV- 3480 

Atzinums no Valsts 

ugunsdrošības un glābšanas 

dienesta 

2017.gada 9.augustā 

Nr. 22/12.1-3.1./478 

“Purenītes”, Sikšņi, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads 

Atzinums no Valsts 

ugunsdrošības un glābšanas 

dienesta 

2017.gada 9.augustā 

Nr. 22/12.1-3.1./478 

“Sikšņu pamatskola”, Sikšņi, 

Dunikas pagasts, Rucavas 

novads, LV- 3480 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

2016.gada 20.oktobrī,  

Nr. 00541716,   

“Purenītes”, Sikšņi, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas  

 2016.gada 20.oktobrī,  

Nr. 00541816,   

 

    Visi aptaujātie vecāki uzskata, ka skolas telpas un apkārtne ir sakopta un piemērota skolēniem. 

95 % izglītojamo uzskata, ka skolas telpas ir patīkamas mācībām, 85 % izglītojamo uzskata, ka 

skolas krēsli un galdi ir piemēroti mācībām. 

Stiprās puses: 

➢ Skolas telpas ir funkcionālas, tīras, ērtas, estētiski noformētas. 

➢ Plaša sporta zāle. 

➢ Skolas telpas tiek plānveidīgi labiekārtotas. 

➢ Skolas vide ir droša izglītojamiem un darbiniekiem. 

Turpmākā attīstība: 

➢  Skolas fasādes siltināšana un remonts. 

➢ Gājēju pievedceļa seguma atjaunošana.  

➢  Mācību telpu plānveida remonts. 

➢ Skolas teritorijas atpūtas un sporta zonas labiekārtošana. 

Vērtējums:  labi 
 

4.6.Joma – 6. Iestādes resursi 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

          Skolā ir visas izglītības programmu realizācijai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie 

resursi izglītojamo un skolotāju vajadzību nodrošināšanai.  

           Skolas telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Tās ir atbilstošas 

skolēnu skaitam. Klašu telpu iekārtojums atbilst skolēnu vecumam un augumam. Skolas telpu 

labiekārtošana tiek mērķtiecīgi plānota. Klašu telpu mēbeles tiek pakāpeniski nomainītas. Ārpus 

skolas ēkas izvietots zēnu mājturības kabinets un sporta zāle, kurā iekārtota sporta spēļu zāle, 

trenažieru zāle, galda tenisa zāle. Ārpus skolas ēkas pašvaldībai piederošās telpās atrodas 

pirmsskolas grupu telpas. Skolā ir 8 mācību telpas, datorklase un interaktīvā klase, telpas skolas 

vadībai un skolotājiem, aktu zāle ar skatuvi. Tiek veidots informācijas centrs, kurā noteiktās dienās 

strādā atbalsta personāls. Telpu aprīkojums tiek pakāpeniski plānveidīgi papildināts. Skolas telpu 

sadalījums ir racionāls, tas atbilst mācību procesa nodrošināšanai, skolēnu un skolotāju prasībām. 

Pie katras telpas ir norāde par telpu, klasi un atbildīgo personu. Ir noteikta kārtība datorklases un 

interaktīvās klases izmantošanai mācību stundās, datorklasei noteikts darba laiks ārpus mācību 

stundām, ir saplānots sporta zāles noslogojums. 

         Skolai ir pietiekams finansējums mācību grāmatu, darba burtnīcu un mācību līdzekļu iegādei. 

Skolotājiem ir pieejama pedagoģiskā un metodiskā literatūra. Skola abonē preses izdevumus papīra 

formātā (“Izglītība un Kultūra”, “Ilustrētā Zinātne”, “Ilustrētā Vēsture”, “Ilustrētā Junioriem”, 

“Pūcīte”) un elektroniskos izdevumus ( “Skolas Vārds” un “Pirmsskola”). 
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        Skolā ir nepieciešamie materiāltehniskie  resursi izglītības programmu īstenošanai. Skolotāji 

un izglītojamie izmanto esošos materiāltehniskos resursus. Skolā ir pastāvīgs bezvadu interneta 

pieslēgums. Ir datorklase ar 12 datoriem, ir 2 interaktīvās tāfeles (interaktīvajā klasē un 

matemātikas klasē), projektors ar ekrānu, 3 portatīvie datori, datu kamera, televizors, 

videomagnetafons, 2 mūzikas centri, akustiskā sistēma,  4 CD/USB atskaņotāji, 2 stacionārie datori 

ar printeriem skolotāju istabā un vadības dators ar printeri, 2 kopētāji, dators ar printeri 

saimniecības pārzines vajadzībām. 

        Skolā notiek regulārs, plānveidīgs materiāltehnisko resursu papildināšanas darbs visiem 

mācību priekšmetiem atbilstoši izglītības programmu vajadzībām. Skola rūpējas par iekārtu un 

tehnisko līdzekļu iegādi un drošas ekspluatācijas nodrošināšanu. Tie ir darba kārtībā un 

nepieciešamības gadījumā nekavējoši tiek remontēti. Skolotāji izmanto skolā esošos 

materiāltehniskos resursus, to pielietojums ir efektīvs.  

               Skolas sanitārie mezgli ir atbilstoši iekārtoti. Skolā ir iekārtotas telpas tehniskajiem 

darbiniekiem. 

             Skolā tiek nodrošināta informācija par skolā pieejamo aparatūru, aprīkojumu un resursiem.                    

Interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai izmanto skolas telpas, 

iekārtas un citus resursus. Saskaņojot ar skolas administrāciju, tās tiek izmantotas arī pašvaldības 

vajadzībām.  

             Skolā nav bibliotēka, bet ir vienošanās ar Rucavas novada Dunikas pagasta Sikšņu 

bibliotēku par skolotāju un izglītojamo piekļuvi daiļliteratūrai, uzziņu literatūrai, skolā neesošajiem 

periodiskajiem izdevumiem.  Sadarbība ar Sikšņu bibliotēku ir veiksmīga un mācību procesu 

veicinoša. 

              Visi pedagogu atzinuši, ka viņiem ir darbam nepieciešamie resursi un tie nodrošina mācību 

priekšmetu standartu apguvi. Izteikts vēlējums – katrā klasē interaktīvo tāfeli un portatīvo datoru. 

88 % izglītojamo aptaujā atzinuši, ka viņiem ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu, ja tas 

nepieciešams mācībām. Visi aptaujātie vecāki atzinuši, ka skola 100% nodrošina viņu bērnus ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

Stiprās puses: 

➢ Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas ar atbilstošu aprīkojumu. 

➢ Skolā iespēju robežās tiek nodrošināti izglītības programmu realizācijai nepieciešamie 

materiāltehniskie līdzekļi. 

➢ Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību grāmatām un nepieciešamajām darba burtnīcām. 

➢ Plaša sporta halle. 

Turpmākā attīstība: 

➢  Materiāltehniskās bāzes papildināšana un pilnveidošana kvalitatīvai mācību priekšmetu 

apguvei. 

➢ Regulāra mācību līdzekļu un mācību grāmatu fonda pilnveidošana un atjaunošana. 

➢ Portatīvo datoru nodrošināšana skolotājiem. 

Vērtējums:  labi 
 

4.6.2. Personālresursi 

         Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Sikšņu pamatskolā 2016./2017.mācību gadā strādāja 13 pedagogi, no tiem: 

- 9 pedagogi īstenoja pamatizglītības programmu (mūziku un angļu valodu –arī pirmsskolā) 

- 2 pedagogi strādāja tikai pirmsskolas grupās 

- skolotāja-logopēde strādāja gan pamatskolā, gan pirmsskolā 

No 13 pedagogiem - pamatdarbā strādā 11 pedagogi ( 85%), Rucavas novadā dzīvo 9 pedagogi 

(69%), šīs skolas absolventi 6 (46%). Lielākā daļa skolā strādājošo pedagogu ir sievietes – 11, bet 2 

ir pedagogi- vīrieši. Pedagogu vidējais vecums – 43,9 gadi.  Pedagoģiskais darba stāžs ir dažāds, tas 

nodrošina pieredzes pilnveidošanos. No 13 skolā strādājošiem pedagogiem 2.profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpe ir 5 pedagogiem, bet 3.kvalitātes pakāpe ir 4 pedagogiem. 
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    Skolā 2016./2017.m.g. kā atbalsta personāls strādāja logopēde, bet ar 2017./2018.m.g. rasta 

iespēja speciālā pedagoga un sociālā pedagoga nodrošināšanai. Psihologa piesaistīšana 

nepieciešamības gadījumā notiek sadarbojoties ar novada Sociālo dienestu vai Liepājas Iekļaujošās 

izglītības atbalsta centru. 

          Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 2 (15%) 

pedagogi ir ieguvuši maģistra grādus, 5 (38%) skolotājiem ir  otrais un arī trešais  profesionālās 

kvalifikācijas diploms. Skolotāji regulāri papildina pedagoģisko meistarību profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilst normatīvo 

aktu prasībām. Visi skolas darbinieki gan pedagoģiskie, gan tehniskie ir apmeklējuši bērnu tiesību 

aizsardzības kursus  attiecīgajā apjomā.  Visi pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo 

kompetenci audzināšanas jautājumos (“Pilsoniskuma un patriotiskās audzināšanas būtiskākie 

aspekti skolā”, 6 stundas, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, 2017.; “Saskarsmes ar bērnu veidošanas 

principi” 8 stundas, Latvijas pašvaldību mācību centrs, 2015.) 

      Skola atbalsta  pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, apzina, plāno un koordinē 

pedagogu tālākizglītības vajadzības. Skolotāji tiek motivēti un rosināti uz nepārtrauktu profesionālo 

pilnveidi.  Pedagoģiskās pilnveides kursi katru gadu tiek organizēti arī uz vietas Rucavas novadā. 

Skolotāji regulāri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes organizētās metodiskās dienas, 

seminārus, kursus. Pedagogi izmanto Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas piedāvājumu. Liepājas 

Universitātes un citu izglītojošo iestāžu piedāvājumus. Skola katru gadu ieplāno finanšu līdzekļus 

budžetā pedagogu tālākizglītībai un nodrošina transportu vai ceļa izdevumus. Skolā ir sistematizēta 

informācija par katra skolotāja tālākizglītību, skolā ir sastādīts pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides plāns, kurš tiek analizēts un aktualizēts regulāri. Turpmākajā laikā nepieciešama 

pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide mācību priekšmetos, jo šajā periodā prioritāte bija 

prasmju pilnveide informācijas tehnoloģijās, audzināšanas darbā, bērnu tiesību aizsardzībā. 

      Pedagoģiski-metodiskās padomes sēdēs regulāri notiek informācijas apmaiņa par kursos, 

semināros, konferencēs gūto pieredzi un atziņām, kuras pedagogi pēc tam izmanto mācību un 

audzināšanas darba pilnveidei. Pēc apmeklētajiem kursiem pedagogi vienmēr savlaicīgi iesniedz 

skolas vadībai profesionālās kompetences pilnveides programmu apguves apliecinošu dokumentu 

un skolas vadība to ievada datu bāzē. 

     Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs  gan skolā (pasākumi, 

aktivitātes, sanāksmes, darba plānošana un izvērtēšana, u.c.), gan ārpus tās (semināri, konferences 

“Rucava iz senatnes”, “Dunika iz senatnes”, etnogrāfiskās mājas “Zvanītāji” vasaras skoliņa, 

Novada mācības programmas izveide). 

       Pedagogu darba slodze ir optimāla, to sadala, ievērojot skolā īstenojamās izglītības 

programmas, skolotāju kvalifikāciju un pieredzi, darba organizācijas vajadzības. Visi darbinieku 

dati ir ievadīti VIIS.  

       Personāls tiek motivēts darbam, cenšoties novērtēt viņu ieguldījumu skolas dzīvē. Zinību dienā 

visi darbinieki saņem piemiņas velti un ziedus, mācību gada pēdējā dienā saņem Pateicību un 

ziedus, Latvijas Republikas gadadienā tiek sumināti darbinieki ar pedagoģisko darba stāžu 10,15, 

20, 25 un vairāk gadu. Šajos svētkos ir godināti darbinieki konkursā “Manas skolas gods” dažādās 

nominācijās. Publisku “paldies” skolas līnijās, pasākumos, skolas, novada un reģionālajās avīzēs 

skolotāji saņem par sasniegumiem dažādos konkursos, olimpiādēs, sacensībās. Par iegūtām 

godalgotām vietām olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās pedagogi tiek prēmēti pēc Rucavas 

novada domes apstiprinātās prēmēšanas kārtības. Tiek ierosināti pedagogu apbalvojumi Rucavas 

novada konkursos “Gada un goda rucavnieks”, kā arī saņemts A/S Swedbank apbalvojums  

skolotājai (2015.). 

             Pēdējos trīs gados nomainījušies skolotāji latviešu valodā, angļu valodā, mūzikā. Aicinot 

darbā pedagogus, parādās tendence, ka trūkst pedagogu, kuri būtu gatavi strādāt lauku skolā, līdz ar 

to konkurss uz vakancēm neveidojas, un pedagogus atrast ir grūti. 

               Skolā 2016./2017.m.g. strādāja 11 tehniskie darbinieki – saimniecības pārzine, pavāre, 

virtuves strādniece, divas apkopējas, divas pirmsskolas skolotājas palīdzes, divi kurinātāji/strādnieki 

skolā un 1 kurinātājs/strādnieks pirmsskolā  un skolēnu autobusa šoferis.  
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 Stiprās puses: 

➢ Skola spēj nodrošināt nepieciešamo personālu izglītības programmu īstenošanai. 

➢ Optimāls pedagogu slodzes sadalījums un darbinieku skaits. 

➢ Pedagoģiskais personāls tiek atbalstīts un motivēts piedalīties tālākizglītības programmās. 

➢ Profesionālās pilnveides kursi un semināri tiek organizēti arī uz vietas skolā. 

Turpmākā attīstība: 

➢  Sociālā pedagoga un speciālā pedagoga nodrošināšana skolā. 

➢ Pieredzes apmaiņas un sadarbības aktivizēšana ar citu skolu pedagogiem. 

➢ Tālākas pedagogu profesionālās kompetences mācību priekšmetos nodrošināšana. 
 

Vērtējums:  ļoti labi 
 

4.7.Joma – 7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana   

          Sikšņu pamatskolas vīzija –Skola, kura piedāvā konkurētspējīgu izglītību, akcentējot katra 

izglītojamā personības, radošo spēju un talantu attīstību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu. 
 

Sikšņu pamatskolas misija – Veidot mūsdienīgu izglītības vidi, nodrošinot  kvalitatīvu izglītības 

procesu, sniedzot  izglītojamiem pašapliecināšanās iespējas un motivāciju tālākizglītībai. 
 

Sikšņu pamatskolas pašreizējā attīstības posma galvenās vērtības: 

Cieņa – mēs cienām sevi un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un rīcību. 

Sadarbība- tā ir labas komandas pamats. Mūsu skola ir komanda – skolēni, vecāki un skolas 

darbinieki. 

Izaugsme – mēs augstu vērtējam iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, nemitīgi sevi 

pilnveidot un attīstīt. 

Atbildība – mēs esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcības sekām. Mēs esam 

līdzatbildīgi par skolā notiekošo. 

Patriotisms – mēs veidojam interesi un piederības izjūtu savai ģimenei, skolai, pagastam, novadam, 

Latvijai. 

            Sikšņu pamatskolas Nolikumā ir noteikts iestādes pamatmērķis, darbības pamatvirziens un 

raksturoti galvenie uzdevumi.   

Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai 

nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un  pamatizglītības valsts standartā noteikto 

mērķu sasniegšanu. 

       Skolas vadība veicina un organizē pašvērtēšanas procesu, tas ir pamats skolas darba stipro pušu 

un turpmākās attīstības vajadzību noteikšanai. Informācijas faktu uzkrāšana, darba izvērtēšana 

notiek visa mācību gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem un darba plānam. Skolas 

pašvērtēšanas process ir nepārtraukts un notiek vairākos līmeņos: 

• Informatīvajās skolotāju apspriedēs tiek vērtēts ikdienas darbs un notikumi; 

• Mācību stundās izglītojamie arvien biežāk tiek rosināti izvērtēt sava darba rezultātus, 

skolotāji pašizvērtē mācību stundu norisi; 

• Semestru noslēgumu sēdēs veic izglītojamo mācību sasniegumu ikdienas darbā izvērtēšanu; 

• Mācību gada noslēgumā mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, interešu izglītības 

pulciņu skolotāji, atbalsta personāls veic sava darba pašvērtējumu; 

• Pedagoģiski-metodiskās padomes sēdēs tiek analizēti valsts pārbaudes darbu rezultāti, 

sasniegumi olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamika, sadarbība ar vecākiem, interešu izglītības programmu īstenošana, u.c. jautājumi; 

• Atbilstoši darba plānam periodiski notiek izglītojamo, vecāku, skolotāju anketēšana par 

aktuālām tēmām; 

• Mācību gada noslēguma sēdē tiek analizēta izvirzīto prioritāšu izpilde un attīstības plāna 

īstenošana. 
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   Skolas pašvērtēšanas ziņojums tiek gatavots, balstoties uz izvērtējumiem pedagoģiski-metodiskās 

padomes sēdēs, mācību stundu vērojumu apkopojumu, skolas dokumentu izpēti un analīzi, 

izglītojamo, vecāku, pedagogu aptaujas anketu rezultātiem (2017.gadā – Edurio anketas, citus gadus 

izmantojām pašu veidotas anketas).  Skolas darba pašvērtējums ir objektīvs un pietiekami pamatots, 

jo izmantotas iesaistīto pušu (skolēnu, skolotāju, vecāku) anketu apkopojumi. 

      Vērtēšanas procesos konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus skolas personāls 

zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolas 

personāls tiek iepazīstināts pedagoģiski-metodiskās padomes sēdēs un apspriedēs, vecāki ar to tiek 

iepazīstināti vecāku sapulcēs, skolas padomes sēdēs,  skolas avīzē. Pašvērtējuma ziņojums ievietots 

Rucavas novada mājas lapas sadaļā – Sikšņu pamatskola. 

          Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms. Pašlaik spēkā esošais skolas attīstības plāns ir veidots piecu gadu periodam – no 

2014./2015.m.g. – 2018./2019.m.g. Attīstības plāns ir strukturēts pa darbības jomām un balstīts uz 

iepriekšējā  plānošanas perioda pašvērtējumu. 

       Prioritātes tiek izvirzītas, ņemot vērā skolas pamatmērķus, pašnovērtējumā konstatētās stiprās 

puses un nepieciešamos uzlabojumus, novada attīstības koncepciju.  Attīstības plāna izstrāde notiek 

demokrātiski, ar saviem priekšlikumiem piedalījās skolēnu līdzpārvalde, skolas padome, pedagogi, 

tehniskais personāls. Attīstības plāns  ir pārdomāti veidots, konkrēts un reāls. Tas ietver attīstības 

prioritātes, mērķus, novērtēšanas kritērijus, ieviešanas gaitu  - konkrētus uzdevumus, termiņus, 

atbildīgās personas, noteikti resursi un pārraudzība. 

      Skolas attīstības plāns apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē, saskaņots skolas padomē, 

saskaņots ar dibinātāju – Rucavas novada domi.  Ar  attīstības plānu iespējams iepazīties skolā. 

      Skola savā darbībā īsteno attīstības plānā noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus. 

Katra mācību gada darba plānu veido, balstoties uz prioritātēm un konkrētajam gadam izvirzītajiem 

uzdevumiem. Katru mēnesi, ņemot vērā gada darba plānu, tiek precizēts ikmēneša operatīvais darba 

plāns. Sikšņu pamatskolas gada darba plāns pieejams un ar to var iepazīties skolā. 

Plānu īstenošanu pārrauga, analizē un izvērtē rezultātus, ja nepieciešams, tad  veic korekcijas.  

     Skolas izvirzītās prioritātes sasaucas ar skolas vīziju, misiju un mērķi. Ikdienas darbs balstīts 

pašlaik aktuālajās vērtībās – cieņā, sadarbībā, izaugsmē, atbildībā un patriotismā. 

     Izglītojamo aptaujā uz jautājumu – Vai tev ir bijusi iespēja pārrunāt savus ieteikumus skolas 

darba uzlabošanai ar skolas vadību? – saņēmām 75 % pozitīvu atbilžu. Visi skolas skolotāji atzīst, 

ka attīstības plāns ir saprotams. Tikai 40 % no aptaujātajiem vecākiem atbild, ka viņiem ir bijusi 

iespēja piedalīties skolas attīstības plānošanā. Mēs to izskaidrojam ar to, ka tagadējā attīstības plāna 

veidošana notika pasen (2014.) un daļa no vecākiem tur tiešām nevarēja būt iesaistīti, jo bērni 

nemācījās vēl skolā, un daļa iespējams ir par to aizmirsuši, neuzskatot, ka regulārās aptaujas par 

skolas darbu ir nozīmīgas attīstības plāna analīzē un koriģēšanā. 

Stiprās puses: 

➢ Skolas pašvērtēšana ir nepārtraukts process, kurā iesaistīti pedagogi, izglītojamie, vecāki un 

skolas tehniskais personāls. 

➢ Pašvērtēšanā iegūtie secinājumi tiek izmantoti skolas attīstības plānošanā. 

➢ Skolas attīstības plāns ir pārdomāts, reāls, konkrēts. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Attīstības plāna realizācijas uzraudzība, veicot plāna īstenošanas analīzi un nepieciešamās 

korekcijas. 

➢ Pašvērtēšanas procesa pilnveidošana, aktivizējot izglītojamo, vecāku, pedagogu 

iesaistīšanos. 

Vērtējums:  labi 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
 

           Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. 

Skolas darbību reglamentē skolas Nolikums, kas aktualizēts un jaunā redakcijā  apstiprināts 
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Rucavas novada domē 2016.gada 24.martā. Uzskatām, ka tas atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir  

skolas gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā darba plāna izpildi, ir apstiprināti personāla 

amatu apraksti un cita obligātā dokumentācija. Skolas iekšējie normatīvie akti izstrādāti 

demokrātiski un atbilstoši likumu un normatīvo aktu prasībām. Nepieciešamības gadījumā tie tiek 

precizēti, aktualizēti un pilnveidoti. Dokumenti pamatā atbilst dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai, sadarbojoties ar Liepājas 

zonālo valsts arhīvu.  

        Skolā ir izstrādāta precīza vadības darba struktūra (skat. 1.pielikuma 17.tabulu) 

 Skolā darbojas vadības komanda – direktore un direktores vietniece. Skolas vadības struktūra ir 

skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. 

Direktora un vietnieka pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem 

saskaņotos amata aprakstos un darba līgumā. Vietniecei tiek deleģēti pienākumi, to izpilde tiek 

kontrolēta un sniegts nepieciešamais atbalsts. Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama precīza 

informācija par skolas vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Tās ir 

zināmas arī skolēniem, viņu vecākiem un citām ieinteresētām personām. Gandrīz visi skolotāji 

uzskata, ka vadībai ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolēniem, vecākiem un personālu. Daļa 

saimniecisko jautājumu risināšanas tiek deleģēta skolas saimniecības pārzinei, kuras pienākumi 

noteikti saskaņotā amata aprakstā, to izpilde tiek kontrolēta un sniegts nepieciešamais atbalsts. 

            Skolā ir izveidota saliedēta vadības komanda, kas sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo 

personālu, veicina radošu darba vidi un atbalsta inovācijas mācību un audzināšanas procesā.  92 % 

skolotāju noteikti piekrīt, ka skolas vadībai ir mūsdienīgas zināšanas un prasmes skolvadībā. Skolas 

direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms 

lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar darbiniekiem un kompetentām personām, saglabājot 

atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktore un viņas vietniece atbildīgi pārskata un izvērtē 

skolas darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku izteiktos priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. 

Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, 

par skolas ikdienas darbu pedagogu informatīvās apspriedēs katru nedēļu, pedagoģiski-metodiskās 

padomes sēdēs. Aktuālā informācija tiek izvietota arī uz informācijas stenda skolotāju istabā. 

Pedagoģiski-metodiskās padomes sēdes tiek plānotas un protokolētas. Visi skolotāji atzīst, ka 

vadība precīzi un savlaicīgi sniedz informāciju un  piekrīt, ka saņem atbalstu no vadības un vadība 

rosina turpmākam darbam. 

      Skolas vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi un skolēnu līdzpārvaldi, kuru ieteikumus 

un priekšlikumus izmanto skolas darba pilnveidošanai.  Direktore un vietniece darbojas skolas 

padomē, direktores vietniece ir skolēnu līdzpārvaldes darba koordinatore. 

      Skolā koleģiāli tiek risinātas problēmas, būtiskus jautājumus izlemjot kopā. Sarežģītas situācijas 

direktore pārrunā ar pedagogiem individuāli. Problēmsituācijas ar skolēniem direktore pārrunā 

skolotāju kolektīvā, apspriežot situāciju cēloņus un risinājumus. Direktore reaģē uz visiem 

ziņojumiem gan no izglītojamo, gan vecāku, gan pedagogu un darbinieku puses. Notiek tūlītējas 

pārrunas, situāciju risināšana. 

      Skolas direktorei ir atbilstoša izglītība, viņa ir ieinteresēta skolas darbā un iestādes prestiža 

nodrošināšanā. Direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar izglītojamiem, ar skolas 

darbiniekiem, ar vecākiem, ar pagasta pārvaldes un novada domes darbiniekiem, tādējādi 

nodrošinot labvēlīgu vidi skolā. Direktore rosina dzīves gudri izturēties pret nenoteiktību izglītības 

sistēmā, bet mierīgi, līdzsvaroti un gudri darīt savu darbu – mācīt un audzināt skolēnus, savu 

darbību balstot uz vispārcilvēciskajām un demokrātijas vērtībām. Direktorei ir noteikts apmeklētāju 

pieņemšanas laiks, bet, sazinoties ar direktori, tikšanās iespējama arī citā, apmeklētājiem 

pieņemamā laikā. Direktore ir arī Rucavas novada domes izglītības speciāliste.  

        Skolas vadība rosina ieviest jauninājumus un pārmaiņas skolas darbības pilnveidei un 

dažādošanai. Tuvākā laika prioritāte un izaicinājums  būs mācību procesa balstīšana uz kompetenču 

pieeju. Direktore, periodiski aktualizējot skolas attīstības plānu, veicina personāla izpratni par 

skolas vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu. 
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        Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas īstenoto programmu prasības, skolotāju 

kvalifikāciju un pieredzi, darba organizācijas vajadzības. Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek 

veidots atbilstoši normatīvajām prasībām un iespēju robežās ievērojot skolotāju vēlmes un 

vajadzības. Klašu audzinātāji tiek norīkoti, ievērojot izglītojamo vecumposmu un pēctecību. Tā kā 

skolā ir neliels izglītojamo skaits un ir apvienotie klašu komplekti, lielākā daļa pedagogu strādā uz 

nepilnu slodzi. Nepilna slodze ir arī direktorei un pavisam neliela slodze ir vietniecei.  

           Mācību gada noslēgumā mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, interešu izglītības 

pulciņu skolotāji, atbalsta personāls veic sava darba rakstisku pašvērtējumu. Skolas vadība ar to 

iepazīstas un iegūst priekšstatu par pedagoga darbu. Priekšstatu papildina ar vērojumiem mācību 

stundās, skolas pasākumos, ikdienas darbos un to izpildē, individuālas sarunas un sadarbība 

kolektīvā. Priekšstatu par tehnisko darbinieku darbu direktore gūst no novērojumiem darba procesā, 

no izpildītā darba kvalitātes, individuālām sarunām un sadarbības ar kolēģiem. Personāls tiek 

motivēts darbam, cenšoties novērtēt viņu ieguldījumu skolas dzīvē. Zinību dienā visi darbinieki 

saņem piemiņas velti un ziedus, mācību gada pēdējā dienā saņem Pateicību un ziedus, Latvijas 

Republikas gadadienā tiek sumināti darbinieki ar pedagoģisko darba stāžu 10,15, 20, 25 un vairāk 

gadu. Šajos svētkos ir godināti darbinieki (gan pedagoģiskie, gan tehniskie) konkursā “Manas 

skolas gods” dažādās nominācijās. Publisku “paldies” skolas līnijās, pasākumos, skolas, novada un 

reģionālajās avīzēs skolotāji saņem par sasniegumiem dažādos konkursos, olimpiādēs, sacensībās. 

Par iegūtām godalgotām vietām olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās pedagogi tiek prēmēti 

pēc Rucavas novada domes apstiprinātās prēmēšanas kārtības. Tiek ierosināti pedagogu 

apbalvojumi Rucavas novada konkursos “Gada un goda rucavnieks”, kā arī saņemts A/S Swedbank 

apbalvojums  skolotājai. Vairākas reizes gadā tiek organizēti izglītojoši braucieni uz interesantām 

vietām, koncertiem un teātra izrādēm, izstādēm. Arī  tehniskie darbinieki reizi gadā dodas skolas 

apmaksātā ekskursijā, kurai paši sastāda maršrutu. 

           Skolas vadība plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. 

           Visi skolas pedagogi apvienoti darbojas skolas pedagoģiski-metodiskajā padomē. Gandrīz 

visi skolas pedagogi strādā gan sākumskolas posmā, gan pamatskolas klasēs, tāpēc apspriežamie 

jautājumi ir saistoši visiem pedagogiem. Pedagoģiski-metodiskajā padomē iesaistās arī pirmsskolas 

grupu skolotājas, tādējādi nodrošinot pēctecību izglītības darbā.  

          Skolas vadība ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus 

un nodrošina šo principu ievērošanu kolektīvā.  

Stiprās puses: 

➢ Skolā ir visa skolas darbību reglamentējošā dokumentācija. 

➢ Skolā tiek nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa. 

➢ Skolā ir stabila un ieinteresēta vadības komanda, kas ir atvērta pārmaiņām. 

Turpmākā attīstība: 

➢ Pedagogu kolektīva iesaistīšanās kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanā. 

➢ Sadarbības pilnveidošana ar skolas padomi un līdzpārvaldi. 

Vērtējums: labi 
 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

        Skola sadarbojas ar citām izglītības iestādēm, pašvaldības institūcijām un uzņēmumiem, 

dažādām iestādēm.    

       Skolas vadība nodrošina veiksmīgu sadarbību ar dibinātāju – Rucavas novada domi, kā arī 

Dunikas pagasta pārvaldi. Kopdarbībā tiek plānots skolas budžets, atbalstīti skolēni un pedagogi, 

kas veiksmīgi pārstāv skolu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Ar pašvaldības atbalstu 

tiek nodrošināts transports, lai izglītojamie nokļūtu uz olimpiādēm, konkursiem un sporta 

sacensībām, brauktu mācību ekskursijās, apmeklētu teātra izrādes, kā arī nokļūtu uz skolu un mājās. 

Pašvaldība apmaksā pusdienas izglītojamiem no 5.-9.klasei un 5 un 6 gadīgajiem pirmsskolas 

bērniem. Dome finansiāli atbalsta pedagogu tālākizglītību, apmaksājot dalības maksu un ceļa 

izdevumus.  
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            Skolas vadībai ir izveidojusies labvēlīga un koleģiāla sadarbība ar Rucavas novada 

pašvaldības iestādēm, novada sociālajiem darbiniekiem, Bāriņtiesu un citām institūcijām. Skola 

sadarbojas ar Sikšņu bibliotēku, Dunikas tautas namu un Rucavas kultūras namu, piedaloties 

organizētajos pasākumos,  ar Dunikas ambulanci izglītojamo veselības aprūpes nodrošināšanā.  

        Notiek sadarbošanās ar vietējiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, lai izglītojamie 

iepazītu praktisko dzīvi. Īpaša sadarbība ar zemnieku saimniecību “Vecvagari”, kas piegādā skolai 

augļus programmā “Skolas auglis”. 

      Sadarbojamies ar Liepājas izglītības pārvaldi, Liepājas Valsts 1.ģimnāziju, Nīcas vidusskolu 

pedagogu metodiskā darba nodrošināšanā.  

       Tradicionāli sadarbojamies ar kaimiņu skolām – Rucavas, Bārtas, Kalētu, Rudes pamatskolām, 

Nīcas vidusskolu dažādu pasākumu organizēšanā, skolotāju profesionālās pilnveides kursu 

organizēšanā, īpaši sadarbojas minēto skolu līdzpārvaldes. 

     Skola sadarbojas ar Liepājas Valsts zonālo arhīvu dokumentu apstrādē, Valsts un pašvaldības 

policiju, nepilngadīgo lietu inspektori, kā arī ar kontrolējošām institūcijām. 

 Skolas sadarbība ar pašvaldību un pārējām institūcijām parasti ir mērķtiecīgi plānota. 

 Skolas vadība un skolotāji rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. Regulāri tiek nodrošināta 

informācija par skolu novada avīzē un mājas lapā, periodiski arī reģionālajos laikrakstos “Kursas 

Laiks” un “Kurzemes Vārds”.  Skola iespēju robežās iesaistās projektos, diemžēl vairāki projekti 

noraidīti mazā skolēnu skaita dēļ un ilgtspējīgas attīstības nenodrošināšanas dēļ. Skolas skolotāji  

piedalījušies individuālos starptautiskos apmācības projektos, piemēram, Britu padomes apmācībā 

„School Leadership”, Eiropas Padomes „European Workshop”, u.c. 

       Sikšņu pamatskola ir atvērta sadarbībai un ieinteresēta uzklausīt vecāku, izglītojamo, pedagogu 

un izglītības iestādes dibinātāja priekšlikumus. 

Stiprās puses: 

➢ Kvalitatīva sadarbība ar skolas dibinātāju, lai nodrošinātu skolas darbību. 

➢ Skola atvērta sadarbībai ar sabiedrību. 

Turpmākā attīstība: 

➢  Skolas un skolotāju  iesaistīšanās starptautiskos projektos. 

➢ Skolas tēla sabiedrībā atpazīstamības veicināšana. 

Vērtējums: ļoti labi 
 

5. Citi sasniegumi 

Skolēnu panākumi olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, u.c. 

  

2014./2015. 

mācību 

gads 

- 2.vieta LU valsts mēroga “Domā! Zini! Mācies!”  (DZM) konkursā 

- 3.vieta LU valsts mēroga DZM konkursā 

- Divas 3.vietas valsts jauno matemātiķu konkursā ( neklātienes 

matemātikas skola) 

- Divas 2.vietas Liepājas rajona novadu II posma matemātikas olimpiādē 

- 3.vieta Liepājas rajona novadu atklātajā olimpiādē angļu valodā 

- Atzinība Liepājas rajona novadu II posma olimpiādē latviešu valodā 

- Divas 1.vietas Liepājas rajona novadu vieglatlētikas sacensībās individuāli 

( augstlēkšanā, diska mešanā) 

- Divas 2.vietas Liepājas rajona novadu vieglatlētikas sacensībās individuāli 

( augstlēkšanā, lodes grūšana) 

- 3.vieta Liepājas rajona novadu četrcīņas sacensībās individuāli 

- 2.vieta volejbolā zēnu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs 

- 3.vieta basketbolā  zēnu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs 

- 3.vieta Priekules novada jaunsargu pasākumā “Dzīves skola” 

- Atzinība jaunsargu pasākumā “Kalētu kausa izcīņa” 
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2015./2016. 

mācību 

gads 

- 1.vieta Liepājas rajona novadu atklātajā fizikas  olimpiādē 

- 1.vieta Liepājas rajona novadu atklātajā krievu valodas olimpiādē 

- 1.vieta Liepājas rajona novadu II posma matemātikas olimpiādē 

- Atzinība valsts mēroga konkursā profesors Cipariņš 

- Divas Atzinības LU valsts  DZM konkursā 

- Atzinība Liepājas rajona novadu II posma matemātikas olimpiādē 

- Atzinība Liepājas rajona novadu atklātajā latviešu valodas olimpiādē 

- Atzinība Liepājas rajona novadu atklātajā matemātikas olimpiādē 

- 2.vieta  LU valsts  DZM konkursā 

- Atzinība reģionālajā J.Rozentālam veltītajā domrakstu konkursā 

- 3.pakāpes diploms reģionālajā skatuves runas konkursā 

- Divas 2.vietas Liepājas rajona novadu vieglatlētikas sacensībās individuāli 

( augstlēkšanā, 3-soļa lēkšanā) 

-  3.vieta Liepājas rajona novadu vieglatlētikas sacensībās individuāli (diska 

mešanā) 

- 2.vieta basketbolā  zēnu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs 

- 3.vieta volejbolā  zēnu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs 

- Pateicība skolai no UNESCO par aktīvu dalību Baltijas jūras projektā 

- Divas atzinības eseju konkursā “Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks” 

2016./2017. 

mācību 

gads 

- Divas Atzinības valsts DZM konkursā 

- 3.vieta Liepājas rajona novadu II posma fizikas olimpiādē 

- Atzinība  Liepājas rajona novadu II posma matemātikas olimpiādē 

- Viens II pakāpes diploms un divi III pakāpes diplomi Kurzemes 

reģionālajā skatuves runas konkursā 

- 1.vietas Liepājas rajona novadu vieglatlētikas sacensībās individuāli 

(lodes grūšana) 

- Piecas 2.vietas Liepājas rajona novadu vieglatlētikas sacensībās 

individuāli ( augstlēkšanā, 3-soļa lēkšanā, diska mešanā) 

- Divas 3.vietas Liepājas rajona novadu vieglatlētikas sacensībās individuāli 

( augstlēkšanā, diska mešanā) 

- 1.vieta basketbolā  meiteņu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu 

sporta spēlēs 

- 2.vieta volejbolā  meiteņu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu 

sporta spēlēs 

- 2.vieta florbolā meiteņu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs 

- 1.vieta volejbolā  zēnu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs 

- 2.vieta basketbolā  zēnu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs 

- 3.vieta florbolā  zēnu komandai Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs 

- “Zaļās jostas” bateriju vākšanas konkursā 1.vieta un 400 eiro prēmija 

- 2.vieta un 200 eiro naudas balva skolai “Štepseles ceļojumā” – nolietoto 

elektropreču vākšanā 

 

 

Izglītojamo citi sasniegumi, līdzdalība dažādos citos projektos un aktivitātēs 

• Skolēnu līdzpārvaldes izdotā skolas avīze “Starpbrīžu Stāstiņi” 
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• Latvijas Universitātes organizētajā konkursā dabaszinībās un matemātikā “Doma! Zini! 

Mācies”  un regulāri tā noslēguma pasākumos LU DZM centrā 

• Eseju konkursā “J.Jaunsudrabiņam – 140” 

• Sacerējumu konkursā “Sibīrijas bērni” 

• “Mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” 

• Baltijas jūras projektā 

• LU Jauno matemātiķu neklātienes konkursā 

• Profesora Cipariņa matemātikas konkursā 

• Starptautiskā matemātikas konkursā 4.klasēm „Tik vai cik” 

• “Zaļās jostas” makulatūras vākšanas akcijās un izlietoto bateriju vākšanā 

• Bērnu žūrijas konkursā un pasākumos 

• AS Latvijas Finieris ikgadējos konkursos „Zaļā klase” 

• Projektā „Dzīvais pavasaris” ( „Springalive”) – putnu vērošana 

• SIA Liepājas RAS atkritumu poligona „Ķīvītes” organizētajos konkursos par dabas 

aizsardzību 

• Latviešu valodas aģentūras organizētajos konkursos, u.c. 

 

Skolotāju sasniegumi 

              Skolotāju lielākie sasniegumi ir tie : 

- ka viņu mācītie skolēni uzrāda labas zināšanas un prasmes nākošajās izvēlētajās 

mācību iestādēs un skola saņem pateicības vēstules par to; 

- ka viņu mācītie skolēni uzrāda labu sniegumu ārpus skolas olimpiādēs un konkursos; 

- ka viņu mācītie skolēni pakāpeniski sasniedz arvien labākus rezultātus ikdienas 

mācību darbā; 

- ka viņu mācītie skolēni ir atvērti sadarbībai, godīgi, labsirdīgi, pieklājīgi, draudzīgi 

un izpalīdzīgi. 
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6. Skolas turpmākā attīstība 

Joma Turpmākā attīstība 

1. Mācību saturs • Skolotāju sadarbību nodrošināšana starppriekšmetu saiknes 

plānošanā un realizēšanā. 

• Sistemātiska mācību priekšmetu satura saskaņošana pa mācību 

priekšmetiem, lai īstenotu visaptverošu starppriekšmetu saikni. 

• Mācību līdzekļu krājuma papildināšana. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 
• Mācību stundas efektivitātes un kvalitātes uzlabošana. 

• Mācību sasniegumu izaugsmes nodrošināšana lielākajai daļai 

izglītojamo. 

• Pedagogu sadarbības veicināšana, plānojot atklātās stundas kā 

efektīvu pieredzes apmaiņas formu. 

• Izglītojamo mācību motivācijas veicināšana. 

• Izglītojamo līdzatbildības par mācību sasniegumiem veicināšana. 

• Izglītojamo mācīšanās prasmju attīstīšana. 

• Detalizēta tēmas un semestra noslēguma pārbaudes darbu analīze 

un iegūto rezultātu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai. 

• Katra mācību priekšmeta vērtēšanas kārtības un pārbaudes darbu 

vērtēšanas kritērijus konkretizēšana, nodrošinot izglītojamo un 

viņu vecāku informēšanu par tiem. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 
• Mācību priekšmetu skolotājiem turpināt darbu izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamikas izpētē, to regulāri izmantot mācību procesa 

plānošanā un piemērotu metožu izvēlē. 

• Rast efektīvas darba formas ar skolēniem, kuriem nepietiekami 

mācību sasniegumi. 

• Skolotājiem meklēt metodiskus risinājumus skolēnu intereses 

radīšanai un spēju atraisīšanai visos mācību priekšmetos. 

• Turpināt katru mēnesi informēt skolēnu vecākus par skolēna 

sasniegumiem un veicināt vecāku iesaistīšanos skolēna 

motivācijas attīstīšanā. 

• Mērķtiecīgi turpināt uzsākto darbu izglītojamo sasniegumu valsts 

pārbaudes darbos uzskaitē un analīzē. 

• Izmantot valsts pārbaudes darbu rezultātus mācību darba 

plānošanā un uzlabošanā. 

4. Atbalsts 

izglītojamiem 
• Pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšana par drošības 

jomas jautājumiem. 

• Izglītojamo līdzatbildības veicināšana par savu uzvedību un rīcību. 

• Sociālā pedagoga nodrošināšana ikdienas darbā skolā. 

• Interešu izglītības programmu piedāvājuma pilnveidošana  

atbilstoši izglītojamo interesēm. 

• Izglītojamo sociālo iemaņu – pašdisciplīnas, pašanalīzes un 

paškontroles pilnveidošana. 
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• Atjaunot skolas mazpulku un folkloras kopas “Bimbali” darbību. 

• Karjeras izglītības programmas īstenošana. 

• Klašu audzinātāju darbības skolēnu spēju izpētē un interešu 

apzināšanā aktualizēšana un sadarbība ar karjeras konsultantu. 

• Izglītojamo rosināšana iesaistīties Ēnu dienā. 

• Karjeras nedēļas organizēšana skolā. 

• Izglītojamo talantu un radošuma tālāka izkopšana. 

• Atbalsta pilnveidošana izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un tā 

efektivitātes paaugstināšana 

• Speciālā pedagoga nodrošināšana skolā. 

• Skolotāju profesionālās pilnveides nodrošināšana iekļaujošās 

izglītības jomā. 

• Vecāku rosināšana aktīvāk izmantot e-klases pakalpojumus. 

• Vairāku vecāku dienu organizēšana mācību gada laikā. 

5. Izglītības 

iestādes vide 
• Izglītojamo savstarpējo attiecību uzlabošana. 

• Informācijas par skolu pilnveidošana Rucavas novada mājas lapā. 

• Skolas fasādes siltināšana un remonts. 

• Gājēju pievedceļa seguma atjaunošana.  

•  Mācību telpu plānveida remonts. 

• Skolas teritorijas atpūtas un sporta zonas labiekārtošana. 

6. Izglītības 

iestādes resursi 
• Materiāltehniskās bāzes papildināšana un pilnveidošana 

kvalitatīvai mācību priekšmetu apguvei. 

• Regulāra mācību līdzekļu un mācību grāmatu fonda pilnveidošana 

un atjaunošana. 

• Portatīvo datoru nodrošināšana skolotājiem. 

 • Sociālā pedagoga un speciālā pedagoga nodrošināšana skolā. 

• Pieredzes apmaiņas un sadarbības aktivizēšana ar citu skolu 

pedagogiem. 

• Tālākas pedagogu profesionālās kompetences mācību priekšmetos 

nodrošināšana. 

7.Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

• Attīstības plāna realizācijas uzraudzība, veicot plāna īstenošanas 

analīzi un nepieciešamās korekcijas. 

• Pašvērtēšanas procesa pilnveidošana, aktivizējot izglītojamo, 

vecāku, pedagogu iesaistīšanos. 

 • Pedagogu kolektīva mobilizēšana kompetenču pieejā balstītā 

mācību satura ieviešanā. 

• Sadarbības pilnveidošana ar skolas padomi un līdzpārvaldi 
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7. Skolas pašnovērtējuma apkopojums par skolas darba pamatjomām 

 

Joma Kvalitātes rādītājs Vērtējums 

1.Mācību saturs 1.1.Izglītības iestādē īstenotās izglītības 

programmas 

Ļoti labi (4 ) 

2.Mācīšana un 

mācīšanās 

2.1 Mācīšanas kvalitāte Labi ( 3 ) 

2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi ( 3 ) 

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Ļoti labi ( 4 ) 

3.Izglītojamo 

sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Vērtēts aprakstoši 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos 

Vērtēts aprakstoši 

4.Atbalsts 

izglītojamiem 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts  

Labi ( 3 ) 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

Ļoti labi ( 4 ) 

4.3. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi ( 4 ) 

4.4.Atbalsts karjeras izglītībā Labi ( 3 ) 

4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi ( 4 ) 

4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

Vērtēts aprakstoši 

4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi ( 3 ) 

5.Izglītības iestādes 

vide 

5.1.Mikroklimats Ļoti labi ( 4 ) 

5.2. Fiziskā vide Labi ( 3 ) 

6.Izglītības iestādes 

resursi 

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi ( 3 ) 

6.2.Personālresursi Ļoti labi ( 4 ) 

7. Izglītības iestādes 

darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

Labi ( 3 ) 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

Labi ( 3 ) 

7.3.Izglītības iestādes sadarbība ar citām 

organizācijām 

Ļoti labi ( 4 ) 

 

 

 

Sikšņu pamatskolas direktore   Sandra Malakauska      _________________________ 

                                                                                                ( paraksts)                                 Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits       __________________________ 

                                                                                               ( paraksts )                                Z.v. 

 

2017.gada 15.augustā 
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1.pielikuma 1.tabula 
 

Pārskats par Sikšņu pamatskolas izglītojamo skaitu  

2012./2013.m.g. - 2016./2017.m.g. 

 
 01.09. 

2012. 

01.09. 

2013. 

 

01.09. 

2014. 

 

01.09. 

2015. 

 

01.09. 

2016. 

 

01.09.2017. 

(prognoze) 

Jaunākā 

pirmsskolas grupa 

(1,5-5g.) 

16 12 16 11 11 11 

Vecākā 

pirmsskolas grupa 

( 5-6g.) 

9 11 12 14 12 11 

Kopā pirmsskola 25 23 28 25 23 22 

1.klase 4 6 5 7 6 5 

2.klase 6 4 4 5 7 6 

3.klase 6 7 4 5 4 6 

4.klase 7 6 9 8 5 3 

5.klase 3 6 7 8 6 5 

6.klase 9 3 6 7 7 4 

7.klase 3 9 4 6 6 7 

8.klase 4 3 8 3 7 5 

9.klase 9 4 4 8 4 6 

Kopā 

pamatskola 

51 48 51 57 52 47 

 

 

1.pielikuma 2.tabula 
 

Pārskats par Sikšņu pamatskolas absolventu tālākizglītību 2013.-2017. 

 

Izvēlētā mācību iestāde 2012./ 

2013.m.g. 

2013./ 

2014.m.g. 

2014./ 

2015.m.g. 

2015./ 

2016.m.g. 

2016./ 

2017.m.g. 

Absolventu skaits 9 4 3 7 4 

Liepājas 1.ģimnāzija 2 - - 1 1 

Liepājas Valsts tehnikums 3 3 2 3 - 

Liepājas 5.vidusskola 2 - - - 1 

Priekules vidusskola - - - 1 1 

Nīcas vidusskola - - - - 1 

Liepājas Jūrniecības koledža 1 - - - - 

Kandavas lauksaimniecības 

tehnikums 

- - - 1 - 

KLT Cīravas struktūrvienība 1 1 - - - 

Saldus tehnikums - - 1 - - 

Neturpina izglītību - - - - - 
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1.pielikuma 3.tabula 
 

Pārskats par Sikšņu pamatskolas budžetu un tā izlietojumu 

2013. – 2017. 

 

 2013. 

(LVL) 

2014. 

(EUR) 

2015. 

(EUR) 

2016. 

(EUR) 

2017. 

(EUR) 

Pašvaldības dotācija 96 356 128 379 136 526 137 663 177 339 

- Atlīdzība pedagoģiskajiem 

darbiniekiem un VSAOI 

13 288 20 050 21 519 23 442 28 164 

- Mācību grāmatu un mācību 

līdzekļu iegādei 

1438 1678 2011 2000 4000 

- Preces un pakalpojumi 38 605 53 044 49 086 50 463 63 886 

- Pamatkapitāla veidošana 1780 2689 2061 4569 6621 

 Valsts mērķdotācija pedagogu algām 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 

56 065 89 646 95 658 106 088 66 961 

( 01.-08.) 

- Pamatizglītības pedagogu algām 50 350 80 329 84 008 92 884 56 968 

- Interešu izglītības pedagogu 

algām 

1759 2582 2725 3136 2233 

- 5 un 6 gadīgo bērnu pedagogu 

algām 

3956 6735 8925 10068 7760 

Valsts mērķdotācija mācību grāmatu un 

mācību līdzekļu iegādei 

101 1167 1203 1344 1210 

 

 

1.pielikuma 4.tabula 
 

Izglītojamo skaits izglītības programmās 

2014./2015. – 2016./2017.m.g. 

 
Izglītības 

programmu 

nosaukums 

Kods  Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits  

2014./ 

2015.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2015./ 

2016.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2016./ 

2017.m.g. 

Nr. Datums Sākumā  Beigās Sākumā Beigās  Sākumā Beigās  

Pamatizglītības 

programma 

21011111 V-

7677 

19.11.2014. 29.11.2017. 51 53 54 51 51 49 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-

7647 

07.11.2014. - 28 28 25 23 22 23 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-

8196 

20.08.2015. - 0 0 3 0 1 1 
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1.pielikuma 5.tabula  

Vidējā atzīme un apguves līmeņi 2014./2015. – 2016./2017.mācību gads 

(Dati par skolēniem, kuru mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā) 

Mācību 

gads 

Vidējā atzīme Augsts, % Optimāls, % Pietiekams, % Nepietiekams, % 

2.-

4.kl. 

5.-

9.kl 

2.-

9.kl. 

2.-

4.kl. 

5.-

9.kl 

2.-

9.kl. 

2.-

4.kl. 

5.-

9.kl 

2.-

9.kl. 

2.-

4.kl. 

5.-

9.kl 

2.-

9.kl. 

2.-

4.kl. 

5.-

9.kl 

2.-

9.kl. 

2014./ 

2015. 

6,62 6,37 6,47 5,88 0 2,17 35,29 24,14 28,26 58,82 58,62 58,70 0 17,24 10,87 

2015./ 

2016. 

6,60 6,42 6,48 6,67 3,45 4,55 40,00 27,59 31,82 53,33 48,28 50,00 0 20,69 13,64 

2016./ 

2017. 

6,32 6,42 6,38 0 0 0 43,75 32,14 36,36 50,00 57,14 54,55 6,25 10,71 9,09 

 

 

1.pielikuma 6.tabula  

Izglītojamo sadalījums pēc vidējās atzīmes (%) 

(Dati par skolēniem, kuru mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā) 

 

Balles 2014.-2015. 2015.-2016. 2016.-2017. 

9 un augstāk 4 5 2 

8 līdz 9 11 5 12 

7 līdz 8 11 27 25 

6 līdz 7 37 25 21 

5 līdz 6 30 25 27 

4 līdz 5 7 13 11 

3 līdz 4   2 
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1.pielikuma 7.tabula  

Klašu vidējais vērtējums 

(Dati par skolēniem, kuru mācību sasniegumu tiek vērtēti 10 ballu skalā) 

 

Klase 
2014.-2015. 2015.-2016. 2016.-2017. 

1.sem. Gadā 1.sem. Gadā 1.sem. Gadā 

2.klase 7,00 6,38 5,38 5,13 6,21 6,07 

3.klase 6,08 5,92 7,13 7,33 5,42 5,00 

4.klase 6,94 7,05 6,94 6,98 7,73 7,71 

5.klase 6,78 6,65 6,94 6,71 6,93 6,70 

6.klase 5,71 5,52 6,08 5,90 6,50 6,52 

7.klase 7,08 7,12 5,47 5,60 6,09 6,22 

8.klase 6,61 6,49 7,15 7,27 5,71 5,81 

9.klase 6,34 6,19 6,80 7,09 6,98 7,30 

Skolā 6,59 6,47 6,48 6,48 6,38 6,38 

 

 

1.pielikuma 1.grafiks 
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1.pielikuma 8.tabula 

Vidējais vērtējums skolā pa mācību priekšmetiem 

(Dati par mācību priekšmetiem, kurus vērtē 10 ballu skalā) 
 

Mācību priekšmets 2014.-2015. 2015.-2016. 2016.-2017. 

Latviešu valoda 6,00 6,00 5,98 

Literatūra  5,72 5,97 6,64 

Angļu valoda 6,55 6,38 6,03 

Matemātika  5,24 5,34 5,66 

Latvijas vēsture 5,59 6,09 6,04 

Pasaules vēsture 5,68 6,14 5,88 

Mājturība un tehnoloģijas 7,38 7,28 7,55 

Sports 7,38 7,28 7,67 

Mūzika 7,62 6,69 6,73 

Vizuālā māksla 7,55 7,41 7,58 

Krievu valoda 5,09 5,00 5,00 

Bioloģija 6,19 5,67 5,94 

Ģeogrāfija 6,56 7,40 6,59 

Dabaszinības 5,31 5,79 6,38 

Informātika 5,59 5,50 6,12 

Fizika 5,33 6,56 5,45 

Ķīmija 6,42 7,44 6,73 

Sociālās zinības 7,28 7,55 7,58 

Skolas vidējais vērtējums 6,37 6,42 6,38 

 
 
 

1.pielikuma 2.grafiks 
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1.pielikuma 9. tabula 

“Labākās liecības konkursa” rezultātu apkopojums 

2014./2015.m.g.-2016./2017.m.g. 

 

 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 

Visaugstākā vidējā atzīme skolā 

- 1.vieta 

- 2.vieta 

- 3.vieta 

 

 

9,067 

8,889 

8,727 

 

 

9,438 

8,625 

8,571 

 

9,563 

8,889 

8,143 

Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums 

- 1.vieta 

- 2.vieta 

- 3.vieta 

 

+0,556 

+0,555 

+0,4 

 

+0,625 

+0,438 

+0,333 

 

+ 0,364 

+ 0,357 

+ 0,273 

Klase ar visaugstāko vidējo atzīmi 7,117 (7.klase) 7,271 (8.klase) 7,711 (4.klase) 

Klase ar vislielāko vidējās atzīmes 

pieaugumu 

+ 0,111 (4.klase) +0,469 (9.klase) + 0,245 (5.klase) 

 
 

1.pielikuma 10.tabula 

 

Izglītojamo mācību rezultātu uzlabojums pēc papildus mācību pasākumiem 

2014./2015.m.g. – 2016./2017.m.g. 

 

Mācību 

priekšmets 

2014.-2015. 2015.-2016. 2016.-2017. 

Skolēnu 

skaits 

Skolēnu skaits, 

kuri 

pēcpārbaudījumā 

ieguvuši 

pietiekamu 

vērtējumu 

Skolēnu 

skaits 

Skolēnu skaits, 

kuri 

pēcpārbaudījumā 

ieguvuši 

pietiekamu 

vērtējumu 

Skolēnu 

skaits 

Skolēnu skaits, 

kuri 

pēcpārbaudījumā 

ieguvuši 

pietiekamu 

vērtējumu 

Krievu 

valoda 
1 1 4 2 2 0 

Literatūra 2 0     

Matemātika 2 2 4 3 2 1 (1 nekārtoja) 

Pasaules 

vēsture 
1 1     

Latviešu 

valoda 
2 2 1 0   

Informātika   2 1   

Kopā 8 6 11 6 4 1 
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1.pielikuma 11.tabula 

Valsts pārbaudes darbu korelācija 9.klases eksāmenos 

2014./2015.m.g. – 2016./2017.m.g. 

 

 

Mācību 

priekšmets 

2014. – 2015. 2015. – 2016. 2016. – 2017. 

Eksāmenā Gadā 
Korelācija 

+/- 
Eksāmenā Gadā 

Korelācija 

+/- 
Eksāmenā Gadā 

Korelācija 

+/- 

Latviešu 

valoda 
5,25 6 -0,75 6,2 6,3 -0,1 7 6 +1 

Matemātika 4,75 5 -0,25 5,7 6,3 -0,6 6 6,3 - 0,3 

Angļu 

valoda 
4,75 5,50 -0,75 6,8 6,8 0 7 6,3 +0,7 

Latvijas 

vēsture 
4,75 5 -0,25 6,7 7,2 -0,5 7,3 6,3 +1 

 

 

1.pielikuma 3.grafiks 

 

Korelācija starp izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos 

2014./2015.m.g. – 2016./2017.m.g. 
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1.pielikuma 12.tabula 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē 

2014./2015.m.g.- 2016./2017.m.g. 

Diagnosticēj

ošais darbs 

Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums % valstī 

2014./

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

Latviešu 

valoda 
68,46 65,19 54,31 75,21 71,11 74,42 78,48 74,20 64,21 

Matemātika 58,34 70,88 41,83 71,52 66,83 63,95 76,49 71,71 68,92 

 

 

1.pielikuma 4.grafiks 

3.klase – latviešu valoda 

 
 

1.pielikuma 5.grafiks 

3.klases diagnosticējošā darba rezultātu latviešu valodā salīdzinājums 

 pa apguves līmeņiem ar 1.semestra vērtējumu 
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1.pielikuma 6.grafiks 

3.klase - matemātika 

 
 

 

1.pielikuma 7.grafiks 

3.klases diagnosticējošā darba rezultātu matemātikā salīdzinājums pa apguves līmeņiem 

ar 1.semestra vērtējumu 

 

 
 
 
 
 
 
 



Sikšņu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums - 2017 

 

 62 

1.pielikuma 13.tabula 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 

2014./2015.m.g.- 2016./2017.m.g. 

Diagnosticējoša

is darbs 

Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums % valstī 

2014./

2015. 

2015./

2016. 

2016./

2017. 

2014./

2015. 

2015./

2016. 

2016./

2017. 

2014./

2015. 

2015./

2016. 

2016./

2017. 

Latviešu valoda 40,69 55,16 70,25 59,46 60,69 64,58 61,77 63,53 66,30 

Matemātika 30,00 51,02 42,86 52,96 61,15 56,71 57,61 66,25 60,80 

Dabaszinības 47,22 48,09 57,62 64,41 62,57 62,92 67,71 64,12 64,01 

 

1.pielikuma 8.grafiks 

6.klase – latviešu valoda 
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1.pielikuma 9.grafiks 

6.klases diagnosticējošā darba rezultātu latviešu valodā salīdzinājums pa apguves 

līmeņiem ar 1.semestra vērtējumu 

 

 
 
 

1.pielikuma 10.grafiks 

6.klase - matemātika 
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1.pielikuma 11.grafiks 

6.klases diagnosticējošā darba rezultātu matemātikā salīdzinājums pa apguves līmeņiem 

ar 1.semestra vērtējumu 

 

 
 
 

 

1.pielikuma 12.grafiks 

6.klase – dabaszinības 
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1.pielikuma 13.grafiks 

6.klases diagnosticējošā darba rezultātu dabaszinībās salīdzinājums pa apguves līmeņiem 

ar 1.semestra vērtējumu 

 

 
 
 
 

1.pielikuma 14.tabula 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 2014./2015.m.g. – 2016./2017.m.g. 

 

Eksāmens 

Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % pēc 

tipa 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas 
Kopvērtējums % valstī 

2014.

/15. 

2015.

/16. 

2016.

/17. 

2014.

/15. 

2015.

/16. 

2016.

/17. 

2014.

/15. 

2015.

/16. 

2016.

/17. 

2014.

/15. 

2015.

/16. 

2016.

/17. 

Latviešu 

valoda 
52,50 62,01 72,73 61,28 63,51 65,64 61,09 62,82 65,18 62,46 64,75 67,07 

Matemātika 47,50 57,06 57,33 58,50 56,33 54,87 56,74 54,87 53,46 61,13 59,87 58,10 

Latvijas 

vēsture 
47,54 67,00 76,08 65,63 61,47 67,43 65,01 60,34 66,19 67,58 62,51 69,88 

Angļu 

valoda 
47,52 68,00 69,83 67,36 68,37 72,12 65,60 66,72 70,73 69,72 70,75 74,38 
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1.pielikuma 15.tabula 

Sikšņu pamatskolas logopēda darbības veidi un apjoms periodā  

2014./2015. – 2015./2016.-2016.-2017. 

(Pārskats veidots, ietverot logopēdijas grupas izglītojamos pirmsskolā) 
 

 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 

Darbības veids/  logopēdiskais 

slēdziens/ problēma 

Iz
g

lī
to

ja
m

ie
 –

 

sk
ai

ts
  

k
o

re
k

ci
ja

s 
d

ar
b

s 
 

K
o

re
k

ci
ja

s 
d

ar
b

u
 

tu
rp

in
a-

 s
k
o

lē
n

u
 

sk
ai

ts
 

 Iz
g

lī
to

ja
m

ie
 –

 

sk
ai

ts
  

k
o

re
k

ci
ja

s 
d

ar
b

s 

K
o

re
k

ci
ja

s 
d

ar
b

u
 

tu
rp

in
a-

 s
k
o

lē
n

u
 

sk
ai

ts
 

 Iz
g

lī
to

ja
m

ie
 –

 

sk
ai

ts
  

k
o

re
k

ci
ja

s 
d

ar
b

s 

K
o

re
k

ci
ja

s 
d

ar
b

u
 

tu
rp

in
a-

 s
k
o

lē
n

u
 

sk
ai

ts
 

 

Skaņu analīze un sintēze 10 8 11 8 12 10 

Skaņu izrunas traucējumi 5 Daļēji -2 3 2 4 2 

Grūtības zilbju apguves etapā, 

vārdu lasīšanā 

3 2 4 3 3 2 

Lasītā izpratne 10 9 10 7 12 10 

Vārdu skaņu sastāva kļūdas 7 6 5 5 6 3 

Leksikas gramatiskās kļūdas 6 4 5 5 4 4 

Grafiskās kļūdas 5 4 4 4 8 8 

Pareizrakstības kļūdas 15 14 14 13 13 13 

Logoneiroze       

Lasītprasme 6 4 4 4 7 6 

Nerunā latviešu valodā       

Alālija 1 1 1 1 1 1 
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1.pielikuma 16. tabula. 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

 Apkopojums  par 2014./2015.m.g.-2016./2017.m.g. 

Māc.g. 1. – 4.klase 5. – 9.klase Skolā kopā 

Skolā  Ārpus 

skolas 

Kopā  Skolā  Ārpus 

skolas 

Kopā  Skolā  Ārpus 

skolas 

Kopā  

2014./2015. 76 2 78 101 2 103 177 4 181 

2015./2016. 69 4 73 81 2 83 152 6 158 

2016./2017. 89 13 102 66 9 75 155 22 177 

 

*Visi izglītojamie apmeklē vismaz vienu interešu izglītības pulciņu, bet daļa izglītojamo 

apmeklē vairāk par vienu pulciņu 
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1.pielikuma 17.tabula 

Sikšņu pamatskolas vadības struktūra 

 

  

Rucavas novada dome 

 

Pedagoģiskā padome 

 

Skolas padome 
 

Direktore 

 

Vecāki 

 

Skolēnu 

līdzpārvalde 

 

Direktores 

vietniece 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji, klašu 

audzinātāji, 

interešu izglītības 

skolotāji, 

pagarinātās grupas 

skolotāji 

 

Atbalsta personāls 

 

Saimniecības 

pārzine 

 

Tehniskie 

darbinieki 

 

Skolēnu autobusa 

šoferis 

 

Pirmsskolas 

skolotāji 


