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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.
Izglītības programmas
nosaukums

Izglītības

Īstenošanas vietas
adrese (ja atšķiras
programmas
no juridiskās
adreses)
kods

Izglītojamo skaits
2021.gada
Licencēšanas
5.septembrī
datums

Licence
Nr.

Pirmsskolas izglītības
programma

0101 11 11

V-3530

11.01.2011.

41

Speciālās pirmsskolas
izglītības programma
izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem

0101 55 11

V-3531

11.01.2011.

13

Speciālās pirmsskolas
izglītības programma
izglītojamajiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem

0101 56 11

V3532

11.01.2011.

0

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums
NPK

Informācija

1.

Pedagogu skaits izglītības iestādē,
noslēdzot 2020./2021.māc.g.
(31.08.2021.)
Ilgstošās vakances izglītības iestādē
(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.
Izglītības iestādē pieejamais atbalsta
personāls izglītības iestādē, noslēdzot
2020./2021.māc.g.

2.
3.

Skaits

8

Komentāri (nodrošinājums
un ar to saistītie
izaicinājumi, pedagogu
mainība u.c.)
Pedagoģiskais sastāvs
nemainīgs

Logopēds

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos
sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības
iestādei un izglītības iestādes vadītājam)
Izglītības iestādes galvenie uzdevumi:
1.Audzēkņu dažādo vajadzību novērtēšana un nodrošināšana PII
“Kamenīte”.
a) Stājas problēmu apzināšana un koriģējošās vingrošanas nodrošināšana atbilstoši
katra vajadzībai (sadarbībā ar ģimenes ārsta praksi tiks diagnosticētas vajadzības
mācību gada sākumā un mācību gada beigās izvērtēti rezultāti).

b) Valodas attīstības vajadzību izvērtēšana un nodrošināšana, piesaistot papildu
speciālistus ( mācību gada sākumā tiks diagnosticētas vajadzības, izstrādāti
individuālie plāni un mācību gada beigās veikta rezultātu analīze).
c) Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana iestādē (dejas, angļu valoda).
d) Skolotāju prasmju mērķtiecīga pilnveidošana darbā ar bērniem ar dažādām
mācīšanās vajadzībām.
2. Radīt sistēmu, lai, izmantojot vērtēšanā iegūtos datus, sekotu katra bērna
izaugsmei un nodrošinātu atbalstu atbilstoši katra bērna mācību vajadzībām.
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
2.1.Izglītības iestādes misija – nodrošināt ikviena audzēkņa individuālo spēju
attīstību - zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju apgūšanu, audzināt tikumīgu
pilsoni, kurš spēj sekmīgi orientēties apkārtējā pasaulē, kritiski domāt.
2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – process, kurā ikvienam audzēknim
tiek nodrošināta iespēja attīstīties fiziski, emocionāli, intelektuāli, profesionālu
pedagogu un atbalsta personāla vadībā, drošā un estētiskā vidē.
2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –
Sadarbība- sadarbība ar ģimeni, sadarbība kolektīvā, sadarbība vietējā kopienā
kā bērnu vispusīgu attīstību veicinošie faktori.
Valoda- identitātes pamats, priekšnoteikums cilvēka intelektuālajai attīstībai un
pašizpausmei.
Veselība- fiziskā, garīgā un sociālā labklājība.
2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie
rezultāti:
1. Mērķtiecīga pašvadīta mācību procesa organizēšana iestādē:
a)Pedagogi prot organizēt pašvadītu mācīšanos. Savā pieredzē dalījušies
Gulbenes novada konferencē un Gulbenes novada pirmsskolas pedagogu
metodiskā darba labās prakses apkopojumā “Bērni – savas
grupas/pirmsskolas saimnieki”.
b)Mērķtiecīgi veidotā vidē bērni apguvuši pašvadītas mācīšanās iemaņas
atbilstoši vecumam.
2. Bērna valodas attīstība kā priekšnoteikums sekmīgai pamatizglītības
uzsākšanai.
a) Mācību gada sākumā tika nolemts piesaistīt logopēdu visās grupās kā
atbalsta personālu valodas attīstības vajadzību noteikšanai. Tika izstrādāts
korekcijas plāns audzēkņiem ar skaņu izrunas traucējumiem, kuri nemācās
pēc speciālās programmas. Tādi tika apzināti 14 audzēkņi. Veiksmīgas
plānošanas un darba rezultātā mācību gada beigās no 14 audzēkņiem speciālā
valodas programma bija nepieciešama tikai 2 audzēkņiem.
b) Iestādes pedagogi mācību gada laikā izstrādāja metodiskos materiālus
valodas attīstībai, kurus lietoja ikdienas darbā, un interesenti tos varēja
aplūkot izstādē mācību gada beigās.
3. Ieviest iestādē e- klasi
Ir uzsākta izglītības procesa plānošana E-klasē.
3. Kritēriju izvērtējums
3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības

Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Iestādē ir stabils, uz sadarbību vērsts Papildus resursu piesaistīšana, līdzdalība
kolektīvs, jo ikviens ir iesaistīts iestādes projektos.
pārvaldībā un spēj uzņemties atbildību.
Vadītāja spēj efektīvi pārvaldīt komandas Attīstības plāna izstrāde 2022. -2024.gadam.
darbu.
3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Vadītājai ir labas komunikācijas prasmes,
Novecojušo iekšējo normatīvo aktu izstrāde
jaunā redakcijā.
Iestādē augsti ētiskie standarti, tiek ievērotas
definētās vērtības.
3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Iestādei ir laba sadarbība ar vietējo kopienu un Paplašināt sadarbības partneru loku, uzsākot
dibinātāju.
sadarbību ar sporta klubu “Lejasciems” un
veco ļaužu māju.
Iestādei ir veiksmīga pieredzes apmaiņas
sistēma.
Iestādes padomes darbs nodrošina plašu
komunikāciju
un
aktuālo
jautājumu
risināšanu.
3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Iestādē strādā augsta līmeņa pedagogu
kolektīvs ar plašām zināšanām, kas spēj
nodrošināt atbalstu ikvienam audzēknim.
Iestādē labi darbojas profesionālās darba
kvalitātes vērtēšanas sistēma.

Turpmākās attīstības vajadzības
Ieviest esošajā kvalitātes vērtēšanas sistēmā
jaunos novērtēšanas instrumentus.
Plānot pedagogu profesionālo pilnveidi,
atbilstoši iestādē definētajām vajadzībām.

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par
2020./2021.māc.g.
4.1.to īsa anotācija un rezultāti; nav
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
5.1.(izglītības programmu īstenošanai) nav
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
6.1.Prioritātes:

1.Izglītības iestādes pamatvērtību: sadarbība, uzticība, atbildība, cieņa
iedzīvināšana ikdienas darbībā;
2.Tikumu- atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība,
mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance – iedzīvināšana mācību
procesā.
3. Drošības ievērošana un veselīga dzīvesveida īstenošana ikdienā.
4. Latviskuma kā nacionālās identitātes, valstiskuma apziņas un patriotisma
veidošana bērnos.
6.2.2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas
Iestādes stiprā puse ir sadarbība, jo šīs pamatvērtības iedzīvināšana noritēja
veiksmīgi. Mācību gada sākumā redzējām, ka audzēkņiem, kuri ierodas no citas
pirmsskolas iestādes, ir salīdzinoši veiksmīgāk izveidojušies pieklājības
paradumi, tādi kā sasveicināšanās, atvadīšanās, atvainošanās, tāpēc turpmāk
lielāku uzmanību pievērsīsim ieradumu veidošanai, kas saistīti ar cieņu un
pieklājību.

