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I  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

Medumu internātpamatskola (turpmāk tekstā Skola), kā patstāvīga mācību iestāde 

izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem, dibināta 1952. gadā. Šajā laika posmā (no 

1952. gada līdz 2016. gadam) izglītības iestāde mainījusi savu nosaukumu: palīgskola, speciālā 

internātskola, speciālā internātpamatskola, no 2013. gada Medumu internātpamatskola.  

1992.gadā tika izstrādāts un apstiprināts speciālās skolas nolikums, kurš sniedz plašākas 

iespējas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem intelektuālai un fiziskai attīstībai, kā 

arī nodrošināja atbilstošu sagatavošanu darbam un dzīvei . 

1996. gada 1. septembrī tika uzsākta izglītojamo ar smagu garīgu atpalicību un vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem apmācība. 

 Medumu internātpamatskola atrodas Daugavpils novada Medumu pagastā, Ilgas ielā 15, 

LV-5460, 18 km attālumā no novada centra. Medumu pagasts robežojas ar Kalkūnes pagastu un 

Lietuvas robežu. 

Skolas teritorijā – Ilgas ielā 15 – atrodas skolas galvenā ēka ar piebūvēm: garāžas, katlu 

māja, veļas māja un pirts, saimnieciskās noliktavas. No 2011. gada izveidota Skolas 

struktūrvienība “Kalkūni” izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kura izvietota - Komunālajā ielā 104, Kalkūnē, 

Kalkūnes pagastā., Daugavpils novadā. Struktūrvienībā izmantojamās mācību telpas Skola 

iznomā no aprūpes centra. 

 Skolai piederošā teritorija ir plaša, tā nav ierobežota. Sporta un atpūtas vajadzībām ir 

labiekārtots sporta laukums, spēļu un rotaļu laukums. Skolai ir savs sakņu un augļu dārzs. Kopēja 

skolas ēkas platība ir 2624 m2, 2  no tām: mācību telpu platība 1048 m2, internāta telpu platība ir 

322 m2, pārējās telpas – 185 m2. 

2016./2017.mācību gadā skola realizē 1 licencēto izglītības programmu pirmsskolā un 5 

pamatskolā: 

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911); 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(21015811); 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911); 

• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

(21015921); 

• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (21015821). 

 

2016./2017. mācību gadā skolā mācības sākumskolā un pamatskolā pamatizglītības 

programmās uzsāka 111izglītojamie, 47 pedagogi, medicīnas, atbalsta un tehniskais personāls, 

mācību gada beigās skolā mācījās 116 izglītojamie un strādāja 43 pedagogi. 
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Skolā izglītojamie izglītību iegūst klātienē sākumskolā un pamatskolā- latviešu valodā un 

mazākumtautību valodā (krievu). Skola akreditēta līdz 2023. gada 18. aprīlim. 

 

KOPSAVILKUMS PAR IZGLĪTOJAMO DZĪVESVIETĀM 2017.GADĀ  

 

Pašvaldība Izglītojamo skaits 

Daugavpils novads 98 

Daugavpils 15 

Krāslava 1 

Līvāni 1 

Preiļu novads 1 

KOPĀ: 116 

 

Izglītojamie atrodas daļējā valsts apgādībā. Mācību un audzināšanas darbs notiek 18 klašu 

komplektos. Izglītojamajiem tiek piedāvātas iespējas attīstīt savas zināšanas un prasmes, veidot 

jaunas sadzīves un profesionālās iemaņas, pilnveidot tās 11 fakultatīvajās nodarbībās, 8 interešu 

izglītības pulciņos, individuālajās, grupu korekcijas un rehabilitācijas nodarbībās: logopēdijā, 

ritmikā un koriģējošā vingrošanā. Atbalstu izglītojamo personības veidošanā un attīstības 

traucējumu korekcijā piedāvā atbalsta komandas speciālisti – psihologs, bērnu psihiatrs, 

speciālais pedagogs, bibliotekāre un pārējie pedagogi. 

Šobrīd skolas internātā dzīvo 48 izglītojamie. 

Pedagogu kvalifikācija 

 Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir 

noteikta personāla tālākizglītības kārtība un plāns darbinieku tālākizglītības organizēšanai. 

Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte. 

 Skolā strādā 43 pedagogi, t. sk. 40 sievietes. Izglītības iestādes vadību nodrošina 

direktors, 2 vietnieki (direktora vietnieks izglītības jomā, direktora vietnieks audzināšanas jomā) 

struktūrvienības vadītājs un skolas pārzine.    

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem : 

1. Pamatdarbā  - 40; 

2. Blakusdarbā – 3; 

3. Augstākā pedagoģiskā izglītība – 41; 

4. Apgūst augstāko pedagoģisko izglītību – 2; 

5. Maģistra grāds - 10. 
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Pedagogi strādā profesionāli, radoši, viņiem ir pietiekami liela darba pieredze 

 

42 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība , 2 mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko 

izglītību: 

 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 

Pedagogi kopā 46 47 43 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 44 45 41 

Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 1 2 2 

Ieguvuši otru augstāko vai speciālo 

izglītību 

1 1 1 

Pedagogi ar maģistra grādu 10 10 10 

 

Obligāts nosacījums speciālās skolas pedagogiem ir iegūt tiesības mācīt speciālās izglītības 

programmās. 2 pedagogi ir ieguvuši augstāko speciālo izglītību, pārējie tālākizglītības kursos 

ieguvuši sertifikātu, kurš dod tiesības mācīt mācību priekšmetus pamatizglītībā speciālajās 

programmās: 

13%

0%
11%17%

59%

Pedagoģiskā darba pieredzes rādītāji

0 -3 gadi

3 - 5 gadi

5 - 10 gadi

10 - 20 gadi

20 un virāk gadi
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Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

1. priekšmeta mācīšanas metodikā; 

2. pedagoģijā un psiholoģijā; 

3. datorzinībās; 

4. audzināšanas jautājumos; 

5. skolas vadības jautājumos. 

Skolā darbojas atbalsta personāls. Tā sastāvā ietilpst: 

1. psihologs; 

2. logopēdi; 

3. skolas medmāsas. 

Interešu izglītība 

Skolas izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. 

Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā. 

Skolas pasākumi un tradīcijas 

Izglītojamie piedalās skolas pasākumos un to organizēšanā. Daudzi no skolas pasākumiem 

tiek svinēti kopā ar vecākiem. Katrai nedēļai ir sava tēma, ko skolas pedagogi, plānojot darbu 

grupās, ņem vērā: 

SKOLAS ĀRPUSSTUNDU PASĀKUMU PLĀNS 2016./2017.M.G. 

Mēnesis Nedēļu tēmas Pasākumi 
SEPTEMBRIS - Organizatoriskā nedēļa 

- Dzejas nedēļa 

- Veselības un veselīga 

dzīvesveida nedēļa 

- Drošības nedēļa 

 

Zinību diena 

Rudens pārgājiens 

Rudens kross 

Miķeļdienas izstāde 

OKTOBRIS - Vides izglītības nedēļa 

- Ētiskās audzināšanas 

nedēļa 

- Bērnu pienākumu un 

tiesību nedēļa 

Skolotāju diena 

Pasākums “Viena diena drošībai” 

Bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildībai 

veltīts pasākums 

98%

2%

Pedagogu izglītība

Augstākā pedagoģiskā izglītība

Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
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NOVEMBRIS - Klās rociņas vai mājas 

saimniecības un karjeras 

izvēles nedēļa 

- Latviešu tradīciju nedēļa 

- Patriotisma un pilsonības 

nedēļa 

- Žēlsirdības nedēļa 

- Drošības nedēļa 

Radošā darbnīca “Latvijas simboli” 

Pasākums “Nu atbrauca Mārtiņdiena” 

Mārtiņdienas tirdziņš, izstāde 

Lāčplēša diena 

Svētku pasākums “Nekur nav tik labi, kā 

mājās!” 

Adventes vainaga pirmās sveces svinīgā 

iedegšana 
DECEMBRIS - Ziemassvētku gaidīšanas 

nedēļa 

- Ziemassvētkus gaidot!  

1. semestra rezultāti 

Radošās darbnīcas 

Ziemassvētku pasts 

Ziemassvētki 

JANVĀRIS - Organizatoriskā nedēļa 

- Patriotiskās audzināšanas 

nedēļa 

- Ētiskās audzināšanas 

nedēļa 

- Tiesību un pienākumu 

nedēļa 

Koncerts “Laimes pīrāgs” 

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres25. 

gadadiena 

Muzeja apmeklējums, veltīts barikāžu 25 

gadadienai 

Pienākumi un tiesības (ārpusstundu 

nodarbības) 
FEBRUĀRIS - Krievu valodas nedēļa 

- Draudzības nedēļa 

- Matemātikas nedēļa 

- Projektu nedēļa 

- Estētiskās audzināšanas 

nedēļa 

Par sīpolu asarām un jautriem smiekliem (Dž. 

Rodari daiļrade) 

Literārā pēcpusdiena – Karamzina daiļrade 

Pop – iela (veltīta R. Paula mūzikai) 

Lietuvas Republikas neatkarības diena 

Igaunijas Republikas neatkarības diena 

Projektu nedēļa 

Neklātienes ceļojums “Ciemos pie J. 

Rozentāla un V. Purvīša” 
MARTS - Drošības nedēļa. 

Masļeņica, Meteņi 

- Gatavošanās Lieldienām 

- Lieldienu nedēļa 

Ziemas aizvadīšana – Meteņi 

Masļeņica 

Radošā darbnīca “Lieldienu olas” 

Lieldienu zīmējumu izstāde 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

pasākums 

Lieldienas 
APRĪLIS - Vides izglītības nedēļa 

- Veselības nedēļa 

- Karjeras izvēles nedēļa 

- Eiropas nedēļa 

Pavasara kross 

Viesos tējas namiņā (augu tējas degustācija) 

Darba svētku pasākums 

Muzikāls pasākums “Eiropas ritmi” 

Svinīgā līnija veltīta LR Satversmes sapulces 

sasaukšanas dienai 
MAIJS -  Svinīgā līnija veltīta LR Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas dienai, pasākums 

“Baltā galdauta svētki” 

Ģimenes svētki 

Pēdējais zvans 

Izlaidums 

 

Skolā ir šādas tradīcijas:1.septembra svētki, dzejas dienas, Miķeļdienas tirgus, skolotāju 

diena, Lāčplēša diena, Mārtiņdiena, LR proklamēšanas diena, Ziemassvētku klusais vakars, 
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Jaungada balle, skolēnu dzimšanas dienu svinības, “Pop – iela”, veselības diena, Valentīna diena, 

projektu nedēļa, Lieldienu pasākums, ģimenes svētki, pēdējā zvana svētki, izlaidums, skolēnu 

darbu izstādes. 

Sociālās vides raksturojums 

Skola ir vienīgā speciālā skola Daugavpils novadā, tāpēc tajā mācās izglītojamie no dažādiem 

pagastiem. Daugavpils novadā tika uzsākta izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušana 

vispārizglītojošajās skolās. Bieži vien izglītojamiem no attālākiem pagastiem ir nepieciešama 

speciālās izglītības lielāka koncentrēšana gan mācību, gan audzināšanas darbā, gan medicīniskajā 

uzraudzībā, tādēļ izglītojamo vecāki izvēlas sev izdevīgu variantu sūtīt bērnus piemērotās 

speciālās izglītības iestādēs.  Uzsākot katru mācību gadu, skola veic izglītojamo ģimeņu izpēti, 

lai sniegtu savlaicīgu atbalstu viņu sociālo problēmu risināšanā. Skolu apmeklē izglītojamie no 

ģimenēm, no sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Kalkūni”(izglītojamie mācās skolā, bet 

dzīvo aprūpes centrā), Naujenes bērnu nama un bērnu nama-patversmes “Priedīte”. 

   2016./2017.mācību gadā pamatizglītību ieguva 116 izglītojamie, no tiem 54 izglītojamie 

no sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Kalkūni”, 2  izglītojamie no bērnu nama-

patversmes “Priedīte”,  1  izglītojamie no  Naujenes bērnu nama un 56 izglītojamie no Daugavpils 

novada pagastiem un Daugavpils, viens no Līvānu novada, viens no Preiļu novada un viens no 

Krāslavas novada. 

Skolas  ģimeņu sociālā izpēte  

Izglītojamie Izglītojamo skaits 2016./2017.m.g. 

Bērni invalīdi 95 

Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni 69 

 

 

 

12%

12%
1%

1%
4%

58%

12%

Daudzbērnu ģimenes

Audzina viens no vecākiem

Audzina vecvecāki

Audzina tante

Audzina aizbildnis

Dzīvo bērnu namā, patversmē, aprūpes centrā

Pārējie
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Skolas budžeta nodrošinājums 

Skolas finanšu resursu avoti: valsts mērķdotācijas, skolas maksas pakalpojumi, ziedojumi. 

Finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, 

to aprite un uzskaite ir centralizēta, izlietojums racionāls un efektīvs. 

Finansējuma avoti 2015.g. 

(EURO) 

2016.g. 

(EURO) 

2017.g. 

(EURO) 

Kopējais finansējums 877884 601511 963192 

No valsts budžeta 874756 597888 958392 

Ziedojumi 300 1500 1500 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2828 2123 3300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

33%

19%
Maznodrošinātas un trūcīgas

ģimenes

Vecāki bezdarbnieki

Sociālā riska ģimenes
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II IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒĶI 

 

 

Skolas vīzija: 

“Izglītības galamērķis nav zināšanas, bet darbība.” 

 /Herberts Spensers/ 

 

Skolas misija: 

Gatavot izglītojamos dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē, piemērota darba veikšanai, 

atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim, garīgās un fiziskās attīstības līmenim. 

 

Skolas darbības pamatmērķis īstenot izglītojošo darbību, nodrošināt speciālās 

pamatizglītības programmu apguvi atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim, attīstības 

līmenim un spējām. 

Skolas galvenie uzdevumi: 

1. Nodrošināt izglītojamo iespēju atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības 

līmenim apgūt pamatprasmes, kas nepieciešams izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai 

aktivitātei, sociālai iekļaušanai. 

2. Nodrošināt iespēju saņemt pedagoģisko korekciju u rehabilitāciju atbilstoši izglītojamā 

traucējuma veidam, sniegt atbalstu izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai.  

3. Sadarboties ar izglītojamiem un izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), izvēlēties 

audzināšanas  darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā harmonisku attīstību. 

4. Pilnveidot un racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla resursus. 

 

 

IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO  PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS 

 

Pašvērtējuma joma Prioritāte Rezultāts 

Mācību saturs Mācību procesa 

individualizācijas pilnveide 

Pedagogi pilnveido individuālos 

izglītības plānus, lai labāk 

pielāgotu iepriekš izstrādātos 

plānus izglītojamo spējām un 

uzlabotu izglītības procesa 

organizēšanu, ievērojot 

izglītojamo pieredzi, prasmes, 

izziņas procesu īpatnības un 

mācību priekšmetu programmās 

izvirzītos mērķus un uzdevumus 

Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas un mācīšanās 

procesa kvalitātes uzlabošana, 

dažādojot mācību metodes un 

izmantojot diferencētu pieeju 

Mācību gada laikā pedagogi 

efektīvi izmantoja  diferencēto un 

individuālo pieeju izglītošanas 

procesā, dažādoja metodes un 

veidus: 

- Patstāvīgo darbu variantu 

praktizēšana, kas atšķiras 

pēc sarežģītības pakāpes 

un apjoma; 

- Pēc pedagoģiskās 

palīdzības daudzuma 

diferencēti uzdevumi; 
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- Mācību tempa 

koriģēšana; 

- Diferencēta grupu darba 

praktizēšana; 

- Tika organizēta pedagogu 

izstrādāto mācību, 

uzskates, izdales 

materiālu izstāde; 

- Tika sniegtas 

konsultācijas 

pedagogiem. 

Resursi Skolas darbinieku pieredzes, 

kvalifikācijas pilnveidošana 

Tiek uzraudzīta personāla 

profesionālā pilnveide. Bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos 

apmācīti visi skolas pedagoģiskie 

darbinieki un 40% 

nepedagoģiskie darbinieki. 

2016./2017.mācību gadā divas 

skolotājas B2 kursos ieguva otru 

specialitāti “Mājturības un 

tehnoloģiju skolotāja”. 

Visi pedagogi regulāri paaugstina 

profesionālās darbības kvalitāti 

dažādos kursos, semināros.14 

pedagogi (30%) profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanā ir 

ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi, 

divi pedagogi – 2. kvalitātes 

pakāpi (ERAF projekta 

"Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos" 

  ietvaros). 

 Izglītības iestādes telpu 

labiekārtošana un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošana 

atbilstoši mūsdienu prasībām 

Skolā tika veikts otrā stāva klases 

telpu, psihologa kabineta, 

medicīnas kabineta, izolatora 

telpu remonts. Tika izbūvēts 

koridors trešajā stāvā, kurš 

savieno skolas  pretējos spārnus. 

Iegādāts 9vietīgs mikroautobuss. 

Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Skolas darbības iekšējās 

vērtēšanas sistēmas pilnveide 

Regulāri  tiek veikts skolas 

darbības izvērtējums visās skolas 

darbības pamatjomās.  

Vērtēšanā tiek iesaistīts viss 

pedagoģiskais kolektīvs un daļēji 

nepedagoģiskais personāls. 

Vērtējuma rezultāti un 

rekomendācijas (finansiālo 

iespēju robežās) tiek ņemtas vērā 

skolas darbības plānošanā. 
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III   IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

 

Pamatjoma Priekšlikumi Sasniegtie rezultāti 

2.1 Mācīšanas kvalitāte Dažādot mācību procesā 

izmantojamās mācību 

metodes un paņēmienus 

Pedagogi mācību procesā izmanto 

mūsdienīgas mācību tehnoloģijas: 

izmanto IT resursus, izgatavo 

didaktiskos materiālus, mācību 

stundās izmanto interaktīvo tāfeli, 

datorklasi,  planšetdatorus, attīstošās 

spēles 

2.3 Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

Mācību metodiskajās 

komisijās pētīt skolēnu 

savstarpējā vērtējuma un 

pašvērtējuma efektivitāti un 

izmantošanas iespējas mācību 

procesā 

Pedagogi regulāri un efektīvi 

izmanto izglītojamo 

pašnovērtēšanu un savstarpējo 

vērtēšanu: mutiski, rakstiski, ar 

dažādu kartīšu palīdzību utt.  

Metodiskajās komisijās tiek 

apspriesti aktuālie  izglītības 

procesa jautājumi. 

2.4 Sadarbība ar 

vecākiem 

Plānot un uzsākt skolas 

Padomes darbību 

Skolā izveidota un darbojas skolas 

Padome 

4.3 Atbalsts turpmākās 

izglītības un profesijas 

izvēlē 

Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu 

skolēnu sociālo integrāciju un 

skolas konkurētspēju, tiek 

ieteikts izstrādāt  attiecīgu 

programmu un izveidot 

arodklasi 

Tiek strādāts pie profesionālās 

programmas izstrādes. Lielākā 

izglītojamo daļa mācās pēc 

programmas“Speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem “, tāpēc šiem 

skolēniem, pamatojoties uz 

attīstības dinamiku, tiek 

pagarinātas mācības. Skolai ir 

laba sadarbība ar skolām, kur 

realizē profesionālās programmas: 

Daugavpils 1. speciālo 

pamatskolu un Aleksandrovas 

internātpamatskolu, kur turpina 

mācības skolas absolventi.  

4.4 Atbalsta 

nodrošinājums mācību 

darba diferenciācijai 

Sadarbojoties skolas 

Metodiskajai Komisijai un 

skolotājiem, pilnveidot 

individuālo izglītības plānu 

īstenošanas efektivitāti 

Pedagogi saskaņo mācību 

priekšmetu programmas un 

individuālos izglītības plānus, kā 

arī seko individuālo  izglītības 

plānu praktiskās realizācijas 

kvalitātei. Individuālos izglītības 

plānus izskata un akceptē 

metodisko komisiju sēdēs.   

6.3 Cilvēkresursi Atbalsta komandas darbības Skolā ir speciālais pedagogs, kā 
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uzlabošanai, iesaistīt darbā 

speciālo pedagogu 

arī pedagoga palīgi (iepriekšējā 

vērtēšanā pedagoga palīgu vēl 

nebija). 

7.2 Skolas attīstības 

plāns 

Attīstības plānā veikt 

izmaiņas, atbilstoši 

pašvaldības, valsts 

noteiktajiem attīstības 

virzieniem 

Skolas attīstības plāns regulāri 

tiek izvērtēts.  

7.3 Skolas vadības 

darbs 

Konsultēt pedagogus, skolu 

administrācijas jautājumos, 

kas saistīti ar speciālo 

izglītību. 

Pedagogu darba pieredze regulāri 

apkopojas un popularizējas. 

Pedagogi dalās pieredzē ar 

vispārizglītojošo skolu 

pedagogiem, skolas vadība 

nodrošina konsultācijas speciālās 

izglītības jautājumos. 

7.3 Skolas vadības 

darbs 

Sakārtot skolas darbu 

reglamentējošo 

dokumentāciju, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

Skolas dokumentācija ir sakārtota 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
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IV   IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

1. MĀCĪBU SATURS 

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

 
Skola īsteno 1 licencēto izglītības programmu pirmsskolā un 4 pamatskolā. 

 

Izglītības 

programmas nosaukums 

Kods Licence 

(Nr., datums) 

Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. 

m. g. 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

m. g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

m. g. 

113 114 116 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem 

attīstības 

traucējumiem  

01015911 V-6419 

izsniegta 

20.05.2013. 

 3 3 3 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem  

21015811 V-6420 

izsniegta 

20.05.2013. 

Nr. 10598 

19.04.2017. 

Līdz 

18.04.2023. 

5 8 9 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem 

attīstības 

traucējumiem  

21015911 V-6421 

izsniegta 

20.05.2013. 

Nr. 10599 

19.04.2023. 

Līdz 

18.04.2023. 

53 53 52 

Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

21015921 V-7519 

izsniegta 

03.09.2014. 

Nr.10601 

19.04.2017. 

līdz 

18.04.2023. 

28 27 23 
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smagiem 

attīstības 

traucējumiem  

Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem  

21015821 V-7520 

izsniegta 

03.09.2014. 

Nr.10600 

19.04.2017. 

līdz 

18.04.2023. 

24 23 29 

 

 
 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. 

m. g. 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

m. g.  

Pirmsskola 3 3 3 

Pamatskola 110 111 113 

Izglītojamo skaits izglītības 

iestādē 

113 114 116 

 

 

 

 
 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. 

m. g. 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

m. g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

m. g. 

Zēni 68 68 79 

Meitenes 45 46 37 

Izglītojamo skaits izglītības iestādē 113 114 116 

 

 
 

 
 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

m.g. 

Latviešu plūsma 61 63 64 

Mazākumtautību plūsma 52 51 52 

Izglītojamo skaits izglītības iestādē 113 114 116 
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Programmas licencētas valstī noteiktajā kārtībā. Mācību priekšmetu stundu skaits skolas 

mācību priekšmetu stundu sarakstā ir atbilstošs katrai licencētajai izglītības programmai. Mācību 

priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts, izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi 

informēti, izvietojot informāciju ziņojumu stendā, ar ierakstiem skolēnu dienasgrāmatās. 

Izglītības programmu saturam izvēlētas atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Skolas 

bibliotēka nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību literatūru. 

Metodiskajās komisijās tiek izvērtēta nepieciešamība iegādāties metodiskos, didaktiskos mācību 

līdzekļus.  

No 2014. gada 1. septembra 23 izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem audzēkņi atbilstoši spējām pēc individuāla 

izglītības plāna apgūst tikai 4 mācību priekšmetus - saskarsme (komunikācija, valodas uztvere, 

izpratne, lietošana), sociālās zinības (sociālās iemaņas), sports (kustību attīstīšana), vizuālā 

māksla (pasaules izzināšana). Pedagogi izglītības darbā ievēro izglītības programmās noteiktos 

mērķus un uzdevumus, ņemot vērā skolas attīstības plāna un gada darba plāna prioritātes, lai 

izglītojamie pēc iespējas sasniegtu labākus rezultātus. Klasēs ar smagiem garīgas attīstības 

traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem izglītojamo sasniedzamos 

rezultātus nosaka pedagogs, pamatojoties uz izglītojamo individuālo spēju izpēti. 

Plānojot mācību procesu izglītojamajiem ar vidēji smagiem un vairākiem smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem, par vienojošu līdzekli pedagogi izmanto tematu, kura ietvaros 

tiek diferencēts saturs, tā apguves apjoms, laiks. Katra mācību gada sākumā metodiskajās 

komisijās tiek apspriestas, izvērtētas un uzlabotas mācību priekšmetu  programmas. Tika 

sastādītas mācību  izglītības programmas stundu plāns 2.variantam, balstoties uz speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. 

Tika izstrādāts un teorētiski pamatots metodiskais materiāls ar iekļautu izstrādātu 

programmu multisensorās pieejas īstenošanai darbā ar izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.     

 

 

Izglītības programmu īstenošana, plānošana 

 

MK ietvaros pedagogi sadarbojas licencēto mācību programmas satura vielas plānošanā, 

dalās pieredzē un pedagoģiskajos atklājumos ar kolēģiem, jaunajiem pedagogiem par mācību 

procesa individualizāciju. Pedagogiem ir pieredze un zināšanas darbā ar izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām.   

Individuālais darbs mācību stundās ir veiksmīgi iekļauts mācīšanas un mācīšanās 

procesā. Individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē un 

spējīgākajiem, notiek pēc sastādīta grafika. Katram skolēnam tiek izstrādāts atbalsta pasākuma 

plans. 

Atbalsta personāls konsultē pedagogus par mācību procesa individualizāciju, lai 

izglītojamie sasniegtu optimālākos mācību rezultātus. 

Katram izglītojamam, programmā 21015911, tiek izstrādāts veselības stāvoklim, 

attīstības līmenim, spējām un prasmēm atbilstošs individuāls izglītības plāns. Mācību slodze 

atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Mācību gada sākumā pedagogi tiekas pedagoģiskajās sēdēs, kurās pauž savus 

novērojumus. Tiek vērtētas un noteiktas izglītojamo individuālās spējas, intereses un prasmju 

jomas (stiprās puses), rūpju jomas, labsajūtas stimulētāji, sociālā pieredze un adaptīvās uzvedības 

rādītāji. Iegūtie rezultāti tiek ņemti vērā, izstrādājot turpmākos individuālos plānus un izvirzot 



Medumu internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

17 

 

galvenos apgūstamos uzdevumus konkrētajam semestrim. Mērķtiecīgi organizējot pedagoģisko 

darbu, secīgi izpildot izvirzītos uzdevumus, semestra noslēgumā seko sasniegto rezultātu 

apkopošana un dinamikas novērtēšana. Ar individuālo plānu un semestra izvērtējumu tiek 

iepazīstināti izglītojamo vecāki. 

Mācību līdzekļu iegāde tiek plānota un veikta, metodiskajām komisijām sadarbojoties ar 

skolas bibliotēku. Lielu daļu mācību līdzekļu pedagogi izveido paši. Katru gadu tiek izvērtēts un 

nepieciešamības gadījumā koriģēts izmantojamās mācību literatūras saraksts, izmaiņas 

apstiprina direktore. Izmantojamā mācību literatūra tiek iegādāta par skolas budžeta līdzekļiem, 

papildināta ar projektu starpniecību, atjaunota un pieejama skolas bibliotēkā.  

Pedagogi diagnosticē izglītojamo mācīšanās spējas, iegūtās prasmes un iemaņas, 

profesionāli paredz katrai mācību tēmai laiku, lai izglītojamie varētu optimāli sasniegt 

ieguldītajam darbam atbilstošus rezultātus. Pēc 9.klases beigšanas, izglītojamie turpina mācīties 

dažādās profesionālās izglītības iestādēs, biežāk tās ir speciālās skolas, kuras realizē 

profesionālās 1.līmeņa izglītības programmas. Daži absolventi mācās Daugavpils Būvniecības 

tehnikumā, Alsviķu arodskolā, Aleksandrovas internātpamatskolā, Maltas speciālajā 

internātpamatskolā.  
Skola organizē speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības – logopēdiju, koriģējošo 

vingrošanu, ritmiku, fakultatīvās nodarbības, pulciņus. 

Izglītības programmu realizācijā būtiska loma ir skolas metodiskajam darbam. 

Metodiskajās komisijās pedagogi konsultējas ar atbilstošā vai radniecīgā priekšmeta 

pedagogiem, dalās pieredzē, kā arī saņem jaunāko informāciju par priekšmeta mācīšanu. 

Metodisko komisiju ietvaros pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu un individuālo programmu 

izstrādē, pārbaudes darbu, audzināšanas darba plānu izstrādē, saskaņo pārbaudes darbu grafiku. 

Šī sadarbība ir veiksmīga un produktīva. 

 

Izglītības programmu satura pilnveide 

 

Skolas vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas izglītības programmu satura pilnveidē, 

apspriežot aktualitātes un izsakot savus priekšlikumus. Katrs pedagogs zina sava mācību 

priekšmeta lomu skolas izglītības programmas īstenošanā un spēj to paskaidrot gan 

izglītojamajiem, gan vecākiem.  

 
Skolas darbības sasniegumi: 

• Izglītības programmu piedāvājums daudzpusīgs un atbilstošs reālajai dzīvei.  
• Izveidota izglītības vide, kas nodrošina speciālās izglītības programmās noteikto mērķu 

sasniegšanu un izvirzīto uzdevumu izpildi. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

• Veicināt un paplašināt pedagogu tālāku sadarbību tematisko plānu (veidojot 

starppriekšmetu saikni), pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē, kā arī individuālo 

izglītības programmu izstrādē un realizācijā. 
• Celt pedagogu pašnovērtēšanas procesa aktivitāti un kvalitāti. 

 

 

 

 

 

 

Vērtējums: labi 
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2.  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1.Mācīšanas kvalitāte 

 

Mācību stundas kvalitātes vērtēšana 

 
Katrā mācību stundā prasmīgi tiek realizēti mācīšanas un mācīšanās mērķi un tiek 

nodrošināts kvalitatīvs mācību un korekcijas darbs, atbilstoši katra izglītojamā spējām un 

vajadzībām. 

Skolā par stundu kvalitāti ir atbildīgi 43 pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela 

darba pieredze speciālajā pedagoģijā un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko 

pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā. Pedagogi nepārtraukti pilnveido savu kompetenci 

profesionālajā darbībā, atbilstoši mūsdienīgajām prasībām.  

Skolas pedagogi regulāri veic sava pedagoģiskā darba pašvērtējumu, analizējot sasniegto 

1.semestrī un mācību gada beigās, kā arī izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam. Skolā tiek 

vērotas, pārrunātas un analizētas mācību stundas. Mācību stundas galvenokārt vēro skolas 

vadības pārstāvji, retāk notiek mācību stundu savstarpējā vērošana. 

Katra mācību gada sākumā tiek izdots direktores rīkojums par pedagoģiskā procesa 

organizēšanai nepieciešamo dokumentāciju. Ieraksti žurnālos tiek veikti atbilstoši prasībām, to 

aizpildi pārrauga direktores vietniece izglītības jomā. 
 

Mācību stundas organizācija  

 

Pedagogu organizētās mācību stundas tiek virzītas uz ikviena izglītojamā jēgpilnu 

piedalīšanos mācību procesā, zināšanu un prasmju sasaisti ar jau iepriekš apgūto, problēmu 

risināšanu, izmantojot jau esošās un apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, sasaistot mācību 

saturu ar reālo dzīvi.  

Mācību stundas mērķi ir skaidri formulēti un izglītojamiem saprotami. Stundas 

plānojums veicina mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja 

apgūt informācijas apstrādes, prezentēšanas un sadarbības prasmes. Pedagogu skaidrojums 

mācību stundās ir saprotams, izglītojamo izaugsmi veicinošs un atbilstošs izglītojamo vecumam 

un mācāmajai tēmai. Atsevišķas stundas notiek brīvā dabā. Stundu vērošanas materiāli liecina, 

ka lielākā daļa stundu tiek detalizēti plānotas. Pedagogi savlaicīgi sagatavo visu nepieciešamo 

stundai (veido didaktiskos materiālus, uzskates līdzekļus un citus izziņas materiālus). Mācību 

materiāli ir daudzveidīgi un diferencēti atbilstoši izglītojamo spējām. Mācību stundās regulāri 

tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi un jaunākās informācijas tehnoloģijas.  

         Mācību satura apguve notiek atbilstošā mācīšanās tempā. 90% pedagogu mācību stundās 

izmanto dažādas, radošas, interaktīvas mācību metodes, kas nodrošina iespēju katram 

izglītojamam sasniegt optimālus mācību rezultātus. Kā efektīvākās ir atzītas patstāvīgo darbu, 

grupu darbu, praktisko darbu metodes. Pārsvarā pedagogi izmanto uzskatāmi praktiskās un 

uzskatāmi tēlainās metodes. 

   Izglītojamiem grūtības sagādā diskusijas un prezentatīvās mācību metodes. Visaugstākos 

mācību rezultātus sasniedz, izmantojot individuālā darba metodi. 

Lai paaugstinātu mācību motivāciju, stundās izmanto atbilstoši daudzveidīgus mācību 

materiālus, metodes, izziņas avotus. 

Uzdodot mājas darbus, pārsvarā pedagogi ievirza izglītojamos uzdevumu izpildē vai 

pārrunā darbu izpildes gaitu. Mājas darbi ir mērķtiecīgi virzīti uz zināšanu pilnveidošanu un 

prasmju nostiprināšanu.  

Lai motivētu izglītojamos mācību darbam, mājas darbu formas ir daudzveidīgas -

uzdevumi, radošie darbi, praktiskie darbi. Mājas darbu uzdošana tiek organizēta, apzinoties 

nepieciešamību novērst skolēnu pārslodzi. Mājas darbu veidi, uzdošana ir diferencēti.  
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Pedagogi izmanto arī dažādu portālu (piemēram, portālu www.uzdevumi.lv , 

www.valoda.lv, www.pasakas.net, https://talakizglitiba.visc.gov.lv  ) piedāvātos vingrinājumus 

vielas nostiprināšanai vai mācību vielas atkārtojumam. 

Skolas  pedagogi izmanto simbolu valodu WIDGIT programmā Sym  Writer 2. 

Piemēram, grāmatā „PASAKAS SIMBOLU VALODĀ WIDGIT” ir 21 pasaka, 9 dažādi dzejoļi 

un 20 tautas dziesmas lasītprasmes attīstīšanai, atmiņas nostiprināšanai, uzmanības un 

koncentrēšanās spēju attīstībai. Widgit programma tiek izmantota kā palīglīdzeklis, lai būtu 

vieglāk komunicēties un saprast tekstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības ar rakstīta teksta 

lasīšanu/saprašanu. Šie simboli izglītojamiem dod iespēju iegūt informāciju, kura savādāk 

viņiem nebūtu pieejama. Šo simbolu valodu  pārsvarā izmanto izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.   
 Katra mācību gada sākumā metodiskās komisijas sēdē plāno tematiskās nedēļas, kas  

saistītas ar mācību satura plānojumu. Pedagogi izmanto tematiskās nedēļas, kā darba  

organizācijas  formu, uzskatot to par saprotamu, vieglāk uztveramu izglītojamajiem ar smagiem 

garīgas attīstības traucējumiem vai vairākiem  smagiem attīstības traucējumiem.  

 Viss mācību process skolā tiek virzīts uz katra izglītojamā , domāšanas, valodas un 

sociālās uzvedības izpausmju korekciju un kompensāciju, ņemot vērā ikkatra izglītojamā 

attīstības dinamikas īpatnības. 

Izmantojamo mācību literatūru konkrētajā mācību priekšmetā izvēlas pedagogs, 

saskaņojot to metodiskajā komisijā. 

Literatūras sarakstu apstiprina skolas direktors.  

Mācību procesā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi – bibliotēka, informātikas 

kabinets, aprīkoti mūzikas, mājturības un tehnoloģiju kabineti, sporta-aktu zāle, sporta laukums, 

mācību tehniskie līdzekļi, mācību materiāli, mācību grāmatas, izziņas literatūra un daiļliteratūra, 

kā arī periodiskie izdevumi. 

Skola regulāri un sistemātiski seko izglītojamo sekmības dinamikai, tā tiek analizēta un 

tiek izvirzīti uzdevumi turpmākajai darbībai. 

 

Skolas darbības sasniegumi: 

• Mācību satura apguvei un izglītojamo attīstības traucējumu korekcijai un kompensācijai 

pedagogi  izmanto dažādas piemērotas mācīšanas metodes. 

• Mācīšanās procesā izmantotie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām un 

katrai konkrētajai stundai. 

 

  Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt mācību satura saisti ar reālo dzīvi; 
• Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju un atbildību par mācību darbu. 

 

    Vērtējums: labi 

 

2.2.Mācīšanās kvalitāte  

 

Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana 

 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, rosina katrā stundā izrādīt 

iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, mācīties vērtēt savu un citu izglītojamo darbu, 

strādāt radoši, atbilstoši spējām. 

Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Nepieciešamības gadījumā ar atsevišķiem izglītojamajiem un viņu vecākiem tiek organizētas 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.valoda.lv/
http://www.pasakas.net/
https://talakizglitiba.visc.gov.lv/
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individuālas tikšanās kopā ar klases audzinātāju un psihologu, lai mācītu darba organizēšanas 

prasmes.  

Sākumskolas klasēs pedagogi veicina mācīšanās prasmju attīstību, sniedz viņiem 

atgriezenisko saikni par paveikto, izskaidro kļūdas, un māca tās atrast pašiem, - tādējādi 

apmierinot izglītojamo vajadzības pēc pozitīva novērtējuma, jo šajā vecumposmā izglītojamie ir 

īpaši orientēti uz pedagoga teikto. Tā kā visi izziņas procesi un personības kvalitātes veidojas 

mācību darbībā sākumskolā, pedagogi ar dažādiem pozitīviem stimuliem (uzslavām, ierakstiem 

burtnīcās, ielīmēm skolēnu dienasgrāmatās, pateicībām u.c.) motivē izglītojamos tālākai 

darbībai.  

Pamatskolas klasēs pedagogi, organizējot izglītojamos mācību darbam, veido motivāciju, 

rosina radošam darbam mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās. Izglītojamie līdzdarbojas 

uzdevumu veikšanā, vingrinās jauniegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanā, izpildot pedagoga 

ieteikumus, meklē radošus risinājumus savu mērķu sasniegšanai. Mācību stundās pedagogi 

integrē audzināšanas jautājumus, kā arī jautājumus, kas skar ikdienas notikumus, kuri 

izglītojamajiem nepieciešami personības izaugsmē. Izglītojamie prot un pilnveido savas prasmes 

strādāt grupās, pāros, mācās uzklausīt viens otru, diskutēt un savstarpēji palīdzēt mācīšanās 

procesā. Pedagogi motivē izglītojamos izmantot bibliotēkas resursus, informācijas tehnoloģijas 

savu spēju un dotumu pilnveidošanai. Pedagogi savlaicīgi pievērš uzmanību izglītojamā 

uzvedības īpatnībām, kas var norādīt uz dažādiem traucējumiem, tai skaitā spējām mācību jomā 

un laicīgi vēršas pie atbalsta speciālistiem, lai precizētu šādas uzvedības cēloņus un lai palīdzētu 

izglītojamajam ar interesi iesaistīties mācību procesā, pilnveidotu mācību motivāciju un 

sadarbībā ar vecākiem veicinātu izglītojamā problēmu koriģēšanu un pārvarēšanu.  

Lai motivētu talantīgos izglītojamos, viņu talantu attīstīšanu, svarīgi personības 

veidošanā piedāvāt paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumus, iespēju talantus parādīt 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās, izstādēs. 

 

Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā  

 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un veido viņos motivāciju 

mācīties, rosina mācību procesā izmantot visas iespējamās skolas un pašu rīcībā esošās iespējas. 

Mācību darba rezultāti liecina par izglītojamo ieinteresētību savos sasniegumos, rāda izglītības 

sasniegumu dinamiku un apliecina izglītojamo mērķtiecību.  

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, rosina katrā stundā izrādīt 

iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, mācīties vērtēt savu un citu izglītojamo darbu, 

strādāt radoši, atbilstoši spējām. 

Sadarbībā ar klases audzinātājiem, priekšmetu pedagogiem tiek apzināti visi izglītojamie, 

kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi. Izglītojamiem ar mācību grūtībām atgādņu pielietošana 

palīdz veidot mācību procesu pieejamāku un saprotamāku. 

 Skola organizē ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanu ārpus izglītības iestādes 

izglītojamā dzīvesvietā. Mācības organizētas saskaņā ar speciālo izglītības programmu, 

pielāgotas katra izglītojamā ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem individuālajām vajadzībām.  Katra izglītojamā spējas izvērtē mācību 

priekšmetu pedagogi un analīzē metodiskajās komisijās. Atbilstoši spējām un veselības 

stāvoklim izglītojamiem tiek izvēlēta optimāla mācību stundu slodze  nedēļā..  

Skolā ir labvēlīga sociālā vide, tā sekmē savstarpējas palīdzības realizēšanos starp 

izglītojamajiem. 

  

 

Skolas darbības sasniegumi:  

• Plašas iespējas izglītojamiem mācību procesā izmantot skolā esošos daudzveidīgos 

resursus; 
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•  Pedagogu kolektīvs ir radošs un ieinteresēts, pilnveido sevi metodiskajā darbā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

• Paaugstināt izglītojamo motivāciju mācīties; 

• Maksimāli samazināt izglītojamo neattaisnotos kavējumus;  

• Strādāt pie izglītojamo pašnovērtējuma un mācību sasniegumu dinamikas izpētes visos 

mācību priekšmetos. 

 

Vērtējums: labi 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

Pedagogi vērtēšanu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām 

un skolā izstrādātajiem „Mācību sasniegumu vērtēšanas procedūras vispārīgiem noteikumiem.” 

Vērtēšanas formas un vērtēšanas metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo spējām, vecumam, 

mācību priekšmeta specifikai un attīstības traucējuma korekcijas un kompensācijas mērķiem. 

Vērtēšanas metožu izvēle un pilnveidošana ir aktuāls jautājums metodiskajās komisijās katru 

mācību gadu. Vērtēšanas formas, metodes un paņēmieni tiek atspoguļoti katra pedagoga 

tematiskajos plānos. 

Metodiskajās komisijās ir izstrādātas vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, 

analizēšanai un vērtēšanai. Mācību semestra sākumā tiek veidoti grafiki par plānotajiem 

pārbaudes darbiem katrā klasē, kuru ievērošanu kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā. Ja 

pārbaudes darba laiks tiek mainīts, tad pedagogs pārliecinās par to, lai vienā dienā nebūtu divi 

pārbaudes darbi. Pārbaudes darbu vērtējumi atbilstoši grafikam tiek atspoguļoti e-klases 

žurnālos. Pedagogs ir atbildīgs, lai izglītojamais mēnesī saņemtu vismaz tik vērtējumu, cik nedēļā 

konkrētajā mācību priekšmetā ir stundas. Ierakstu kvalitāte un sistemātiskums pārsvarā atbilst 

prasībām.  

Izglītojamam ir dota iespēja uzlabot saņemto vērtējumu, apmeklējot individuālās 

nodarbības un atkārtoti veicot jaunu pārbaudes darbu atbilstoši mācību tēmai. 

Pedagogi mācību stundā efektīvi izmanto uzslavas, pamudinājumus, kas veicina 

izglītojamā aktivitāti un emocionālo pacēlumu. Sasniegumu vērtēšanā tiek akcentētas izglītojamā 

apgūtās zināšanas un prasmes, to attīstības dinamika. Izglītojamo iesaistīšana sava darba 

vērtēšanā sniedz pozitīvu atbalstu un paaugstina mācību motivāciju. Pedagogi pielieto dažādus 

pašvērtējuma veidus.  

 

 Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana 

Pedagogi regulāri veic ierakstus klases žurnālā, kā arī skolēnu personas lietās. Skolas 

vadība pārrauga vērtējumu biežumu un atbilstošo ierakstu veikšanu. Ja nepieciešams, notiek 

individuālas sarunas ar pedagogu par vērtēšanu. 

 Klašu audzinātāji regulāri (reizi mēnesī) sagatavo sekmju izrakstus, ar kuru starpniecību 

skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamā sekmēm. Mācību darbs ir vērsts uz to, lai 

ikviens skolēns apgūtu noteiktās mācību priekšmetu programmu prasības. Izglītojamajiem, 

kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas.  
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Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir regulāra. Mācību darba 

sasniegumi tiek apkopoti un analizēti daudzpusīgi un salīdzinoši 1.semestra beigās, mācību gada 

beigās, pēc diagnosticējošo pārbaudes darbu rezultātiem metodisko komisiju sanāksmēs un 

pedagoģiskajās sēdēs, secinājumi tiek izmantoti mācību darba turpmākai plānošanai un mācību 

procesa pilnveidei. 

Pedagoģiskajās sēdēs un metodiskajās komisijās tiek analizēta visu mācību priekšmetu 

un klašu vērtēšanas procesā iegūtā informācija. Visi pedagogi veic noslēguma darbu rezultātu 

analīzi, atbilstoši rezultātiem, tiek pārskatītas un izvērtētas stundās izmantotās mācību metodes, 

tematiskajos un individuālajos plānos tiek veiktas korekcijas, tiek pilnveidots metodiskais darbs. 

Izglītojamo izaugsme tiek atspoguļota izaugsmes un dinamikas lapās.  

Skolas darbības sasniegumi:  

• Skolā izglītojamo sasniegumus regulāri vērtē, uzskaita un analizē skolēnu mācību 

sasniegumus, par ko regulāri informē vecākus un aizbildņus; 

• Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. 
Tālākās attīstības vajadzības: 

• Veicināt vecāku līdzatbildību bērnu izglītošanā, atbalsta sniegšanā.  

• Veicināt izglītojamo personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību 

procesā. 
 

 

Vērtējums: labi 

 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 
Medumu internātpamatskolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, 

uzskaitē un analīzē. Izglītojamo sasniegumu  vērtējumus klases audzinātāji apkopo katra mēneša 

un katra semestra beigās,  mācību priekšmetu pedagogiem iesniedzot atskaites par izglītojamo 

mācību sasniegumiem. Mācību gada laikā skolas administrācija un atbalsta personāls regulāri 

tiekas ar izglītojamiem, kuriem ir vairāk kā divi nepietiekami vērtējumi kādā no mācību 

priekšmetiem, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī viņu vecākus. Izglītojamiem ir tiesības 

uzlabot pārbaudes darba vērtējumu. 

Skolā mācību sasniegumu reģistrēšanai izmanto klases žurnālu. Skolēnu mācību 

dinamikas izpēte tiek veikta pēc 4 līmeņiem: nepietiekams (1-3 balles), pietiekams (4-5 balles), 

optimāls (6-8 balles), augsts (9-10 balles). 

        Mācību sasniegumi tiek analizēti: semestru noslēgumos, gada beigās- mācību priekšmetu 

metodiskajās komisijās, un pedagoģiskās padomes sēdē, par galveno mērķi izvirzot ikdienas 

mācību procesa rezultātu uzlabošanu. Klases audzinātājs sadarbībā ar priekšmeta pedagogiem 

veic katra izglītojamā mācību sasniegumu dinamikas izpēti, kontroli, kā arī informē par to 

skolēna vecākus. Metodiskajās komisijās pedagogi  analizē, dalās pieredzē par izglītojamo  

sasniegumu vērtēšanas principu ievērošanu.   
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Skolas darbības sasniegumi: 

• Skolā tiek nodrošināts sistemātisks, nepārtraukts izglītošanās process; 
•  Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību 

sasniegumiem. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Pilnveidot metodiskos materiālus darbam ar nerunājošiem izglītojamajiem klasēs ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.  
• Attīstīt izglītojamo prasmes sava darba plānošanā un objektīvā pašnovērtēšanā. 
• Turpināt strādāt pie individuālo sasniegumu dinamikas analīzes. 
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4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošība 

 

 

Medumu internātpamatskola ir izglītības iestāde, kura īsteno pedagoģiju, kas virzīta uz 

vispusīga atbalsta sniegšanu ikvienam skolēnam, nodrošinot izglītojamā personības attīstību. 

Skolas vadība, pedagogi un atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, medmāsa, 

logopēdi, bibliotekāre) sniedz daudzfunkcionālu atbalstu ikvienam izglītojamajam, nodrošinot 

izglītojamo izaugsmi un socializācijas prasmes un iemaņas. Komandas darbā ar pedagogiem un 

vecākiem tiek sekulāri attīstīta, atbilstoši izglītības novitātēm, atbalsta sistēma izglītojamā 

pozitīvas uzvedības un mācību darbības veicināšanai 

Svarīgs izglītības iestādes uzdevums ir regulāri rūpēties par izglītojamo veselību, 

higiēnas un veselīga dzīvesveida ievērošanu. Mediķi kopīgi ar sporta pedagogiem izvērtē un 

seko, lai nodrošinātu izglītojamiem atbilstošu fizisko slodzi sporta stundās. Medmāsas pārrauga, 

lai izglītojamiem regulāri būtu veiktas profilaktiskās apskates un noteiktajam vecuma posmam 

atbilstošā vakcinācija. Ar vecāku rakstiskām atļaujām  izglītojamie, kuriem nepieciešamas bērnu 

psihiatra konsultācijas tās arī saņem. Ārsts speciālists izvērtē vai nepieciešama ārstēšanās 

stacionārā. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolas medmāsa sniedz 

neatliekamo medicīnisko palīdzību, vecāki tiek informēti telefoniski un rakstiski. Regulāri 

veiktas pārrunas ar izglītojamiem un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu, par alkohola un 

smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas problēmām sabiedrībā. 

Skolas  sapulcēs vecāki tiek informēti par to, ka ikdienā izglītojamie saņem sabalansētu 

un uzturvielām bagātu ēdienu, un tas  atbilst veselīga uztura principiem. Skolā  tiek nodrošināta 

individuāla diēta 1  izglītojamajam.  Ēdiena kvalitāti uzrauga izglītības iestādes medmāsa.  

         Izglītības iestādē ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti 

izglītojamie, pedagogi un tehniskais personāls, to apliecina ieraksti klases instruktāžas žurnālos 

un paraksti. Nelaimes  gadījumā  izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ir 

iepazīstināti ar evakuācijas plāniem gan teorētiski, gan praktiski. Skolas gaiteņos ir izvietoti 

evakuācijas plāni un palīdzības dienestu telefoni. Izglītības iestāde ir aprīkota ar automātisko 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu. Skolā notiek videonovērošana. Nepieciešamības 

gadījumos video materiāli tiek izmantoti fakta konstatēšanai, tie veic arī preventīvu darbību. Ar 

kārtības un drošības noteikumiem kabinetos izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā 

un par to izpildi atbild kabineta skolotājs, kurš vada nodarbību. Ar iekšējās kārtības un darba 

drošības noteikumiem izglītības iestādē iepazīstina 2 reizes mācību gadā (uzsākot mācības 1. un 

2. semestrī). Drošības noteikumi tiek arī aktualizēti pirms pasākumiem, mācību ekskursijām, 

pārgājieniem un skolēnu brīvlaikiem, jo skolā ir noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju, 

pārgājienu organizēšanā: internāta skolotājs iesniedz pieteikumu un to apstiprina skolas 

administrācija.  Šādu sistēmu nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Izglītojamie ar  interesi un radošu izdomu piedalās projektu nedēļās. Mācību gada sākumā 

internāta skolotāji organizē dažādus pasākumus, kas palīdz adaptēties tiem skolēniem, kuri 

uzsākuši mācības. Skolas psihologs un sociālais pedagogs sniedz konsultācijas skolas skolēniem, 

vecākiem, pedagogiem, kuri vēlas risināt un novērst psiholoģiska rakstura problēmas.  

Skolā izveidota atbalsta komanda. Atbilstoši nepieciešamībai, skolas psihologs un citi 

profesionāļi veic izglītojamo personības struktūras, sociālo vajadzību apzināšanu, intelekta un 
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mācību procesa īpatnību diagnosticēšanu, izstrādā ieteikumus mācību procesa uzlabošanai. 

Izglītības iestādes administrācija sniedz metodiskus ieteikumus  pedagogiem, ja radušās 

problēmas ar audzēkņiem, t.i., neattaisnoti stundu kavējumi, skolēnu noteikumu pārkāpumi u.c. 

Skolas  psihologs veic individuālu konsultēšanu, kā arī vada nodarbības klasēs pēc 

nepieciešamības, veic novērošanu mācību procesa ietvaros.  

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā  

 

Medumu internātpamatskolas izglītības programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas, 

kas bieži vien tiek realizētas ar starppriekšmetu saiknes palīdzību.  Izglītības iestādes internāta 

skolotāji audzināšanas darbu plāno pēc valstī, pašvaldībā noteiktajiem galvenajiem uzdevumiem 

un skolas attīstības virzieniem. Skolā darbojas internāta skolotāju metodiskā komisija, kurā tiek 

plānoti pasākumi atbilstoši prioritātēm. Internāta skolotāji, sadarbojoties ar mācību priekšmetu 

pedagogiem, atbalsta personālu un administrāciju, risina ar skolēnu personības veidošanu un 

attīstību saistītus jautājumus, rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu un drošu klases vidi, veido klases 

kolektīvu. Atbilstoši klases situācijai, izglītojamo vecuma posmam un interesēm, plāno 

perspektīvo darba plānu visam klases audzināšanas posmam, tajā akcentējot personības 

izaugsmes iespējas, pozitīvas attieksmes un sociālo iemaņu veidošanos ne tikai mācību, bet arī 

ārpusstundu darbā, interešu izglītībā. Internāta skolotāju stundu programma ietver katrai klašu 

grupai valstī un izglītības iestādē noteikto tematiku:   

❖ Izglītojamo patriotisma un valstiskās apziņas stiprināšana 

❖ Piederības apziņas un lepnuma par skolu veicināšana 

❖ Saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana 

❖ Sevis izzināšana un pilnveidošana  

❖ Karjeras izvēle  

❖ Veselība un vide 

❖ Cilvēkdrošība u.c 

    Skolā izglītojamiem tiek piedāvātas daudzpusīgas interešu izglītības programmas, kuras 

sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos un iespēju skolēniem 

saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt savu ārpusstundu laiku.  

Izglītojamajiem ir iespēja kopā ar pedagogiem apmeklēt teātra un cirka izrādes Rīgā, 

muzejus, zooloģisko dārzu, sporta arēnu „Rīga” un tajā vērot hokeja mačus. 

 Katru gadu skolā viesojas Daugavpils muzikālās koledžas audzēkņi ar daudzpusīgu 

izklaidējoši muzikālo apmācības programmu, kas sekmē mūsu skolēnu estētisko uztveri.  

 Jau vairākus gadus skola sadarbojas ar organizāciju Latvijas dzelzceļš. Katru gadu skolas 

izglītojamie apmeklē LDz  atpūtas bāzi “Virogna”, kur interesanti pavada laiku sporta sacensībās, 

dārgumu meklēšanā, rotaļās ar jautriem animatoriem, tikšanās ar sportistiem, bruņinieku turnīros, 

piepūšamajā pilsētiņā, labiekārtots rotaļu laukumos, brīvdabas pusdienas u.c. Pateicoties LDz 

gādībai, izglītojamie divas reizes tika piedāvāts līdzi just “Dinamo” hokejistiem Rīgā, apmeklēt 

Latvijas Nacionālo operu, “Brīnumainos Ziemassvētkus” LDz Vēstures muzejā. 

Izglītojamie regulāri dodas aplūkot ekspozīcijas Latgales novadpētniecības muzejos 

Daugavpilī un Naujenē, apmeklē teātra izrādes Daugavpilī, Rīgā, apmeklē zooloģiskos dārzus. 

Izglītojamie ar pedagogu iestudētiem priekšnesumiem uzstājas novada un citu reģionu 

skolās (Raudā, Rudzātos, Baltinavā, Ezersalā u. c.).  

Ik gadus tiek rīkota projektu nedēļa skolēniem interesantu tematu ietvaros. Projektu nedēļa 

tiek plānota, sastādīts pasākumu plāns pa dienām, nozīmētas atbildīgās klases, pedagogi un 

izglītojamie. Šādā veidā izglītojamie tiek stimulēti droši, patstāvīgi un drosmīgi līdzdarboties 
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projektā noteiktās tēmas materiālu vākšanā, apkopošanā, noformēšanā un prezentēšanā.  

Īpaša uzmanība tiek veltīta lasīšanas intereses rosināšanai – bibliotēkas stundās, “Ceļojums 

pa Eiropu ar pasaku varoņiem”, vārdu spēles dažādos pasākumos. 

Personības izaugsmei izglītības iestāde veicina izglītojamo darbību mākslinieciskās 

pašdarbības, vizuālās mākslas konkursos un sporta pasākumos skolā, novadā un valstī.    

 Radošo spēju attīstīšanai palīdz radošās darbnīcas – Ziemassvētku darbnīca un 

Ziemassvētku vainagu un eglīšu izstāde, Lieldienu groziņu izgatavošana un Patriotu kalendāra 

veidošana, Latvijas simbolu izgatavošana, Latvijas kontūru iekārtošana, nozīmīgāko Medumu 

pagasta vietu pētīšana un iegūtās informācijas noformēšana; radošā darbnīca “Gaisā asti!”, kur 

bērni meistaro gaisa pūķus,  darbojas pirms pārgājieniem. Ģimenes svētkos darbnīcās 

izglītojamie darbojas kopā ar vecākiem un pedagogiem. Mārtiņdienas tirgū izglītojamajiem ir 

iespēja ne tikai parādīt, ko viņi ir uzmeistarojuši, bet arī pārdot kādu no saviem darbiem vai 

nopirkt iepatikušos. Izglītojamajiem patīk tāda veida pasākumi, kas māca, kā rīkoties ar naudu.  

 Lai radītu interesi par veselīgu dzīvesveidu, katru gadu tiek organizēts pārgājiens, kur 

katrs izglītojamais atrod sev nodarbošanos pēc vēlmēm, iespējām un vecuma: nometnes 

iekārtošana, zaru vākšana ugunskuriem, kustību rotaļas, stafetes un sacensības, gaisa pūķu 

konkurss, literārais konkurss, lielā stafete ar orientēšanās elementiem. Katru gadu tiek rīkots 

Rudens un Pavasara kross, novusa turnīrs, šautriņu mešanas turnīrs, Lāčplēša dienas sacensības 

un sacensības Masļeņicā. Par tradīciju ir kļuvušas arī sacīkstes starp pedagogiem un skolēniem 

sporta dienā un starp pedagogiem, vecākiem un skolēniem Ģimenes svētkos. Uzvarētāji vienmēr 

tiek apbalvoti.  

  

Skolas darbības sasniegumi: 

• Skolā izglītojamie var apgūt dažādas dzīvesprasmes gan mācību, gan ārpusstundu darbā;  

• Izglītības iestādē ir daudzpusīgs interešu nodarbību piedāvājums; 

• Izglītības iestādē ir daudzpusīgs interešu nodarbību piedāvājums. 
 

 

Tālākās attīstības nepieciešamie uzlabojumi: 

• Izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmju veidošana, akcentējot katra skolēna 

individuālo atbildību; 

• Izglītojamo uzvedības, kultūras un saskarsmes prasmju pilnveidošana.  

 

Vērtējums:labi 

 

4.3.  Atbalsts karjeras izglītībā  

 

Skola sniedz atbalstu izglītojamajiem un viņu vecākiem karjeras izvēlē, kas ir svarīga 

audzināšanas darba sastāvdaļa. Karjeras izglītības darbs balstās uz katru gadu sastādīto un 

realizējamo darba plānu. Karjeras izglītības darbu skolā koordinē psihologs sadarbībā ar 

direktora vietnieci audzināšanas darbā (ar direktores rīkojumu viņa nozīmēta par atbildīgo 

personu karjeras izglītībā), internāta pedagogiem. Izglītojamie šo tēmu apspriež audzināšanas 

stundās, dažādos skolas pasākumos, kā arī integrēti dažādu mācību priekšmetu stundās visos 

vecumposmos. Viņi iepazīstas ar dažādām profesijām izmantojot skolas (tikšanās ar skolas 

absolventiem, vecākiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, skatoties mācību filmas) un ārpusskolas 

iespējas (mācību ekskursijas). Sadarbībā ar skolas atbalsta personālu tiek noskaidrotas savas 

personības stiprās puses, spējas un secināts par nākotnes profesijas izvēli. Tiek veikta izglītojamo 

ģimeņu un interešu izpēte. Skolā izveidojas laba sadarbība ar Daugavpils 1. Speciālo skolu, kur 

daži absolventi turpina mācību profesionālajās 1.līmeņa programmās. 

Skolas darbības sasniegumi: 
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• Internāta pedagogi visās klašu grupās plāno audzinātāju stundas karjeras izglītībā. 

• Psihologs katrā klasē vada karjeras izglītībai veltītas nodarbības un no 8.klases veic 

psiholoģisku izpēti.  

• Tiek organizētas mācību ekskursijas skolā piedāvāto profesiju ietvaros.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Nodrošināt regulāras konsultācijas karjeras izglītībā;  

• Radīt izglītojamajiem patiesu priekšstatu par viņu iespējām darba tirgū. 

 

 

 Vērtējums: labi 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 
Izglītības iestāde veicina un atbalsta spējīgāko izglītojamo līdzdalību profesionālos konkursos, 

olimpiādēs, u.tml., atbalsta pedagogus darbā ar spējīgākajiem izglītojamiem. Izglītības iestādē pedagogi 

regulāri strādā individuāli ar tiem skolēniem, kuriem mācības sagādā īpašas grūtības, vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši izglītības iestādi.   

Pedagogi izmanto dažādas mācību metodes, tehnoloģijas mācību procesa diferenciācijai. Skolā 

tiek rīkotas mācību priekšmetu nedēļas -  mājturības, latviešu valodas, vēstures, arodnedēļas. Tiek rīkoti 

konkursi, radoši pasākumi, sporta spēles, ar tautas tradīciju svētkiem saistīti tematiskie pasākumi. 

Noslēdzoties mācību priekšmetu nedēļām, konkursiem, labākie izglītojamie tiek  apbalvoti un izvirzīti uz 

speciālo skolu pasākumiem novada vai republikas mērogā.   

Atbalstu mācību darba diferenciācijai skolā plāno un sniedz kā mācību tā arī audzināšanas 

darba ietvaros.  

Mācību darbs sagādā grūtības visiem izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

tāpēc uzsvars tiek likts uz praktisko darbu apguvi.  

Skolā ir apzināti izglītojamie, kuriem ir spēju, gribas vai motīva trūkums, slimība, slikti 

sociālie apstākļi, kas kavē mācību satura apgūšanu.  

Ņemot vērā individualizācijas un diferencēšanas nepieciešamību mācību darba organizēšanā 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, skolotāji izmanto dažādus pedagoģiskās 

palīdzības paņēmienus. Tie regulāri sniedz atbalstu: norāda uzdevumu tipu un darbības 

noteikumus, uz kuru balstās veicamais vingrinājums, uzdevumam pievieno zīmējumu vai shēmu, 

norāda darbības izpildes secību, atgādina analoģisku jau risinātu uzdevumu, izskaidro līdzīga 

uzdevuma risinājuma gaitu, liek veikt papilduzdevumu, kas ievirza domu uzdevuma 

pamatjautājuma izpratnē, ar asociāciju palīdzību, rosina meklēt risinājumu, pasaka priekšā 

atbildi, sarežģītu uzdevumu sadala vairākos elementāros uzdevumos, izvirza uzvedinošus 

jautājumus, atgādina darbības likumus, kas jāizmanto uzdevuma risināšanā, pasargā no 

iespējamām tipiskām kļūdām, nepareizām pieejām u. tml., norāda uz kļūdām zīmējumā, 

skaitļošanas darbībās utt.  

Plānojot mācību darba paņēmienus stundā, ir domāts par to, kā veicināt šīs izglītojamo 

grupas darba motivācijas un prasmju attīstīšanu.  

Izglītojamie tiek motivēti racionāli plānot, sadalīt un izmantot savu laiku. Mācību stundās 

tiek realizēta konsekventa mācību darba diferenciācija. Pedagogu profesionālā darbība veido 

sekundāro atbalstu izglītojamo darba vides optimizācijai. Skolā tiek veidota mācību sasniegumu 

statistiskā uzskaite, kas ir pamatā turpmākai mācību sasniegumu uzlabošanai. Pedagogi un 

izglītojamie ir informēti par telpu un iekārtu resursu pieejamību, to izmantošanas kārtību. Skolā 

pēc īpaša grafika tiek organizēts papildus individuālo nodarbību un konsultāciju darbs. Pedagogi 

un izglītojamie ir informēti par individuālo konsultāciju norises darba laikiem. 

 Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītojamo izglītošanu, tiek veikta zināšanu, prasmju, spēju un 



Medumu internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

28 

 

iemaņu izpēte, pēc kuras pedagogi veido tematisko plānojumu mācību priekšmetu akadēmisko 

zināšanu un praktiskā darba iemaņu apguvei skolēniem, nodrošinot individuālu pieeju ikvienam 

izglītojamajam. Klasēs, kur mācās izglītojamie ar smagu garīgu atpalicību, kurās izglītojamie 

mācību vielu apgūst pēc individuālajām programmām, ir nodrošināts pedagoga palīgs un 

nepieciešamības gadījumā aukle.  

Mācību un audzināšanas procesā pedagogi ņem vērā spējīgāko izglītojamo intereses, viņu 

vēlmes papildināt zināšanas, organizējot ārpusstundu darbu, kā arī sagatavojot diferencētus 

zināšanu pārbaudes darbus.  

Talantīgāko izglītojamo izaugsme tiek veicināta, iesaistot šos izglītojamos ārpusstundu 

radošajās darbnīcās, ārpusskolas pasākumos un citās aktivitātēs: mākslā, kultūrā un sportā. 

Uzcītīgākie un veiksmīgākie izglītojamie tiek godināti skolas pasākumos ar pateicības rakstiem 

un balvām.  

Pamanot izglītojamā augstākus mācību sasniegumus, uzreiz tiek risināts jautājums par 

mācību spēju atkārtotu izvērtēšanu – pārejai uz citu izglītības programmu. Skolā visi pedagogi 

cenšas ievērot skolēna izaugsmes iespējas un respektēt medicīniskās diagnozes precizitāti.  

 

Skolas darbības sasniegumi:  

• Pedagogi individuāli strādā ar katru izglītojamo.; 

• Skolā ir nodrošināts saudzējošs režīms, ļaujot izpausties katra individuālajām vēlmēm un  

spējām;  

• Veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību mācību un audzināšanas darba aktivitātēs;  

 

Tālākās attīstības nepieciešamie uzlabojumi: 

• Jaunāko tendenču speciālajā izglītībā ievērošana un pielāgošana mācību un 

audzināšanas procesam. 

Vērtējums: labi 

 

 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

 

Medumu internātpamatskola nodrošina izglītības pieejamību izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, ievērojot izglītojamo attīstības līmeni, spējas un prasmes, regulāri tiek apkopotas 

ziņas par izglītojamo veselības stāvokli (traucējumam raksturīgo specifiku, diētām, alerģiskām 

reakcijām). Pēc nepieciešamības iespējamas konsultācijas pie bērnu psihiatra.  

Pedagogi sniedz individuālu atbalstu izglītojamiem gan mācību stundās, gan 

individuālajās nodarbībās 

Ņemot vērā izglītojamo veselības stāvokli un attīstības traucējumu specifiku skolā tiek 

nodrošinātas gan individuālās, gan grupas korekcijas un rehabilitācijas nodarbības: ritmika, 

koriģējošā vingrošana, logopēdija. Skola daļēji nodrošina iespēju lietot speciālu aprīkojumu 

izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 

Stundu darbā ar izglītojamiem, kuriem raksturīgi komunikācijas, dzirdes un autiska 

spektra traucējumi, tiek  atlasīti daudzveidīgi uzskates līdzekļi, izmantotas vienotas alternatīvās 

un augmentatīvās komunikācijas metodes, vizuālie pastiprinājumi (piktogrammas, Widgit, attēlu 

un fotogrāfiju albumi).  

 Īstenojot atbalsta pasākumus izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, izglītības iestādes darba specifika paredz 

komandas darbu, kas veicina izglītojamā labsajūtu un emocionālo komfortu, attīstību. Ar 

izglītojamo strādā pedagogi, logopēds, pedagoga palīgi, audiologopēds, sociālie aprūpētāji. 

Pedagogs kopā ar pedagoga palīgu plāno nepieciešamo atbalsta veidu un metodes. Lai  
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paaugstinātu apmācības procesa efektivitāti un nodrošinātu izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem iekļaušanu mācību 

procesā, mācību gada sākumā  pedagoga palīgs un pedagogs izanalizējot katra izglītojamā 

mācīšanās, psiholoģiskās un veselības problēmas noteic izmantojamās metodes to risināšanai un 

palīdzības sniegšanai.  

 Par katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē ir attiecīgs pašvaldības 

vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Darbu ar izglītojamiem koordinē un 

pārrauga, ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls, nepieciešamie resursi un 

speciālais aprīkojums. Izglītības iestādē ir materiālā bāze praktisku darba iemaņu veidošanai, 

atbilstoši speciālās izglītības programmai.  

 

Skolas darbības sasniegumi:  

• Ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls; 

•  Skolā ir daudz domāts, plānots un darīts izglītojamo speciālo vajadzību apmierināšanai 

(kabineti, iekārtas un aprīkojums, transports, speciālisti); 

• Elastīga izglītības procesa organizācija; 

• Individuāla pieeja katram izglītojamajam. 

 

Tālākās attīstības nepieciešamie uzlabojumi:  

• Papildināt speciālo medicīnisko un rehabilitācijas pasākumu piedāvājumu skolā. 

• Izvietoti aktivitāšu centrus- interaktīvus sienu noformējumus, ar kuru palīdzību tiktu 

vingrinātas dažādas sensorās spējas, attīstīta kustību koordinācija, trenēta sīkā motorika 

un uzmanības noturība. 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 

Sadarbība starp skolu un izglītojamo vecākiem ir viens no prioritārajiem jautājumiem.  

Skolā mācās izglītojamie no sociāli nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Sociāli 

ekonomiskās situācijas ietekmē komunikācija starp skolu un vecākiem notiek telefoniski vai ar  

pašvaldību sociālo darbinieku starpniecību. Atgriezeniskā saikne ar izglītojamo vecākiem ne 

vienmēr notiek kvalitatīvi, vecāku atsaucības trūkums rada vienpusību informācijas apritē.  

Skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas un 

vecāku vai aizbildņu sadarbību. Skolā ir noteikta kārtība vecāku vai aizbildņu informēšanai par 

skolas darbu un izglītojamo mācību, audzināšanas sasniegumiem. Informācijas apmaiņu starp 

priekšmetu pedagogiem, audzināmās klases pedagogu un vacākiem nodrošina izglītojamo 

dienasgrāmatas, vienu reizi mēnesī vecāki saņem informāciju rakstiskā veidā par izglītojamā 

sekmēm un uzvedību. Vecākus vai aizbildņus informē par skolā paredzamajiem pasākumiem, kā 

arī par visām skolas darba režīma izmaiņām, piedāvātajām interešu izglītības pulciņu un 

fakultatīvu nodarbībām utt.  

Vecāki vai aizbildņi zina, kad var satikt skolas vadību, priekšmetu un internāta 

pedagogus, skolas atbalsta personālu. Skolā sniegtā informācija ir savlaicīga un lietderīga. Tā 

vienmēr informē un konsultējas ar vecākiem, ja izglītojamajam nepieciešams jebkāda veida 

atbalsts vai palīdzība. Tiek ziņots vecākiem, ja izglītojamajam nepieciešama psihologa, mediķu 

u. c. speciālistu palīdzība. Pedagogs informē vecākus vai aizbildņus par iespējām izmantot skolas 

transportu, internāta u. c. pakalpojumus.  

Vecāki vai aizbildņi (30%) savus priekšlikumus un ierosinājumus par skolas darbu izsaka 

gan klašu vecāku sapulcēs, gan iesniedz skolas direktorei, kā arī izsaka priekšmetu un internāta 

pedagogiem. Vecāku vai aizbildņu priekšlikumi vienmēr tiek izskatīti, iespēju robežās – realizēti. 

Reizēm tiek veiktas vecāku vai aizbildņu aptaujas un anketēšanas, kuras tiek apkopotas un 

apstrādātas.  
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Skola regulāri atjauno informāciju par vecāku vai aizbildņu nodarbošanos un 

kontakttālruņiem.  

Izglītojamo vecāki vai aizbildņi regulāri saņem informāciju par izglītojamā 

sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību, kavējumiem un attieksmi pret sabiedriski 

derīgo darbu. Šajā darbā tiek pielietotas dažādas saziņas formas.  

Lai novērstu izglītojamo iespējamos pārkāpumus, skola savlaicīgi sadarbojas ar 

izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem, nepieciešamības gadījumā piesaista pašvaldības atbalsta 

institūcijas. 

 Skola regulāri informē vecākus vai aizbildņus par iespējamo individuālo apmācību, 

konsultējas ar vecākiem, ja nepieciešama psihologa vai logopēda palīdzība. Liela daļa vecāku 

par savu bērnu mācību darbu, uzvedību un izaugsmi izrāda mazu interesi.  

Skola organizē pasākumus, kuros piedalās skolēnu vecāki – Zinību diena, Ziemassvētki, 

ģimenes svētki, izlaidums u. c.  

Nepieciešamības gadījumā skola organizē izglītojamo mājas apmeklējumus, sniedz 

vecākiem vai aizbildņiem nepieciešamās konsultācijas, lai atbalstītu mācīšanās, mācīšanas un  

audzināšanas procesu.  

Mācību gada sākumā, uzņemot jaunus izglītojamos, skolas vadība informē vecākus vai 

aizbildņus par darba kārtību skolā, pedagoģisko un atbalsta personālu. Viņi tiek iepazīstināti ar 

skolas telpām, materiālo bāzi un mācību materiāliem. Nepieciešamības gadījumā pēc audzināmās 

klases pedagoga, vecāku, sociālā pedagoga vai administrācijas ierosinājuma notiek individuālās 

tikšanās.  

Visiem izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem ir zināmi skolas vadības, internāta un klašu 

audzinātāju, struktūrvienības kontakttālruņu numuri.  

Skolā ir izveidota un atbilstoši reglamentam darbojas skolas padome, kuras sastāvā ir 

vecāku/ aizbildņu pārstāvji, pedagogi un administrācijas pārstāvji. Skolas padome izskata un 

risina jautājumus par skolas turpmākās attīstības vajadzībām, izglītojamo veselības un citus 

jautājumus. 

 Skolas darbības sasniegumi:  

• Skola informē vecākus vai aizbildņus par skolas darbu, sniegtā informācija par skolas 

darbu ir savlaicīga, regulāra, saprotama;  

• Ir sniegta informācija par atbalsta dienesta komandas, skolas vadības u. c. speciālistu 

pieejamību;  

• Skola organizē kopīgus pasākumus ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem, kā arī citas 

saziņas un sadarbības darba formas. 

 Tālākās attīstības nepieciešamie uzlabojumi: 

•  Iesaistīt vecākus mācību un audzināšanas procesa pilnveidošanā, tuvinot abpusējai 

skolas – vecāku sadarbībai. 

Vērtējums: labi 

 

5. IESTĀDES VIDE 

 

5.1. Mikroklimats  

 

Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par 

skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā - organizējot skolā 

pasākumus, informējot par skolēnu sasniegumiem dažādās jomās, izdodot informatīvo bukletu.  

Skolā regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem, atceres un svinamajām 

dienām. 

Skolēnu pašpārvalde, kuru vada skolas prezidents, aktīvi piedalās skolas dzīves 

organizēšanā. 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un rīcības plāni. To izstrādāšanā iesaistījušies 
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skolēnu pašpārvalde, skolas padome un pedagogi. Skolas Iekšējās kārtības noteikumi paredz 

atzinīgi novērtēt labu uzvedību un sasniegumus. Katras nedēļas otrdienā un piektdienā notiek 

dežūrlīnijas, kurās par kārtību skolā ziņo iepriekšējās nedēļas dežūrklase, tiek apspriests kārtējās 

nedēļas kalendārais plānojums, izrunātas problēmsituācijas un izteikta pateicība izglītojamajiem 

un pedagogiem par sasniegumiem u.c. Skolā gan mācību procesā, gan ārpusstundu darbā 

skolotāji veic darbus kopā ar izglītojamajiem – gan skolas apkārtnes sakopšanā, gan koncertu 

priekšnesumu organizēšanā pedagogi darbojas kopā ar bērniem. Skolas vestibilos – trepju telpās 

tiek izvietoti izglītojamo radošie darbi un foto izstādes.  

Skolas dežūrpersonāls ir draudzīgs, darbinieki ir laipni un izpalīdzīgi. Izglītības iestādei 

piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta kārtībā. Pagalmā aktīvai 

atpūtai iekārtots bērnu rotaļu laukums.  

Skolas darbības sasniegumi:  

• Daudzveidīgas tradīcijas; 

• Pedagogu un izglītojamo nepārtraukta, cieša sadarbība un savstarpēja uzticēšanās; 

• Regulāra informācija par drošību. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

• Skolas sabiedriskā tēla plānveidīga uzturēšana. 

 

 

Vērtējums: labi 

 

 

5.2.Fiziskā vide 

 

Skolas iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skolas telpas ir drošas, visos 

gaiteņos, atbilstoši noteikumiem, izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas, izejas. Ir rezerves 

izejas visos stāvos. Skolā izmantoti universālā dizaina elementi. Pieejamās vietās gaiteņos un 

kabinetos, par ko informē īpašas norādes, kuros ir paaugstināta ugunsbīstamība, izvietoti rokas 

ugunsdzēšamie aparāti. Skola regulāri veic telpu kosmētisko remontu. Klases un koplietošanas 

telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, tualetēs ir ziepes, tualetes papīrs un dvieļi. 

 Skolēni rūpējās par kārtību Skolēni izmanto sanitāri higiēniskajām normām atbilstošas 

koplietošanas telpas.  

Skolēni un skolas darbinieki iesaistās kārtības uzturēšanā skolā un tās apkārtnē (pavasara un 

rudens talkas, koku stādīšana, ābeļdārza veidošana). 

Klasēs un kabinetos nomainītas mēbeles, iegādāta elektrotehnika skolas darbnīcām, 4(četri) 

datori, 6(seši) planšetdatori, 3(trīs) televizori, mācību līdzekļi u.c. Telpu sadalījums atbilst 

mācību procesa nodrošināšanai, izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Skolā ir pieejama 

informācija par materiāltehnisko līdzekļu atrašanās vietu un izmantošanas kārtību.  

Interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai tiek izmantotas 

skolas telpas, iekārtas un citi pieejamie resursi.  

Apgaismojums telpās ir pietiekams, normas robežās. Skola ir aprīkota ar drošības 

signalizāciju.  

Skolā ir estētiski iekārtotas rotaļu, atpūtas telpas, labi aprīkotas klases, mājturības un 

tehnoloģiju kabineti. Klases aprīkotas ar ērtām mēbelēm, kuras pielāgotas izglītojamo augumam 

un vecumam.  

Ir izveidota sistēma skolas telpu noformēšanā. Skolas telpu noformēšanā piedalās skolotāji 

un izglītojamie. 

Skolas teritorija ir estētiski apzaļumota ar dažādiem krūmiem, kokiem, ziediem un tiek 

regulāri kopta. Skolas teritorijas sakopšanā arī tiek iesaistīti izglītojamie, tādā veidā veicinot 

izglītojamajos darba iemaņas un kultūru. Skolas teritorijā ir izvietots rotaļu laukums un nojumes. 

Skolai ir izstrādāta kārtība, kādā tiek apsekota teritorija, lai tā būtu droša izglītojamajiem un 
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apmeklētājiem. 

 

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

 

Izglītības programmas īstenošanas 

vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Medumi, Ilgas iela 15, 

Medumu pagasts, Daugavpils 

novads, 

 LV-5460 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

13.10.2015. 

24.05.2016. 

17.05.2017. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 17.11.2016. 

 

Skolas darbības sasniegumi:  

• Izglītības iestādē ir stabilas un daudzveidīgas tradīcijas; 

• Izglītības iestādē valda emocionāli pozitīva, droša un sadarbību veicinoša vide.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Aktualizēt izglītojamo atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu un 

pārkāpšanu; 

• Rosināt skolas darbiniekus pašvērtējumam un paškontrolei, sevis mērķtiecīgai  

pilnveidošanai un pozitīvai saskarsmei. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

6. IESTĀDES RESURSI 

 

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Izglītības iestādes kopš dibināšanas atrodas Ilgas ielā 15, Medumu pagastā, Daugavpils 

novadā.   

2011.gada 31.maijā starp Valsts sociālās aprūpes centru “Latgale” Daugavpils novada domi 

un Medumu speciālo internātpamatskolu tika noslēgts sadarbības līgums Nr. 1 – 12/17 par 

sadarbību starp Centru, Pašvaldību un Skolu par izglītības nodrošināšanu izglītojamiem ar 

invaliditāti. Atbilstoši līgumam centrs iedalīja Skolai telpas izglītības procesa organizēšanai 

242,2 m2 platībā, kas atrodas centra filiālē “Kalkūni”, adrese: Komunālā iela 104, Kalkūne, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Uz centra telpu bāzes tika izveidota Medumu speciālās 

internātpamatskolas (tagadējais nosaukums – Medumu internātpamatskola) struktūrvienība 

“Kalkūni”. Tur tika organizēta izglītojamo apmācība ar smagiem garīgas attīstības un vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem, kuri veselības stāvokļa ietekmē nevar pārvietoties uz mācībām 

skolā. Nodarbības organizētas piecās, plašās, gaišās mācību telpās. Telpu pielāgošanai mācību 

procesam Pašvaldība iedalīja 9000 Ls(latus). 

Mācību telpas tika aprīkotas ar mēbelēm, mācību līdzekļiem, mācību programmas 

realizācijai nepieciešamo aprīkojumu.  

Skolas ēkā Ilgas ielā 15, Medumos, telpu iekārtojums atbilst izglītojamo mācību un 

audzināšanas procesa nodrošināšanai pamatskolā. Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, 

tīras un kārtīgas, iekārtojums atbilst  sanitāri higiēnisko normu prasībām. 

Skolā ir mūzikas kabinets (platība 30 m2), kur skolotājai un skolēniem ir iespēja izmantot 

akustisko sistēmu un sintezatoru, klavieres, portatīvo datoru, kā arī dažādus muzikālos 

instrumentus.  
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Informātikas kabinets (platība 32,2 m2 ) 2010. gada decembrī ERAF projekta “Medumu 

speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros aprīkots ar 

interaktīvo tāfeli un astoņiem datoriem, kuriem ir interneta pieslēgums, datorgaldiem, un 

datorkrēsliem. 

Skolā aprīkoti divi mājturības un tehnoloģiju kabineti (platība  20,2 m2 un 19,9 m2), 

logopēdijas kabinets  (12 m2 ) , psihologa kabinets (20 m2) , sporta/aktu zāle (152 m2) , korekcijas 

nodarbību zāle (30 m2), skolas internāts ar deviņām guļamtelpām – kopējā platība 322 m2  ,kur 

dzīvo 48 audzēkņi, bibliotēkas (40,5 m2) . Skolas teritorijā ir labi aprīkots spēļu laukums 

(sākumskolas skolēniem) un sporta laukums. 

Izglītojamiem ar kustības traucējumiem uzstādīts pacēlājs.  

Telpu aprīkojums un pārējie materiāltehniskie resursi ļauj realizēt  licencētās izglītības 

programmas.  

Skolai ir normatīvos aktos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, skolas budžetu nodrošina 

valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba algām un  skolas uzturēšanai. Katra gada budžeta 

tāme tiek veidota, ņemot vērā piešķirtos līdzekļus, attīstības prioritātes. 

Vislielākais finansējums nepieciešams darbinieku darba algām izglītojamo ēdināšanai un 

skolas remontam. Skolas direktore kopā ar skolas grāmatvedi, vietniekiem izglītības jomā, skolas 

pārzini un bibliotekāri apkopo informāciju par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un to iegādi. 

Skolas darbinieki tiek informēti par skolas finanšu izlietojumu. Piesaistītie līdzekļi tiek izmantoti 

konkrētu mērķu realizēšanai. 

Likuma noteiktajā kartībā skola veic iepirkuma procedūras. 

Visi izglītojamie ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.  

Skolas bibliotēkai iegādāta pedagoģiskā un metodiskā literatūra. Skola abonē mācību 

procesam nepieciešamos laikrakstus. 

Skolas pārzine veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē radušos bojājumus 

un novērš tos. Iespēju robežās materiāltehniskā bāze tiek papildināta. 

Lai pedagogu darbs būtu konstruktīvs, mūsdienu prasībām atbilstošs, mācību un 

audzināšanas procesā tiek izmantoti 5(pieci) portatīvie datori un 17(septiņpadsmit) planšetdatori.  

Skolas ēkā (pie skolas ieejas) un skolas teritorijā darbojas novērošanas kameras. Ieeja 

skolā nodrošināta ar koda durvju palīdzību. 

 

Skolas darbības sasniegumi:  

• Izglītības iestāde rūpējas par telpu nodrošinājumu; 

• Skolā izremontēta un aprīkota ēdnīca un skolas virtuve; 

• Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, kas tiek 

kontrolēts un pārraudzīts. 

 

Tālākās attīstības nepieciešamie uzlabojumi: 

• Mājturības un tehnoloģiju kabineta remonts un iekārtojuma pilnveidošana. 

• Projektu izstrādāšana finanšu līdzekļu piesaistīšanai. 

• Pilnveidot materiāltehnisko bāzi izglītības programmu īstenošanai. 

Vērtējums: labi 

 

6.2.Personālresursi 

 

Personālresursi skolā tiek komplektēti atbilstoši Daugavpils novada domes apstiprinātam 

amatu vienību sarakstam. Skolai ir nepieciešamie personāla resursi, gan arī skolas tehniskās 

funkcionalitātes nodrošināšanai. Ir nokomplektētas medicīnas un tehnisko darbinieku amata 

vienības. Ar katru no darbiniekiem ir sastādīti darba līgumi. Skolas darbinieku pienākumi, 

tiesības ir noteiktas ar darbinieku izstrādātos un apstiprinātos amatu aprakstos. Pedagoģiskais 

personāls ir pietiekami kvalificēts pēc normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Liela uzmanība 
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tiek pievērsta visa personāla kvalifikācijas paaugstināšanai un sevis pilnveidošanai. 

Pedagogu darba slodze ir pietiekama. To sadala, ievērojot Ministru kabineta noteikumus, 

skolas izglītības programmas, pedagogu darba pieredzi un kvalifikāciju, kas atspoguļojas skolas 

datu bāzē un tarifikācijā. Skolas vadība pārzina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo 

kompetenci, stiprās un vājās puses. 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, logopēdiem (2), 

psihiatru, psihologu, medmāsām (2) un bibliotekāri. Skolā strādā 47 pedagogi, no tiem 43 

pamatdarbā, 44 pamatskolā, 3 pirmsskolā. Pedagogu kolektīvs ir stabils. 

Visiem pedagogiem izglītības kvalifikācija atbilst MK noteikumiem, kā arī katru gadu tiek 

paaugstināta profesionālā meistarība, atbilstoši plānojumam. Pedagogi dalās pieredzē ar 

kolēģiem ar tālākizglītības kursos, semināros iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām 

zināšanām. 

2016./2017. mācību gadā ir pilnīgs nodrošinājums visu izglītības programmu realizēšanai. 

Pedagogu darbība un personāla vadība tiek vadīta, pārraudzīta un plānota. Tā nodrošina 

iestādes darbības pozitīvu dinamiku. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas 

ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Darba slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot skolā 

īstenoto izglītības programmu prasības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Regulāri notiek 

skolas aktīva sanāksmes, veiksmīgi darbojas metodiskās komisijas un darba grupas.  

Pedagogu darba slodze tiek plānota. Pedagogi priekšlikumus darba uzlabošanai izsaka 

metodiskajās komisijās, pedagoģiskajās sēdēs, informatīvajās sanāksmēs un individuālajās 

sarunās ar skolas vadību. Iespēju robežās izteiktie priekšlikumi  tiek ņemti vērā.  

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus 

skolas. Viens pedagogs pasniedz pedagogu tālākizglītības kursus Rēzeknes Augstskolā. 

Skolā strādā 28 tehniskie darbinieki. 

Skolas darbības sasniegumi: 

• Profesionāls, kompetents un stabils pedagoģiskais personāls; 

• Spēja apgūt un realizēt inovatīvas mācību metodes; 

• Skolā darbojas metodiskās komisijas; 

• Skolas vadība veicina pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi. 

Tālākās attīstības nepieciešamie uzlabojumi: 

• Turpināt pilnveidot pedagogu prasmes darbā ar IT tehnoloģijām. 

• Turpināt apkopot pedagogu metodiskā darba pieredzi. 

 

Vērtējums: labi 
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7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀJUMS 

 

7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 

 

  Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notiek visa mācību gada 

laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem un darba plānam. Skolas vadība, analizējot darbu, 

ņem vērā pedagogu MK apvienību vadītāju pozitīvos un negatīvos secinājumus. Tiek veidots 

darba plāns gadam. 

Skolas vadība, organizējot kontroles un vērtēšanas procesu, ar pedagogu vienojas par 

izmantojamajām darba metodēm, atbildīgajām personām un vērtēšanas kritērijiem. Viss 

kolektīvs ir atbildīgs par mācību plāna izpildīšanu, kā arī iesaistīts mācīšanas procesā, resursu 

sadalīšanā, finanšu pārvaldē. Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, kopā ar 

pedagogiem analizē katra pedagoga un skolas darbu kopumā. Skolas vadība atbalsta, veicina un 

organizē pašnovērtēšanas darbu, skolas darbinieku, izglītojamo un vecāku iesaistīšanu skolas 

darba pilnveidošanā un uzlabošanā.  

Skolas vadība rosina pedagoģiskos darbiniekus regulārai pašnovērtēšanai. Katra mācību 

gada beigās pedagogi un klašu audzinātāji veic sava darba pašnovērtēšanu. Darba izvērtēšana un 

analīze, nosakot darba stiprās puses un apzinot turpmākās attīstības vajadzības, tiek veikta visās 

skolas metodiskajās komisijās.  

Katra mācību gada vērtēšanas procesā konstatētās stiprās puses un nepieciešamie 

uzlabojumi darbības pilnveidošanai tiek izmantoti turpmākā darba plānošanā. Ar vērtēšanas 

procesā iegūto informāciju un tās analīzi pedagoģiskais personāls tiek iepazīstināts skolas 

pedagoģiskajās sēdēs un metodisko komisiju apspriedēs. Izglītojamo vecāki ar skolas darba 

sasniegumiem un turpmākajiem darba pilnveidošanas uzdevumiem tiek iepazīstināti katru gadu 

izglītojamo vecāku kopsapulcē, kā arī katras klases vecāku sapulcē. 

 Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu plānojums ir strukturizēts, pārskatāms 

un skaidrs. Skolas attīstības prioritātes noteiktas laika posmam no 2017.gada līdz 2019.gadam. 

Katras prioritātes īstenošanas plānojums ietver konkrētus mērķus, rezultātu novērtēšanas 

kritērijus un detalizētu ieviešanas gaitu.  

Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas darbības pamatmērķus un 

pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un turpmākās darbības uzlabojumus. Attīstības plāns ir 

pārdomāti veidots un reāls, saistīts ar iespējām tālākajai skolas attīstībai.  

Skolas attīstības plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz skolas darbības pašnovērtēšanas 

procesā iegūtajiem secinājumiem par skolas darbības stiprajām pusēm un turpmākās attīstības 

vajadzībām. Attīstības plāna izstrādē piedalās viss pedagoģiskais kolektīvs. Skolas attīstības 

plāns ir apspriests skolas pedagoģiskajās  sēdēs. Ar to ir iepazīstināti izglītojamo vecāki. Skolas 

attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

 Skola veiksmīgi īsteno attīstības plānā noteiktās prioritātes, to ieviešana līdz šim notikusi 

plānā paredzētajos termiņos.  

Atbildīgās personas par skolas attīstības plāna īstenošanas gaitu informē skolas kolektīvu 

informatīvajās apspriedēs, pedagoģiskajās sēdēs un metodiskajās apspriedēs.  

 

 

Skolas darbības sasniegumi: 

• Skolas attīstības plāns ir izstrādāts balstoties uz iepriekš paveikto; 

• Tiek veidots darba plāns katram mācību gadam. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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• Aktīvāk iesaistīt izglītojamo vecākus skolas darba vērtēšanā un tālāko attīstības vajadzību 

apzināšanā, Skolas padomes darbā. 

 

Vērtējums: labi 

 

 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 

Skolā nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā pedagoģiskā procesa organizēšanai 

nepieciešamā obligātā dokumentācija. Obligātās dokumentācijas izpilde tiek kontrolēta, tās 

izpildes kvalitāte tiek ņemta vērā, ievērojot personāla darbu. Skolas vadība pārrauga un kontrolē 

dokumentācijas atbilstību prasībām. 

Skola savu darbu īsteno, pamatojoties uz izstrādāto Nolikumu, ko apstiprinājusi 

Daugavpils novada dome 2013. gada 28.martā, pēdējie grozījumi nolikumā veikti 2015. gada 

28.maijā. 

Skolas vadība pēc nepieciešamības izdara izmaiņas izglītības iestādes struktūrā. 

 Skolas vadības komanda ir saliedēta. Komandas locekļi: skolā ir direktors (1 amata 

vienība) un 2 vietnieki – viens mācību darbā (1 amata vienība), audzināšanas darbā (1 amata 

vienība), skolas pārzine (1 amata vienība) un struktūrvienības vadītājs (1 amata vienība). 

Direktora un viņa vietnieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas, ar darbiniekiem 

saskaņotos amata aprakstos. 

Skolas direktore regulāri sadarbojas ar saviem vietniekiem, atbalsta personālu, 

pedagogiem un pārējo personālu, uzklausa viņu ierosinājumus un nodrošina demokrātisku, 

labvēlīgu darba vidi. Kvalitatīva informācijas apmaiņa un konstruktīvs dialogs, veicina personāla 

izpratni par Skolas vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu. 

 Direktore prasmīgi deleģē funkcijas, organizē un nodrošina regulāru informācijas 

apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktore uztur lietišķas un labvēlīgas 

attiecības ar skolas darbiniekiem, pašvaldību, vecākiem un skolēniem. Direktore konsultējas ar 

darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet civiltiesisko atbildību par galīgā lēmuma 

pieņemšanu vienmēr uzņemas direktore. Direktore prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga 

dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi, prot deleģēt funkciju izpildi. 
Skolā ir izstrādāta vadības darba struktūra. Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama 

informācija par skolas vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Tās 

ir zināmas arī izglītojamo vecākiem un citām ieinteresētām personām. Skolā ir izveidota laba 

vadības komanda un tiek nodrošināts tās veiksmīgs darbs. Skolas vadība pārzina likumus un 

normatīvo aktu prasības. Skolas vadība analizē, plāno, organizē un vada skolas darbu. Pirms 

lēmuma pieņemšanas direktors konsultējas ar skolas darbiniekiem, saglabājot atbildību par 

galīgā lēmuma pieņemšanu.  

Skolas padome tiek sasaukta 2 reizes gadā. Direktore ir Skolas padomes sastāvā, līdz ar 

to organizētajās sēdēs var informēt par aktuālajiem skolas darbības jautājumiem vai problēmām. 

Skolas padomē vecāku aktivitāte un iniciatīva varētu būt lielāka. 

Skolas direktore un viņa vietnieki profesionāli, kvalitatīvi un radoši veic viņiem uzticētos  

pienākumus.  

Skolas vadība ar savu rīcību, attieksmi un pozitīvo piemēru veicina gan izglītojamos, gan 

personālu ievērot profesionālās ētikas normas, vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tai 

skaitā lojalitāti Latvijai un Satversmei. 

Skolas direktore un vietnieki deleģē funkcijas un pārrauga pienākumu izpildi. Direktores 

vietnieces izglītības jomā koordinē skolas metodisko komisiju darbu. Metodisko komisiju darbu 

vada šo komisiju vadītāji. Viņi nodrošina saikni starp skolas vadību un pedagogiem. Skolas 

vadība savlaicīgi sniedz informāciju par skolas darba jautājumiem, izvērtē un pārskata darbinieku 

ierosinājumus darba uzlabošanai.  

Skolas vadība rosina un atbalsta pedagogu tālākizglītību un studijas otrās augstākās 
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izglītības vai maģistra grāda iegūšanai.  

 

Skolas darbības sasniegumi: 

• Skolas vadības darbs mācību un audzināšanas darbā, tehniskā personāla kontrole un 

vērtēšanā ir plānots; 

• Katra metodiskā komisija regulāri vērtē savu darbu; 

• Skolas attīstības plāns tiek veidots, balstoties uz reālo skolas situāciju, tā saturs ir 

pamatots, tas ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. Attīstības plāna īstenošanā ir 

iesaistīti visi skolas darbinieki; 

• Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti atbilstoši normatīvo dokumentu 

prasībām. 
Tālākās attīstības vajadzības:  

• Skolas darbu reglamentējošo dokumentu pilnveidošana atbilstoši sabiedrības 

pieaugošajām prasībām; 

•  Dažādu līmeņu vadītāju darbības efektivitātes pašnovērtēšanas un vērtēšanas 

pilnveidošana; 

• Skolas pedagoģiskā kolektīva intereses paaugstināšana par darba plānošanu un 

iesaistīšanos plānošanas procesā.  
 

Vērtējums: labi  

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju – Daugavpils novada pašvaldību, izglītības 

pārvaldi. Skolas vadība ir atvērta sadarbībai. Sadarbība skolas budžeta veidošanā un skolas 

darbības nodrošināšanā ir abpusēji ieinteresēta. Pašvaldība izrāda interesi skolas nākotnes 

attīstībai. 
Skola noteiktu jautājumu risināšanā sadarbojas ar  Daugavpils novada sociālo dienestu 

un bāriņtiesu. 

 Sadarbībā ar Daugavpils novada Izglītības pārvaldi izglītības iestādes administrācija 

piedalās dažādos semināros, konsultācijās skolotāji apmeklē kvalifikācijas celšanas un 

tālākizglītības kursus, seminārus, kurus izglītības pārvalde organizē ne tikai uz vietas, bet 

izbraukuma semināros novada un republikas skolās. Izglītības iestādei ir izveidota sadarbība ar: 

aprūpes centra “Latgale” filiāli “Kalkūni”, bērnu namu – patversmi “Priedīte”. Naujenes bērnu 

namu, Daugavpils 1. speciālo skolu un citām speciālās izglītības iestādēm. Jau vairākus gadus 

skola sadarbojas ar organizāciju Latvijas dzelzceļš. 

 

Skolas darbības sasniegumi: 

• Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar novada pašvaldību un aprūpes centra “Latgale” 

filiāles “Kalkūni” vadību. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt pilnveidot skolas sadarbību ar citām institūcijām. 

 

Vērtējums– labi. 
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V   CITI SASNIEGUMI 

 

Pateicoties pastāvīgām sporta nodarbībām, skolas izglītojamie uzrāda labus rezultātus arī 

ārpusskolas sporta pasākumos. Skolas izglītojamie aktīvi piedalās dažādās republikas sporta 

sacensībās. Par tradīciju kļuvuši republikas speciālo skolu pavasara krosi Baltinavas kristīgajā 

internātpamatskolā, Latvijas speciālo skolu sacensībās novusā Rudzātos; šautriņu mešanas 

sacensībās Ezersalas internātpamatskolā. Katru gadu Latgales zonas speciālo skolu 

sacensībās  izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem “Dari kā mēs, dari ar mums ”; Latgales novada BOCCIA turnīrā bērniem 

ar speciālajām vajadzībām. 
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KOPSAVILKUMA TABULA 

Joma  Vērtējuma 

līmenis 

1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas Labi 

2.1.Mācīšanas kvalitāte Labi 

2.2.Mācīšanās kvalitāte Labi 

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošība Labi 

4.2.Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.3.Atbalsts karjeras izvēlē Labi 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5.1.Mikroklimats Labi 

5.2.Fiziskā vide Ļoti labi 

6.1.Iekārtas  un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 

6.2. Personālresursi Labi 

7.1.Iestādes darba pašnovertēšana un attīstības plānošana Labi 

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Labi 
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VI   TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM 

SECINĀJUMIEM) 

 

 

Pamatjoma Turpmākās attīstības vajadzības 

 

 

MĀCĪBU SATURS  

Regulāri koriģēt visu izglītības programmu saturu 

Veicināt un paplašināt skolotāju tālāku sadarbību tematisko plānu 

(veidojot starppriekšmetu saikni), pārbaudes darbu izstrādē un 

pilnveidē, kā arī individuālo izglītības programmu izstrādē un 

realizācijā 

 

 

 

MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS  

Mācīšanas kvalitāte Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju 

un atbildību par mācību darbu 

 

Mācīšanās kvalitāte 

Informācijas tehnoloģiju un interaktīvu 

mācību metožu daudzpusīga pielietošana 

izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšanai 

 

Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

Veicināt izglītojamo personīgo atbildību par 

aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību procesā 

 

 

IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI  

Izglītojamo sasniegumu kvalitatīva uzskaite un analīze. 

Attīstīt izglītojamo prasmes sava darba plānošanā un objektīvā 

pašnovērtēšanā  

Turpināt strādāt pie individuālo sasniegumu dinamikas analīzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJIEM  

Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un 

izglītojamo drošība 

Izglītojamo atbalsta efektivitātes uzlabošana. 

Atbalsts personības 

veidošanā 

Meklēt jaunas, inovatīvas un interesantas 

darba formas pedagogu ikdienas darbā 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

Nodrošināt regulāras konsultācijas karjeras 

izglītībā atbilstoši izglītojamo spējām, 

veselības stāvoklim un attīstības līmenim 

Atbalsts mācību 

darba diferenciācijai 

Jaunāko tendenču speciālajā izglītībā 

ievērošana un pielāgošana mācību un 

audzināšanas procesam 

Atbalsts 

izglītojamajiem ar 

speciālām 

vajadzībām 

Papildināt speciālo medicīnisko un 

rehabilitācijas pasākumu piedāvājumu skolā 

 

Sadarbība ar 

Iesaistīt vecākus mācību un audzināšanas 

procesa pilnveidošanā, tuvinot abpusējai 
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izglītojamā ģimeni skolas – vecāku sadarbībai. 

 

 

IESTĀDES VIDE 
Mikroklimats Skolas sabiedriskā tēla plānveidīga 

uzturēšana 

Fiziskā vide Drošas, estētiskas un labvēlīgas vides 

nodrošināšana. 

 

 

IESTĀDES RESURSI 

Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

Skolas telpu, iekārtu un citu resursu 

uzlabošana mūsdienīga mācību procesa un 

vides nodrošināšanai.  

Personālresursi Pedagoģiskā personāla attīstības 

nodrošināšana. 

 

 

IESTĀDES DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

Iestādes darba 

pašnovērtēšana un 

attīstības plānošana 

Mērķtiecīga skolas darba izvērtēšana un 

turpmāko attīstības prioritāšu noteikšana. 

Iestādes vadības 

darbs un personāla 

pārvaldība 

Skolas darbu reglamentējošo dokumentu 

pilnveidošana atbilstoši sabiedrības 

pieaugošajām prasībām 

Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

Turpināt pilnveidot skolas sadarbību ar citām 

institūcijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


