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IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR LĪMENI VISU JOMU 
ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

PIRMĀ JOMA „MĀCĪBU SATURS” 

KRITĒRIJS 1.1. IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

Stiprās puses 
Skola 2019./2020.mācību gadā realizē 11 izglītības programmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta izglītības 
pieejamība atbilstoši izglītojamo spējām un izglītības standartu prasībām. 
Izglītojamie un pedagogi ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un labiekārtotu fizisko mācību 
vidi, kas ietver gan optimālu mācību telpu iekārtojumu, gan IT aprīkojumu. 
Visi SKOLAS pedagogi ir augsti kvalificēti,  ar bagātīgu pieredzi speciālo izglītības programmu pārzināšanā 
un realizācijā un elastīgi veic mācību satura novērtēšanu atbilstoši izglītojamo individuālajām vajadzībām.  
Tālākās attīstības vajadzības 
Pilnveidot mācību līdzekļu materiālo bāzi. 
Digitālo e-mācību rīku ieviešana un efektīvas e-mācību vides izveidošana Moodle platformā. 
Īstenojot audzināšanas darba virzienus, veidot tiešsaistē personības, karjeras, profesiju u.c. testus skolēnu 
pašizpētei un motivācijai. 

OTRĀ JOMA „MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

KRITĒRIJS  2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE  

Stiprās puses: 
Mācību priekšmetu specifikai un skolēnu vecumam, spējām un veselībai atbilstošu mācību metožu un formu 
izmantošana mācību procesā. 
Pedagogu tālākizglītība un sevis pilnveidošana. 
Mērķtiecīgs darbs kavējumu novēršanā. 
Atgriezeniskās saites nodrošināšana par pedagoga vadīto mācību stundu ar mērķi veikt uzlabojumus atbilstoši 
vērotāju ieteikumiem un personīgajiem secinājumiem. 
Tālākās attīstības vajadzības: 
Veicināt moderno tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā. 
Turpināt un padziļināt darbu pie skolēnu individuālo īpašību ievērošanas mācību procesā. 
Popularizēt skolotāju radošos darbus novadā, valstī. 
Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus skolā, kuri nodrošinātu pedagogus ar zināšanām un prasmēm 
mācīšanas kvalitātes uzlabošanai. 
Iesaistīties starptautiskos projektos jaunas pieredzes un zināšanu apguvei. 

KRITĒRIJS  2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE  

Stiprās puses: 
Atbalsts un pozitīvā disciplinēšana. 
Starpinstitucionālā sadarbība skolēnu kavējumu novēršanā. 
Skolēnu darba analīze e-klases sistēmā un metodiskajās komisijās. 
Tālākās attīstības vajadzības: 
Veicināt izglītojamo pozitīvu attieksmi pret mācību procesu un mācīšanās motivāciju, izmantojot visas 
skolotāju un skolas piedāvātās iespējas.  
Uzlabot skolēnu lasītprasmi, runas un rakstu kultūru. 
Turpināt pilnveidot skolēnu izaugsmes dinamikas atspoguļošanu e-vidē. 
Efektīvas e-mācību vides izveidošana Moodle platformā. 
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KRITĒRIJS  2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA  

Stiprās puses 
Mācību sasniegumu uzskaite un to dinamikas analīze tiek veikta regulāri, par to informējot izglītojamos un 
viņu vecākus. 
Izglītības iestādē tiek lietota vienota izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāze. 
Skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes. 
Tiek ievērotas kopsakarības mācību procesā ar iepriekš mācīto. 
Mācīšanās process dod iespēju izglītojamiem iesaistīties sava darba vērtēšanā. 
Izglītojamiem pārbaudes darbos ir zināmi vērtēšanas kritēriji. 
Tālākās vajadzības 
Attīstīt prasmi formulēt skaidru mērķi jeb sasniedzamo rezultātu. 
Sniegt attīstošu atgriezenisko saiti un veicināt domāšanu par savu mācību procesu 
Pilnveidot pārbaudes darbu diferenciāciju atbilstoši izglītojamo spējām.   

TREŠĀ JOMA „IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 

KRITĒRIJS  3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ  

 
Stiprās puses: 
Skolā tiek nodrošināts sistemātisks izglītošanās process, kas veicina skolēnu personības attīstību un dod 
iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. 
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek vērtēti un regulāri analizēti, ievērojot skolēnu attīstības līmeni, 
spējas un veselības stāvokli. 
Skolēni un viņu ģimenes tiek regulāri informēti par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā. 
Tālākās vajadzības: 
Pilnveidot sasniegumu dinamikas datu bāzi e-vidē. 
Izstrādāt un pilnveidot metodiskos materiālus efektīvākai izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu 
uzlabošanai, t.sk. e-mācību vides Moodle platformā. 
Attīstīt skolēnu personisko iniciatīvu un atbildību ikdienas sasniegumu paaugstināšanai. 
Turpināt attīstīt skolēnu radošās spējas un talantus karjeras iespēju veidošanai. 

KRITĒRIJS  3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS  

Stiprās puses: 
Skolas pedagogu augstā atbildība izglītojamo sagatavošanā kvalifikācijas eksāmeniem. 
Skolēnu optimālie un augstie kvalifikācijas eksāmenu rezultāti. 
Tālākās vajadzības: 
Izglītojamo iniciatīvas un atbildības attīstīšana un  pašnovērtēšanas procesa pilnveide. 
Pamatzināšanu  nostiprināšana un eksāmena prasmju pilnveidošana mācību gada laikā , organizējot 
konsultācijas. 

CETURTĀ JOMA “ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM” 

KRITĒRIJS 4.1.  PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS  

Stiprās puses: 
Skolā tiek nodrošināts nepieciešamais psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts skolēniem. 
Notiek veiksmīga atbalsta personāla sadarbība un informācijas apmaiņa ar izglītojamo ģimeni un klašu 
audzinātājiem. 
Izglītības iestāde organizē veselību veicinošus pasākumus. 
Tālākās attīstības vajadzības: 
Turpināt darbu skolēnu emocionālā rakstura un saskarsmes grūtību problēmu novēršanai. 
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Uzlabot un papildināt rehabilitācijas un terapiju pakalpojumu piedāvājumu. 
Piesaistīt papildus atbalsta personālu.  

KRITĒRIJS 4.2. IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA (DROŠĪBA UN DARBA AIZSARDZĪBA)  

Stiprās puses 
Izstrādāti kārtības un drošības noteikumi. 
Skolā ir izvietoti evakuācijas plāni, avārijas izeju norādes, automātiskā ugunsaizsardzības signalizācija, 
trauksmes izziņošanas sistēma. 
Skolotāji organizē regulāras drošības noteikumu instruktāžas.  
Skolas iekštelpās un tās teritorijā izglītojamo drošībai  izvietotas video novērošanas kameras, par kuru esamību 
informē ar norādēm. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Labiekārtot skolas telpas pieejamo finanšu resursu ietvaros, lai pēc iespējas garantētu drošu vidi izglītojamiem 
un skolas darbiniekiem. 

KRITĒRIJS  4.3. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ 

Stiprās puses: 
Interešu izglītības skolotāji ir profesionāli un radoši pedagogi. 
Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi pasākumos skolā un ārpus tās. 
Skolā ar panākumiem darbojas interešu izglītības programmas, skolēni regulāri ieņem godalgotas vietas 
speciālo izglītības iestāžu republikas konkursos, sacensībās. 
Izglītības iestādē ir daudzveidīgas un jēgpilnas audzināšanas un ārpusklases aktivitātes izglītojamo personības 
veidošanai. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Turpināt sekmēt daudzveidīgu un lietderīgu izglītojamo brīvā laika pavadīšanu. 
Turpināt izglītojamo patriotisko un pilsonisko zināšanu un vērtību apguvi. 
 Turpināt pilnveidot izglītības iestādes interešu izglītības programmu piedāvājumu, 
iesaistot pulciņu darbībā mazāk aktīvos izglītojamos. 

KRITĒRIJS  4.4. ATBALSTS KARJERAS IZVĒLĒ  

Stiprās puses 
Izglītības iestādē notiek mērķtiecīgs darbs karjeras izglītības jomā. 
Karjeras izglītības ietvaros iestādē tiek realizēti daudzveidīgi pasākumi. 
Skolā tiek sniegta vispusīga informācija un pieejams plašs materiālu klāsts karjeras izglītības nodrošināšanai. 
Skola organizē sadarbību ar arodskolām un profesionālajām skolām. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Turpināt darbu pie karjeras izglītības programmas izstrādes 1. – 6. klasei un arodklašu audzēkņiem. 
Aktivizēt darbību “Junior Achievement Latvia” programmā, lai attīstītu un pilnveidotu skolēnu uzņēmējspējas 
un finanšu pratību. 
Papildināt karjeras  materiālu klāstu skolas e-mācību vidē Moodle. 

KRITĒRIJS 4.5. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI  

Stiprās puses 
Tiek dažādotas mācību metodes, pielietoti individualizācijas un diferenciācijas mācību principi, lai veicinātu 
zināšanu apguvi gan sekmēs vājākiem, gan spējīgākiem izglītojamiem. 
Tiek ieguldīts, veicināts un  atbalstīts darbs skolēnu dotumu un talantu izkopšanā. 
Izglītības iestādē notiek pieredzes apmaiņa un sadarbība. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Pilnveidot iestādes pedagogu sadarbības modeli mācību darba individualizācijā un diferenciācijā. 
Veidot skolēniem piemērotus un individualizētus mācību līdzekļus, t.sk. digitālajā vidē. 
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Izstrādāt individuālās apmācības programmas visiem skolas skolēniem. 

KRITĒRIJS  4.6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM  

Stiprās puses 
Pedagoģiskā un atbalsta personāla kvalifikācija un pieredze. 
Elastīga un mūsdienīga izglītības procesa organizācija. 
Atbilstoši materiālie resursi speciālo izglītības programmu realizācijai. 
Turpmākā attīstība 
Attīstīt  papildus speciālo medicīnas un rehabilitācijas pasākumu piedāvājumu. 

KRITĒRIJS  4.7. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI  

Stiprās puses 
Skola ir atvērta ikvienam - vecākiem, aizbildņiem un jebkuram interesentam. Tiek uzklausīti un analizēti visi 
priekšlikumi un iebildumi. 
Ir veiksmīga sociālo pedagogu sadarbība ar vecākiem un pašvaldības institūcijām. 
Dažādi saziņas veidi tiek veiksmīgi izmantoti kvalitatīvai un savlaicīgai sadarbībai ar vecākiem. 
Skola plāno un organizē dažādus pasākumus vecākiem - vecāku sapulces, vecāku dienas, atklātās stundas, 
koncertus vecākiem. 
Izveidota e-klases sistēma, lai vairāk vecāku un izglītojamo to izmantotu informācijas apmaiņā starp izglītības 
iestādi, vecākiem un izglītojamiem 
Tālākās attīstības vajadzības 
Turpināt sekmēt izglītojamo vecāku sapulču apmeklētību, vecāku līdzdarbošanos SKOLAS dzīvē un 
ieinteresētību bērnu attīstībā. 
Turpināt sadarbības formu pilnveidošanu ar skolēna ģimeni. 

PIEKTĀ JOMA „IESTĀDES VIDE” 

KRITĒRIJS  5.1. MIKROKLIMATS 

Stiprās puses 
Skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbalstoša gaisotne. 
Izglītojamo drošībai izvietota digitālā videonovērošanas sistēma abās izglītības programmu īstenošanas vietās 
– gan Tukumā, Raudas ielā 6, gan “Lamiņu muižā”, Lamiņos, Pūres pagastā, Tukuma novadā. 
Skolā ir izstrādāti drošību un kārtību reglamentējoši noteikumi, to ievērošana tiek kontrolēta, izglītojamie, 
pedagogi, izglītojamo vecāki var izteikt ierosinājumus un papildinājumus noteikumu prasību pilnveidei. 
Skola veido piederības apziņu un lepnumu par savu skolu, izglītojamie, pedagogi un vecāki atbalsta skolu un 
piedalās tās rīkotajos pasākumos. 
Skolai ir savas tradīcijas, simbolika, apbalvojumi. 
Ir izveidota interneta mājas lapa, kurā regulāri tiek atainota aktuālā informācija. 
SKOLĀ izveidojies pozitīvs un labvēlīgs mikroklimats. 
Audzināšanas jomā izveidojusies tolerance sadarbībā: pedagogs - izglītojamais -vecāki. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Nostiprināt izpratni par ģimenes vērtībām un ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un 
savstarpējo sapratni. 
Rosināt veidot pozitīvas savstarpējās attiecības, veidojot izpratni par toleranci klasē, skolā, sabiedrībā. 

KRITĒRIJS  5.2. FIZISKĀ VIDE UN VIDES PIEEJAMĪBA  

Stiprās puses 
Skola ir sakārtota, sakopta, apzaļumota. 
Veikts remonts izglītības programmu īstenošanas vietā Raudas ielā 6, Tukumā šādās telpās: psihologa 
kabinets, klases telpa speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
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traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911), administrācijas telpas, aktu 
zāle, interešu izglītības un Silto smilšu terapijas nodarbību un dabas vides estētikas kabinets. 
Ar skolas pašpārvaldes iniciatīvu renovēta atpūtas un rekreācijas zona skolas teritorijā Raudas ielā 6, Tukumā.  
Tālākās attīstības vajadzības 
Skolas telpās “Lamiņu muižā”, Lamiņos izremontēt rekreācijas un brīvā laika pavadīšanas telpu, rotaļu un 
spēļu laukumu internātā dzīvojošo skolēnu vajadzībām, sporta kompleksu. 
Skolas telpās Raudas ielā 6, Tukumā - izbūvēt skolas bēniņus, iekārtot Montesori kabinetu,  
Turpināt pilnveidot Skolas vidi, lai tā būtu piemērota izglītojamiem ar kustību traucējumiem.  
Turpināt Skolas telpu atjaunošanu, mēbeļu nomaiņu klašu telpās un Skolas internātā. 

SESTĀ JOMA „IESTĀDES RESURSI” 

KRITĒRIJS  6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI  

Stiprās puses 
SKOLAI ir nepieciešamais materiāli tehniskais aprīkojums un tas efektīvi un aktīvi tiek izmantots izglītojamo 
izglītošanas un audzināšanas procesā. 
Pedagogiem ir ikdienas mācību darbam nepieciešamais tehniskais aprīkojums un digitālie rīki. 
Skolēni ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem. 
Ir racionāls, pārdomāts skolas finansējuma izlietojums. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Modernizēt un papildināt materiāli tehnisko bāzi. 
Atjaunot esošo datortehniku, modernizēt un optimizēt datorprogrammu izmantošanu. 
Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, metodisko literatūru. 
Iesaistīties projektos papildu finanšu līdzekļu piesaistei. 
Sniegt telpu īres pakalpojumus papildus finansējuma gūšanai. 

KRITĒRIJS  6.2. PERSONĀLRESURSI 

Stiprās puses 
Izglītības iestādē ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 
SKOLAS pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci, apmeklējot dažāda veida kursus. Pedagogu 
tālākizglītība ir kvalitatīva, balstīta uz izglītības iestādes vajadzībām, pedagoģiskajām aktualitātēm un 
izmaiņām izglītības saturā. 
Pedagogu darba slodžu sadalījums un darba organizācija veicina kvalitatīvu darbu. 
Direktore konsultējas par līdzekļu plānošanu un sadali ar darbiniekiem, problēmu jautājumi tiek risināti 
koleģiāli. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Piedalīties starptautiskajos projektos. 
Ieviest jaunus instrumentus izglītojamo izpētē – specifiskās mācības (DIBELS NEXT no sagatavošanas 
grupām līdz 3.klasei). Skolas izglītības psihologam piedalīties specifiskajās mācībās “Psiholoģiskā 
novērtēšana ar Vekslera intelekta testu vērniem (WISC-IV). 
Ieviest īpašas apmācības un rehabilitācijas metodes bērniem ar speciālajām vajadzībām – ABA, Silto smilšu, 
Montesori, Bowen, kas ir efektīvas metodes saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošanai un nevēlamas 
uzvedības korekcijai. 
Ieviest pozitīvās disciplinēšanas metodi, atbalstot skolēnu uzvedību mācīšanās procesā. 
Sekmēt pedagogu komunikācijas prasmes, tai skaitā elektroniskajās vidēs, garantējot lietišķo saskarsmes 
principu realizēšanu un kvalitatīvu izaugsmi. 
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SEPTĪTĀ JOMA „IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANA” 

KRITĒRIJS  7.1. IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Stiprās puses: 
Katru mācību gadu tiek veikta skolas darba izvērtēšana, nosakot skolas darbības stiprās puses un 
nepieciešamos uzlabojumus. 
Pašvērtēšana ir plānots process, kurā iesaistās visi izglītības iestādes pedagogi, darbinieki, izglītojamie un arī 
viņu vecāki. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Turpināt pilnveidot skolas pašvērtēšanas procesu. 
Skolas darba izvērtēšanā vairāk iesaistīt tehnisko personālu. 

KRITĒRIJS  7.2. IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA 

Stiprās puses 
Profesionāla vadības komanda ar atbilstošu izglītību. 
Visu lēmumu un svarīgu dokumentu pieņemšanā izglītības iestādes vadība konsultējas ar izglītības iestādes 
kolektīvu. 
Izglītības iestādes vadība uzklausa darbinieku priekšlikumus problēmsituāciju risināšanā, konfliktsituācijās 
reaģē nekavējoties. 
Viss iestādes kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē. 
Viss kolektīvs saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem, papildinājumiem, grozījumiem. 
Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs. 
Tālākās attīstības vajadzības 
Veicināt pedagogu iesaisti starptautiskos projektos izglītības iestādes tēla popularizēšanai. 
Turpināt iekšējās dokumentācijas un normatīvo aktu pilnveidi atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un ārējo 
normatīvo dokumentu prasībām. 
Lai nodrošinātu kolektīva informētību, darba saskaņotību, sadarbību, reizi mēnesī organizēt skolotāju 
informatīvās sanāksmes, administrācijas apspriedes – katru pirmdienu, 4 reizes gadā - metodisko komisiju 
sēdes, divas reizes gadā - tehniskā personāla sapulces. 
SKOLAS vadībai nepieciešams pilveidot zināšanas un prasmes, lai paaugstinātu savu kompetences līmeni. 
SKOLAS vadības komandai vairāk laika jāveltī iekšējās kontroles jautājumiem - mācību, audzināšanas un 
interešu izglītības nodarbību inspicēšanai, pedagogu un izglītojamo ikdienas darba kontrolei. 
Vadības komandai vairāk laika jāveltī iekšējās kontroles jautājumiem - mācību, audzināšanas un interešu 
izglītības nodarbību inspicēšanai, pedagogu un izglītojamo ikdienas darba kontrolei, jo izglītības sistēmā tiek 
ieviestas pārmaiņas speciālās izglītības jautājumos pilnveidotā mācību satura un pieejas kontekstā. 

KRITĒRIJS  7.3. IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 

Stiprās puses 
SKOLAI ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar dažādām organizācijām un uzņēmumiem; 
Esam iesaistījušies vairākos starptautiskos projektos, ceļot tās prestižu un stiprinot eiropeisko identitāti; 
Skolaizvieto informāciju interneta mājas lapā www.tukumaips.lv ; sociālajos tīklos un masu medijos, veicinot 
SKOLAS atpazīstamību sabiedrībā. 
Ir noorganizēti divi semināri, kas pulcējuši lielu skaitu pedagogu un citu interesentu.  
Tālākās attīstības vajadzības 
Popularizēt izglītības iestādi valstī, izveidojot attīstības centru 
Sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm, plānots ieviest skolēnu pozitīvās disciplinēšanas metodi. 
Turpināt iesaistīties dažādos starptautiskos projektos, attīstot un uzlabojot izglītības iestādes starptautisko 
sadarbību un veicinot SKOLAS atpazīstamību un prestižu. 
Turpināt sadarbību ar Tukuma novada sociālo dienestu, organizējot vecāku mācību programmu “Bērna 
emocionālā audzināšana” (BEA), iedvesmojot un atbalstot vecākus. 

http://www.tukumaips.lv/
http://www.tukumaips.lv/
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Izstrādāt profesionālās pilnveides kursu programmas, organizēt izglītojošus un profesionālās pilnveides 
pasākumus – seminārus, kursus un metodiskās dienas izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, 
likumīgajiem pārstāvjiem un citiem interesentiem par tēmām, kas saistītas ar speciālo un iekļaujošo izglītību. 
Popularizēt izglītības iestādes darba pieredzi ne tikai skolas interneta mājas lapā un sociālajos tīklos, bet arī 
novada laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas”; Domes informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”, kā arī 
Tukuma Izglītības pārvaldes mājas lapā - www.tip.edu.lv un citos medijos. 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ „MĀCĪBU SATURS” 

Pamatjoma Mācību saturs 
Prioritātes • Digitālo e-mācību rīku ieviešana un efektīvas e-mācību vides izveidošana Moodle 

platformā mācību pieejas maiņas nodrošināšanai, izvirzot skolēnu kompetenču 
attīstību sekmīgai dzīvei 21. gadsimtā. 

• Mācību satura un pieejas maiņa pirmskolā, ievērojot pakāpenības principu izglītības 
iestādes mācību satura apguves posmos. 

Mērķis Sekmēt katra izglītojamā kā harmoniskas personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos 
mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei 
sabiedrībā, veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši 
veselības stāvoklim un spējām. 

Novērtēšanas 
kritēriji 

• 2020./2021.m.g. tiks ieviesti digitālie e- mācību rīki un izveidota e –mācību vide 
Moodle platformā. 

• 2019. - 2022.g.tiks veikta mācību satura un pieejas maiņa saskaņā ar projektā Skola 
2030 izstrādāto grafiku. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

Digitālo e-mācību rīku ieviešana un 
efektīvas e-mācību vides 
izveidošana Moodle platformā 
mācību pieejas maiņas 
nodrošināšanai, izvirzot skolēnu 
kompetenču attīstību sekmīgai 
dzīvei 21. gadsimtā. 

Skolas 
administrācija 2020./2021.m.g. 

Prioritātes 
ieviešana 
īstenojama esošo 
resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 
iespējām 
(Erasmus + 
projekti) 

Skolas 
vadība; 
Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģiskā 
padome; 
Skolas 
Padome: 
Skolēnu 
pašpārvalde 

Mācību satura un pieejas maiņa 
pirmskolā, ievērojot pakāpenības 
principu izglītības iestādes mācību 
satura apguves posmos. 

Skolas 
administrācija 2019. - 2022.g. 

Prioritātes 
ieviešana 
īstenojama esošo 
resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 
iespējām 

Skolas 
vadība; 
Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģiskā 
padome 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ „ MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
Prioritātes • Veicināt moderno tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā, pārejot uz IKT rīku un 

resursu lietošanu zināšanu konstruēšanai, procesu modulēšanai, problēmu risināšanai, 
jaunu produktu radīšanai, sadarbībai. 

• Padziļināt darbu pie mācību procesa individualizācijas, diferenciācijas, 
personalizācijas un mācību satura pielāgošanas. 

• Aktualizēt skolotāju prasmes vadīt atbilstošu mācīšanos, analizēt un reflektēt, 
sadarboties, organizējot pedagogu mācīšanās grupas.  

• Iesaistīties starptautiskos projektos jaunas pieredzes un zināšanu apguvei.  
Mērķis Sekmēt katra izglītojamā kā harmoniskas personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos 

mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, 
veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši veselības stāvoklim 
un spējām. 

Novērtēšanas 
kritēriji 

• Tiks izveidota e- mācību vide zināšanu konstruēšanai, procesu modulēšanai, problēmu 
risināšanai.Tiks organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi skolā, kuri nodrošinās 
pedagogus ar zināšanām un prasmēm mācīšanas kvalitātes uzlabošanai.Skolotāju 
radošie darbi tiks popularizēti novadā un valstī. 

• Tiks padziļināts darbs pie mācību procesa individualizācijas, diferenciācijas, 
personalizācijas un mācību satura pielāgošanas atbilstoši izglītojamo spējām.Tiks 
pilnveidota  skolēnu izaugsmes dinamikas atspoguļošana e-vidē. 

• Tiks organizētas pedagogu mācīšanās grupas, lai aktualizētu skolotāju prasmes vadīt 
atbilstošu mācīšanos, analizēt un reflektēt, sadarboties. 

• Ir uzsākta darbība Erasmus +1. pamatdarbības personāla mobilitātes projektā KA101  
• “Efektīvas e - mācību vides izveide Moodle platformā”. 
• 2020. gada martā tiks rakstīts projekta pieteikums Erasmus + 2. pamatdarbības projektā 

KA 229 ,,Sarunājies, dalies un mācies”. 
 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole  

un 
pārraudzība 

Veicināt moderno tehnoloģiju 
pielietošanu mācību procesā, pārejot uz 
IKT rīku un resursu lietošanu zināšanu 
konstruēšanai, procesu modulēšanai, 
problēmu risināšanai, jaunu produktu 
radīšanai, sadarbībai. 

Direktora 
vietniece 
mācību darbā, 
direktora 
vietniece 
metodiskajos 
jautājumos un 
izglītības 
metodiķe 

2020./2021. 
m.g. 

Prioritātes 
ieviešana 
īstenojama esošo 
resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 
iespējām 

Skolas 
vadība; 
Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģiskā 
padome; 
Skolas 
Padome 

Padziļināt darbu pie mācību procesa 
individualizācijas, diferenciācijas, 
personalizācijas un mācību satura 
pielāgošanas. 

Direktora 
vietniece 
mācību darbā, 
direktora 
vietniece 
metodiskajos 
jautājumos un 
izglītības 
metodiķe 

2019./2020. 
 m. g. 

Prioritātes 
ieviešana 
īstenojama esošo 
resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 
iespējām 

Skolas 
vadība; 
Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģiskā 
padome; 
Skolas 
Padome 

Aktualizēt skolotāju prasmes vadīt 
atbilstošu mācīšanos, analizēt un 

Skolas 
administrācija 

2019./2020. 
 m. g. 

Prioritātes 
ieviešana 
īstenojama esošo 

Skolas 
vadība; 
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reflektēt, sadarboties, organizējot 
pedagogu mācīšanās grupas.  

resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 
iespējām 

Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģiskā 
padome; 
Skolas 
Padome 

Iesaistīties starptautiskos projektos 
jaunas pieredzes un zināšanu apguvei. 

Direktora 
vietniece 
mācību darbā, 
direktora 
vietniece 
metodiskajos 
jautājumos un 
izglītības 
metodiķe 

2019. -2022.g. Prioritātes 
ieviešana 
īstenojama esošo 
resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 
iespējām 

Skolas 
vadība; 
Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģiskā 
padome; 
Skolas 
Padome 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ „ IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 

Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi 
Prioritātes • Pilnveidot mācību sasniegumu dinamikas datu bāzi e-vidē. 

• Izstrādāt un pilnveidot metodiskos materiālus efektīvākai izglītojamo ikdienas mācību 
sasniegumu uzlabošanai, t.sk. e-mācību vides Moodle platformā. 

• Attīstīt skolēnu personisko iniciatīvu un atbildību ikdienas sasniegumu 
paaugstināšanai. 

• Turpināt attīstīt skolēnu radošās spējas un talantus karjeras iespēju veidošanai. 
• Izglītojamo iniciatīvas un atbildības attīstīšana un  pašnovērtēšanas procesa pilnveide. 
• Pamatzināšanu  nostiprināšana arodklašu audzēkņiem un eksāmena prasmju 

pilnveidošana mācību gada laikā, organizējot konsultācijas. 
Mērķis Sekmēt katra izglītojamā kā harmoniskas personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos 

mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, 
veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši veselības stāvoklim 
un spējām. 

Novērtēšanas 
kritēriji 

• 2019./2020. m.g. tiks pilnveidota mācību sasniegumu dinamikas datu bāze e-vidē. 
• 2020./2021. m. g.tiks izstrādāti un pilnveidoti metodiskie materiāli efektīvākai 

izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanai, t.sk. e-mācību vides Moodle 
platformā. 

• 2019./2020. m. g. tiks izveidota konsultāciju sniegšanas sistēma arodklašu 
audzēkņiem. 

• Angļu valodas olimpiādes organizēšana e-vidē speciālo izglītības programmu 
skolēniem reģiona un novada līmenī.  

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole  

un 
pārraudzība 

Pilnveidot mācību sasniegumu dinamikas 
datu bāzi e-vidē. 

Skolas 
administrācija 

2019./2020. 
m.g. 

Papildus 
finanšu 
resursi nav 
nepieciešami 

Skolas 
vadība; 
Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģisk
ā padome; 
Skolas 
Padome 
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Izstrādāt un pilnveidot metodiskos 
materiālus efektīvākai izglītojamo ikdienas 
mācību sasniegumu uzlabošanai, t.sk. e-
mācību vides Moodle platformā. 

Skolas 
administrācija 

2020./2021.m.
g. 

Papildus 
finanšu 
resursi nav 
nepieciešami 

Skolas 
vadība; 
Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģisk
ā padome; 
Skolas 
Padome 

Izveidota konsultāciju sniegšanas sistēma 
arodklašu audzēkņiem. 

 

Skolas 
administrācija 

2019./2020. 
m.g. 

Papildus 
finanšu 
resursi nav 
nepieciešami 

Skolas 
vadība; 

Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģisk
ā padome; 

Skolas 
Padome 

Angļu valodas olimpiādes organizēšana e-
vidē speciālo izglītības programmu 
skolēniem reģiona un novada līmenī. 

Skolas 
administrācija 

2019./2020. 
m.g. 

Papildus 
finanšu 
resursi nav 
nepieciešami 

Skolas 
vadība; 

Metodiskās 
komisijas; 
Pedagoģisk
ā padome; 

Skolas 
Padome 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ „ ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM” 

Pamatjoma Atbalsts izglītojamiem 
Prioritātes • Turpināt darbu skolēnu emocionālā rakstura un saskarsmes grūtību problēmu novēršanai. 

• Uzlabot un papildināt rehabilitācijas un terapiju pakalpojumu piedāvājumu. 
• Labiekārtot skolas telpas pieejamo finanšu resursu ietvaros, lai pēc iespējas garantētu drošu 

vidi izglītojamiem un skolas darbiniekiem. 
• Turpināt pilnveidot izglītības iestādes interešu izglītības programmu piedāvājumu,  
     iesaistot pulciņu darbībā mazāk aktīvos izglītojamos. 
• Turpināt darbu pie karjeras izglītības programmas izstrādes 1. – 6. klasei un arodklašu 

audzēkņiem. 
• Aktivizēt darbību “Junior Achievement Latvia” programmā, lai attīstītu un pilnveidotu 

skolēnu uzņēmējspējas un finanšu pratību. 
• Veidot skolēniem piemērotus un individualizētus mācību līdzekļus, t.sk. digitālajā vidē. 
• Izstrādāt individuālās apmācības programmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(programmas kods 21015811) 
• Turpināt sadarbības formu pilnveidošanu ar skolēna ģimeni. 

Mērķis Sekmēt katra izglītojamā kā harmoniskas personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos 
mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, 
veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši veselības stāvoklim 
un spējām. 

Novērtēšanas 
kritēriji 

• Notiek aktīvs atbalsta personāla darbs pie skolēnu emocionāla rakstura un saskarsmes 
problēmu novēršanas. 

• Rehabilitācijas un terapijas piedāvājums tiek papildināts ar dabas vides estētikas 
nodarbībām, silto smilšu terapijas nodarbībām,  Bowen terapiju 2019./2020. m. g., sensorās 
istabas izveide 2021./2022. m. g. 

• Ir izremontēta un labiekārtota atpūtas telpa skolas darbiniekiem izglītības programmas 
īstenošanas vietā Lamiņu muižā, datorklase, 1. klase un dabas vides estētikas kabinets 
Tukumā 2019./2020.m.g. Tiek pielāgota skolas vide skolēniem ar kustību traucējumiem. 
2020./2021.m.g.  

• Ir papildināts interešu izglītības programmu piedāvājums ar aktīvās atpūtas pulciņu, 
datorpulciņu, mākslas terapijas un galda spēļu pulciņu 2019./2020. m.g. 

• Ir izstrādāta karjeras izglītības programma 1. – 6. klasei 2019./2020.m.g. un arodklašu 
audzēkņiem 2020./2021.m.g. 

• Ir apstiprināta skolas dalība  “Junior Achievement Latvia” programmā, un pilnveidotas 
skolēnu uzņēmējspējas un finanšu pratība  skolēnu mācību uzņēmumos  2019./2020. m. g. 

• Tiks izveidoti skolēniem piemēroti un individualizēti mācību līdzekļi, t.sk. digitālajā 
vidē.2020./2021. m.g. 

• Ir izstrādātas individuālās apmācības programmas skolēniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (programmas kods 21015811) 2019./2020. m.g. 

• Ir pilnveidotas sadarbības formas ar skolēna ģimeni, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas 
2019./2020. m. g. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole  

un 
pārraudzība 

Turpināt darbu skolēnu emocionālā 
rakstura un saskarsmes grūtību 
problēmu novēršanai. 

Direktora 
vietniece 

audzināšanas 
darbā, skolas 

atbalsta 
personāls 

2019./2020.m.g. 
Papildus 

resursi nav 
nepieciešami 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 

padome 
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Uzlabot un papildināt rehabilitācijas 
un terapiju pakalpojumu 
piedāvājumu. 

Direktors, 
direktora 
vietnieki 

2019./2020.m.g. 
2021./2022.m.g. 

Prioritātes 
ieviešana 

īstenojama 
esošo resursu 

ietvaros; 
papildus 
resursi 

piesaistāmi 
pēc iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 

Labiekārtot skolas telpas pieejamo 
finanšu resursu ietvaros, lai pēc 
iespējas garantētu drošu vidi 
izglītojamiem un skolas 
darbiniekiem. 

Direktors 2019./2020.m.g. 
2020./2021.m.g. 

Tukuma 
novada 

pašvaldības 
budžeta 

finansējums 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 

padome 

Turpināt pilnveidot izglītības 
iestādes interešu izglītības 
programmu piedāvājumu, 
iesaistot pulciņu darbībā mazāk 
aktīvos izglītojamos. 

Direktores 
vietniece 

audzināšanas 
darbā 

2019./2020.m.g. 

Prioritātes 
ieviešana 

īstenojama 
esošo resursu 

ietvaros; 
papildus 
resursi 

piesaistāmi 
pēc iespējām 

Skolas 
vadība,  
Skolas 

padome, 
skolēnu 

līdzpārvalde 

Turpināt darbu pie karjeras izglītības 
programmas izstrādes 1. – 6. klasei 
un arodklašu audzēkņiem. 

Direktores 
vietniece 

audzināšanas 
darbā 

2019./2020.m.g. 
2020./2021.m.g. 

Papildus 
resursi nav 

nepieciešami 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 

padome, 
metodiskās 
komisijas 

Aktivizēt darbību “Junior 
Achievement Latvia” programmā, lai 
attīstītu un pilnveidotu skolēnu 
uzņēmējspējas un finanšu pratību. 

Direktores 
vietniece 

audzināšanas 
darbā 

2019./2020.m.g. 

Prioritātes 
ieviešana 

īstenojama 
esošo resursu 

ietvaros; 
papildus 
resursi 

piesaistāmi 
pēc iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 

padome, 
metodiskās 
komisijas, 
skolēnu 

līdzpārvalde 

Veidot skolēniem piemērotus un 
individualizētus mācību līdzekļus, 
t.sk. digitālajā vidē. 

Direktores 
vietniece 

mācību darbā, 
direktores 
vietniece 

metodiskajos 
jautājumos 

2020./2021.m.g. 
Papildus 

resursi nav 
nepieciešami 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 

padome, 
metodiskās 
komisijas 

Izstrādāt individuālās apmācības 
programmas skolēniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem (programmas 
kods 21015811) 

Direktores 
vietniece 

mācību darbā, 
direktores 

2019./2020.m.g. 

Prioritātes 
ieviešana 

īstenojama 
esošo resursu 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
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vietniece 
metodiskajos 
jautājumos, 
izglītības 
metodiķe 

ietvaros; 
papildus 
resursi 

piesaistāmi 
pēc iespējām 

Skolas 
padome 

Turpināt sadarbības formu 
pilnveidošanu ar skolēna ģimeni. 

Direktores 
vietniece 

audzināšanas 
darbā 

2019./2020.m.g. 
Papildus 

resursi nav 
nepieciešami 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 

padome 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ „ SKOLAS VIDE” 

Pamatjoma Skolas vide 
Prioritātes • Skolas telpās Raudas ielā 6 iekārtot Dabas vides estētikas studijas kabinetu un Silto 

šmilšu terapijas nodarbību “WarmsandBox”  kabinetu. 
• Skolas telpās Raudas ielā 6 uzsākt Sensorās istabas izveidi. 
• Montessori kabineta izveide. 

Mērķis Sekmēt katra izglītojamā kā harmoniskas personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos 
mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei 
sabiedrībā, veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši 
veselības stāvoklim un spējām. 

Novērtēšanas 
kritēriji 

• Iekārtots Dabas vides estētikas studijas kabinets un silto smilšu terapijas kabinets. 
• Uzsākta Sensorās istabas izveide. 
• Telpas pielāgotas izglītojamiem ar kustību traucējumiem. Materiālo iespēju 

robežās atjaunotas telpas, ēkas, mēbeles. 
• Izveidots Montessori kabinets. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

Skolas telpās Raudas ielā 6 
iekārtot Dabas vides estētikas 
studijas kabinetu un Silto 
šmilšu terapijas nodarbību 
“WarmsandBox”  kabinetu. 

Direktors, 
direktora 
vietnieki, 

skolas atbalsta 
personāls 

2019./2020.m.g. 
Papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 

Skolas telpās Raudas ielā 6 
uzsākt Sensorās istabas 
izveidi. 

Direktors, 
direktora 
vietnieki, 

skolas atbalsta 
personāls 

2019./2020.m.g. 
2021./2022.m.g. 

Papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 

Montesori kabineta izveide. Direktors, 
direktora 
vietnieki, 

skolas atbalsta 
personāls 

2021./2022.m.g. 
Papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ „ RESURSI” 

Pamatjoma Resursi 
Prioritātes • Modernizēt esošo datortehniku un optimizēt datorprogrammu izmantošanu. 

• Ieviest jaunus instrumentus izglītojamo izpētē – specifiskās mācības - DIBELS 
NEXT un Vekslera intelekta testus bērniem. 

• Ieviest īpašas apmācības un rehabilitācijas metodes bērniem ar speciālajām 
vajadzībām – Silto smilšu terapijas nodarbības, Bowen terapiju un inovatīvo 
apmācību metodi – Barboleta. 

• Ieviest pozitīvās disciplinēšanas metodi skolā vienlaicīgi tajā iesaistot pedagogus, 
tehniskos darbiniekus un skolēnu vecākus. 

Mērķis Sekmēt katra izglītojamā kā harmoniskas personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos 
mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei 
sabiedrībā, veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši 
veselības stāvoklim un spējām. 

Novērtēšanas 
kritēriji 

• Materiālo iespēju robežās modernizēta un papildināta materiāli tehniskā bāze 
(datori, programmatūra, izglītības programmu realizēšanai nepieciešamie mācību 
un metodiskie materiāli, mēbeles u.c. aprīkojums). Skola iesaistījusies projektos un 
sniedz pakalpojumus, ir papildus finansējums mēŗķu sasniegšanai.  

• Ir ieviesti plānotie izglītojamo izpētes instrumenti un īpašas apmācības un 
rehabilitācijas metodes bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

• Skolas darbinieki strādā ar pozitīvās disciplinēšanas metodi, atbalstot skolēnu 
uzvedību mācīšanās procesā. 

• Pedagogu komunikācijas prasmes ir uzlabojušās, notiek sekmīga komunikācija, 
ievērojot lietišķos saskarsmes principus, tai skaitā elektroniskajās vidēs. 

.  

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

Modernizēt esošo datortehniku 
un optimizēt datorprogrammu 
izmantošanu. 

Direktors, 
direktora 

vietnieki, IT 
administrators 

2019./2020.m.g. 
2020./2021.m.g 

Papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 

Ieviest jaunus instrumentus 
izglītojamo izpētē – specifiskās 
mācības - DIBELS NEXT un 
Vekslera intelekta testus 
bērniem. 

Direktors, 
direktora 
vietnieki, 
izglītības 
metodiķe, 
izglītības 
psihologs, 

skolas 
atbalsta 

personāls 

2019./2020.m.g. 

Prioritātes ieviešana 
īstenojama esošo 
resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 

Ieviest īpašas apmācības un 
rehabilitācijas metodes bērniem 
ar speciālajām vajadzībām – 
Silto smilšu terapijas 
nodarbības, Bowen terapiju un 
inovatīvo apmācību metodi – 
Barboleta. 

Direktors, 
direktora 
vietnieki, 
izglītības 
metodiķe, 
izglītības 
psihologs, 

skolas 

2019./2020.m.g. 

Prioritātes ieviešana 
īstenojama esošo 
resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 
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atbalsta 
personāls 

Ieviest pozitīvās 
disciplinēšanas metodi skolā 
vienlaicīgi tajā iesaistot 
pedagogus, tehniskos 
darbiniekus un skolēnu 
vecākus. 

Direktors, 
direktora 
vietnieki, 
izglītības 
metodiķe, 
izglītības 
psihologs, 

skolas 
atbalsta 

personāls 

2019./2020.m.g. 

Prioritātes ieviešana 
īstenojama esošo 
resursu ietvaros; 
papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ „ IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 

Pamatjoma Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
Prioritātes • Popularizēt izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, izveidojot attīstības centru, 

iesaistoties starptautiskos projektos, sniedzot metodisku atbalstu citu skolu 
pedagogiem. 

Mērķis Sekmēt katra izglītojamā kā harmoniskas personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos 
mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei 
sabiedrībā, veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši 
veselības stāvoklim un spējām. 

Novērtēšanas 
kritēriji 

• Izglītības iestādes tēls sabiedrībā ir atpazīstams, tiek popularizēta skolas darba 
pieredze ne tikai skolas interneta mājas lapā un sociālajos tīklos, bet arī novada 
laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas”; Domes informatīvajā izdevumā „Tukuma 
Laiks”, kā arī Tukuma Izglītības pārvaldes mājas lapā - www.tip.edu.lv un citos 
medijos. 

• Izveidots attīstības centrs, kolektīva un vadības darbs ir saskaņots, plānots un 
metodisks. 

• Izglītības iestāde iesaistās starptautiskos projektos, attīstīta iestādes starptautiskā 
sadarbība, skola ir starptautiski atpazīstama. 

• Izstrādātas un tiek realizētas profesionālās pilnveides kursu programmas, ir 
noorganizēti izglītojoši un profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, kursi un 
metodiskās dienas izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, 
likumīgajiem pārstāvjiem un citiem interesentiem par tēmām, kas saistītas ar 
speciālo un iekļaujošo izglītību, ir sniegts metodiskais atbalstu pedagogiem. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

Popularizēt izglītības iestādes 
tēlu sabiedrībā Direktors, 

direktora 
vietnieki, 
izglītības 
metodiķe 

2019./2020.m.g. 
2020./2021.m.g 

Papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 

Izveidot attīstības centru Direktors, 
direktora 
vietnieki, 
izglītības 
metodiķe 

2019./2020.m.g. 
2020./2021.m.g 

Papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 

Iesaistīties starptautiskos 
projektos Direktors, 

direktora 
vietnieki, 
izglītības 
metodiķe 

2019./2020.m.g. 
2020./2021.m.g 

Papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 

Sniegt metodisku atbalstu citu 
skolu pedagogiem Direktors, 

direktora 
vietnieki, 
izglītības 
metodiķe 

2019./2020.m.g. 
2020./2021.m.g 

Papildus resursi 
piesaistāmi pēc 

iespējām 

Skolas 
vadība, 

pedagoģiskā 
padome, 
Skolas 
padome 
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SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2019.−2021.gadam 
 

Pamatjoma 

20
19

./2
02

0.
m

.g
. 

20
20

./2
02

1.
m

.g
. 

20
21

./2
02

2.
m

.g
. 

Mācību saturs  X X X 
Mācīšana un mācīšanās  X X X 
Skolēnu sasniegumi  X X  
Atbalsts skolēniem  X X  
Skolas vide X X X 
Resursi X X  
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana X X  
 

 

APSTIPRINU 

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde 

Direktore                                   Silva Freimane 

2019.gada 2.septembrī 
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