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VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS
Murmastienes pamatskola ir Varakļānu novada pašvaldības dibināta mācību iestāde,
kas īsteno vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas. Skola
dibināta 1966. gadā. Skola ir celta kā tipveida mācību iestāde.
Skolas adrese: Rēzeknes ielā 1, Murmastienē, Varakļānu novadā, LV-4836.
E-pasts: murmastienessk@inbox.lv
2014./2015.mācību gadā skolā mācās 43 1.-9.klašu izglītojamie un 23 pirmsskolas
izglītības audzēkņi.
Skolēnu skaita dinamika (uz 01.09.):
2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g.
57

65

2014./2015.m.g.

49

43

Informācija par izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām
Programma
Kods
Licences nr.
Skolēnu skaits
2014./2015.m.g.
Pamatizglītības
2101 11 11
V-4638
43
programma
Pirmsskolas
0101 11 11
V-3080
23
izglītības
programma
Pašlaik izglītojamo skaits izglītības iestādē – 43, visvairāk dzīvo Varakļānu novadā 40. No citām pašvaldībām izglītības iestādi apmeklē 3 izglītojamie.
Izglītības iestāde piedāvā darboties 5 interešu izglītības programmās: 2
kultūrizglītības, vides un 2 sporta jomā.
Pēc 9. klases beigšanas visi skolēni turpina mācības vidējās vai profesionālās
izglītības iestādēs.
Izglītojamo tālākizglītība
9. klases tālākizglītība 2011./2012. – 2013./2014. m. g.
2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g
Izglītības iestāde
Viļānu profesionālā
1
arodvidusskola
Barkavas arodvidusskola
1
Jēkabpils Agrobiznesa
1
koledža
Madonas 2. vidusskola
2
Madonas ģimnāzija
3
1
Cēsu profesionālā
1
vidusskola
Murjāņu sporta ģimnāzija
1
Priekuļu lauksaimniecības
1
2
tehnikums

2013./2014.m.g.

2

1
2

1
3

Rēzeknes tehnikums
Ogres Valsts tehnikums
Malnavas tehnikums
Viduslatgales profesionālā
vidusskola

2
3
1
1

Skolā strādā 13 pedagogi. Visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija. Skolas darba
organizāciju nodrošina direktora pienākumu izpildītājs.
Pedagogu kvalifikācija
Skolā strādā 13 pedagogi, no tiem
10 – ar maģistra grādu,
13 – ir augstākā pedagoģiskā izglītība,
5 – ir papildspecialitātes. Pedagogi pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:
priekšmeta mācīšanas metodikā, pedagoģijā, audzināšanas jautājumos.

Murmastienes pamatskolā strādā 7 tehniskie darbinieki.
Skolu finansē Varakļānu novada pašvaldība. Finansu izlietojums notiek atbilstoši
skolas prioritātēm un mācību priekšmetu vajadzībām.
Sociālās vides raksturojums
Skolā mācās bērni lielākā mērā no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm.
Skolēnu sadalījums pēc ģimenes stāvokļa (2013.g. dati):
Murmastienes pamatskolā
Kopējais ģimeņu skaits
skolā
Pilnas ģimenes
Nepilnas ģimenes
Daudzbērnu ģimenes
Bāreņi vai aizbildniecībā
Ģimenes, kur viens no
vecākiem ir bezdarbnieks
Maznodrošinātās
ģimenes

42
26
16
17
1
7
5

Labvēlīgas fiziskās vides nodrošinājums –
Murmastienes pamatskolai ir labvēlīgs ģeogrāfisks stāvoklis, skola atrodas
Murmastienes ciema centrā, no tālākām sādžām nodrošināta skolēnu atvešana ar SIA
„Ceļavējš” un novada skolēnu autobusiem. Skaista daba, sakopta skolas apkārtne.
Skolā iekārtotas visas labierīcības higiēnas normu ievērošanai, tehniski labi aprīkota
virtuve un estētiski noformēta ēdnīca. Skolā noformēti un aprīkoti ar nepieciešamo 15
mācību kabineti. Murmastienes pamatskolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un
ārpusklases darbam. Tās atbilst higiēniskajām prasībām.
4

Izglītības iestādes piedāvātās interešu izglītības programmas:
-4.klašu vokālais ansamblis,
-9.klašu vokālais ansamblis,
,
-4. klašu un 5.-9. klašu tautisko deju nodarbības

Psiholoģiskās vides nodrošinājums: pedagogu profesionalitāte, interešu programmu
piedāvājums, sadarbība ar bērnu vecākiem un aizbildņiem, plašs ārpusstundu
pasākumu klāsts, savstarpēja sadarbība. Cieša sadarbība ar Murmastienes feldšeru
punktu. Psihologa pakalpojumu nodrošināšanai skola cieši sadarbojas ar Varakļānu
novada pašvaldības sociālo dienestu.
Budžeta nodrošinājums.
Skolas budžetu veido IZM piešķirta mērķdotācija un Varakļānu novada pašvaldības
finansējums. Skolas uzturēšanai tika piešķirts sekojošais finansējums:
Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums

FINANSĒJUMA AVOTI
Kopējais finansējums

2011.gads
134783.24

2012.gads
116491.1

2013.gads
126282.05

no pašvaldības budžeta

65881.3

60966.5

69536.05

valsts finansējums
ziedojumi

65647.54
3254.40

55524.6
-

56376
370.00

-

-

-

Citi ieņēmumi

Skolas īpašie piedāvājumi:
1. Kvalitatīvs pedagogu kolektīvs.
2. Sakārtota, estētiski noformēta, mērķtiecīgi veidota skolas vide.
3. Vecāku dienas.
4. Nodrošinājums ar transportu.
5. Bezmaksas pusdienas ( valsts un Varakļānu novada apmaksātas ) visiem
izglītojamajiem.
6. Pagarinātās dienas grupa 1.- 6. klasei.
5

7. Interešu izglītības pulciņi.
8.Iespēja piedalīties starptautiskajā skolēnu nometnē Itālijā.
9.Projektu ietvaros organizētās vasaras nometnes.
Skolas tradīcijas:
Zinību diena, Dzejas dienas, Miķeļdienas gadatirgus, Skolotāju diena, 5.klases
„iesvētības”, Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, latviešu tautasdziesmas
konkurss – koncerts, Ziemassvētki, Meteņi, dzejnieces – novadnieces Martas Bārbales
atceres diena, skatuves runas konkurss “Zvirbulis”, Mātes diena, Varakļānu novada
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts, Pēdējais zvans, Vakars par skolas godu,
izlaidums, sezonālie sporta pasākumi, konkursi “Gada skolēns”, “Lieliskā klase”.
SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI. IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU
PRIORITĀTES UN ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI
Skolas darbības mērķi ir:
īstenot izglītības ieguves procesu, kas nodrošina
valsts pirmsskolas izglītības programmā, pamatizglītības standartā noteikto mērķu
sasniegšanu;
valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība.
Skolas uzdevumi:
izglītības programmas;
ba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā
personības vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt izglītojamajam kļūt par garīgi
un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību un kultūras cilvēku;
s un konkurētspējīgas zināšanas,
kā arī apgūt kvalitatīvas prasmes un attieksmes;
pakāpē un/vai apzinātai profesijas apguvei;
ersonāla un informācijas resursus;
(turpmāk tekstā – vecāki), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi
visiem skolas izglītojamajiem un sekmētu vispārējās vidējās izglītības ieguvi;
skolas efektīvas darbības nodrošināšanai;
sistemātiskuma un individuālas pieejas principus.
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2. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA (2008. GADA AKREDITĀCIJAS)
IETEIKUMU IZPILDE
Kvalitātes Rekomendācija
Veiktie pasākumi/darbi
rādītājs
rekomendāciju izpildē
1.1.
Veikt korekcijas licencētājā
2011.gadā izstrādātas un licencēta
pamatizglītības programmā atbilstoši jauna Vispārējās pamatizglītības
MK noteikumiem un reālajai skolas un pirmsskolas izglītības
darbībai izglītības programmas
programma.
īstenošanā.
Jaunajās programmās tiek veiktas
korekcijas atbilstoši MK
noteikumiem.
2.4.
Skolas darbā ar vecākiem realizēt
Izglītības iestādē ir mainītas darba
piemērotākas sadarbības formas, kas formas ar vecākiem, meklēti
balstītas uz atklātības un
risinājumi, lai skolu darīti
demokrātijas principiem, iesaistot
pievilcīgāku kā skolēniem, tā viņu
visas ieinteresētās puses-skolu,
vecākiem. Cieša sadarbība ar
vecākus, skolēnus, pašvaldību.
Varakļānu novada pašvaldību un
pagasta pārvaldi.
4.1.1.
Lai sniegtu atbalstu skolēnu
Pašlaik skolā nav resursu
profilaktiskajā veselības aprūpē,
koriģējošās vingrošanas
risināt jautājumu par koriģējošās
nodrošināšanai. .Alternatīvs
vingrošanas organizēšanu skolā.
risinājums- baseina apmeklējuma
nodrošinājums visiem
Murmastienes pamatskolas
izglītojamajiem.
4.1.3.
Skolēnu psiholoģisko vajadzību
Mazā skolēnu skaita dēļ, no valsts
4.4.3.
apmierināšanai un atbalsta sniegšanai nepienākas finansējums psihologa
mācību darbam, nodrošināt
štata vietas apmaksai skolā. Lai
psihologa pieejamību skolā.
nodrošinātu psihologa pieejamību
skolēniem, aktīvi sadarbojamies ar
novada sociālo dienestu, kas
nodrošina šo pakalpojumu.
Realizēto projektu ietvaros
organizējām skolā tikšanos ar
psiholoģi M.Broku un E.Biruli.
7.3.1.

Obligāto skolas dokumentāciju
sakārtot atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.

Skolas obligātā dokumentācija ir
sakārtota atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
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3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒJUMS
4. MĀCĪBU SATURS
4.1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības programmu paraugiem. Izglītības programmās ir veikti grozījumi atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Visi skolotāji atzīst, ka pārzina mācību priekšmeta standartā
un izglītības programmā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, plānotos
rezultātus. Skolotāji pārzina izglītošanās aspektus, vērtēšanas pamatprincipus un
kārtību, mācību priekšmetu standartus. Paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku,
pedagogi ņem vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības. Katras mācību tēmas
apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai izglītojamie varētu sasniegt savām spējām
atbilstošus rezultātus. Pedagogi pārsvarā strādā pēc VISC piedāvātajām mācību
priekšmetu paraugprogrammām
Skolotāji mācību stundās izmanto dažādus mācību līdzekļus un metodes, stundās ir
veikts individuāls un diferencēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās
un talantīgajiem skolēniem. Visi pedagogi plāno mācību satura apguves secību, vielas
apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas un metodiskos
paņēmienus. Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālo attīstību,
psiholoģiskās īpatnības, spējas, motivāciju un intereses. Lielākā daļa no
izglītojamajiem uzskata, ka mācību vielas apguvei paredzētais laiks ir pietiekošs, lai
varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības
programmām. Ar mācību stundu sarakstu iespējams iepazīties arī e–vidē. Izglītojamo
mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Vadība seko līdzi mācību
procesam un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas stundu sarakstā. Skolā ir
izveidota pārbaudes darbu grafiku sistēma. Atbilstoši reālajam mācību procesam,
notiek grafika korekcijas. Par konkrētā mācību priekšmeta metodiskajiem
jautājumiem nepieciešamības gadījumā skolotāji konsultējas novada mācību
priekšmetu metodiskajās apvienībās. Katram klases audzinātājam atbilstoši izglītības
programmas prasībām ir izstrādāts klases audzināšanas darba plāns.
Skolotāji izmanto interneta VISC mājas lapu, www.skolotājs.lv mājas lapu,
uzdevumi.lv, dzm.lv atbalsta materiālus, e-klase resursus un citu informāciju.
Stiprās puses
priekšmetu standartos noteiktos mērķus,
programmu prasības un strādā atbilstoši tām.
Tālākās attīstības vajadzības
t to ieviešanu mācību
programmu satura realizācijā.
Rezultatīvā rādītāja MĀCĪBU SATURS - SKOLAS ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS skolas darba vērtējums - ļoti labi
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5.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
5.1.MĀCĪŠANAS KVALITĀTE
Izglītības iestāde novērtē pedagoga darba kvalitāti un sniedz pedagogiem vērtējumu.
Skolas pedagogi pozitīvi vērtē mācīšanas kvalitāti izglītības iestādē, atbalsta jaunas
idejas un iniciatīvas.
Mācīšanas procesā izmantotās metodes atbilst izglītojamo vecumam, spējām un
konkrētas mācību stundas uzdevumiem.
Pedagogi regulāri papildinājuši savas zināšanas dažādos semināros un tālākizglītības
kursos.
Visi pedagogi atzīst, ka pārzina savu mācību priekšmetu standartus. Visi pedagogi
ieguvuši kvalitātes pakāpes, darbojoties ESF projektā „.Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
No 2012./2013.m.g. daudz plašāk pedagogi mācību stundās izmanto mūsdienīgas
tehnoloģijas, jo katram pedagogam pieejams dators, 2 kabinetos pieejamas
interaktīvās tāfeles un multimediju projektori. Mācību un audzināšanas stundas tiek
rīkotas izmantojot uzziņu literatūru, periodiskos izdevumus, videofilmas, DVD. Tiek
plānotas un vadītas bibliotekārās stundas.
Pedagogi ir vienojušies par mājas darbu biežumu konkrētos mācību priekšmetos,
apjomu un vērtēšanu. Noteikumi apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdē, fiksēti
skolas nolikumā „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Ar noteikumiem
iepazīstināti gan pedagogi, gan izglītojamie, gan vecāki. Mājas darbu formas ir
daudzveidīgas, tiek praktizēti arī ilgtermiņa mājas darbi, referāti, prezentācijas.
Ar pašvaldības atbalstu mācību procesā iekļaujas mācību ekskursijas kā alternatīvas
mācību formas.
Saikni ar reālo dzīvi sekmē „Ēnu dienas” karjeras ceļu izpētē.
Izglītības iestādē izvērsts individuāli pētnieciskais un zinātniski pētnieciskais darbs
5.- 9. klašu grupā. Gan mācību stundās, gan projektu nedēļā izglītojamie apgūst
pētnieciskā darba iemaņas. Pedagogi organizē izglītības iestādes mācību priekšmetu
olimpiādes, aktīvi iesaistās ar mācību un audzināšanas procesu saistītu pasākumu
organizēšanā, starptautisko projektu īstenošanā, daudzveidīgu sporta pasākumu
organizēšanā un vadīšanā. Lielākā daļa pasākumu ir lietderīgi, labi organizēti un
mērķtiecīgi. Dažādu pasākumu organizēšanā tiek iesaistīti izglītojamie un skolas
pašpārvaldes aktīvisti.
Izglītojamie ar panākumiem piedalās starpnovadu olimpiādēs un konkursos.
Stundu vērošanā ir konstatēts, ka pedagogi prasmīgi izmanto modernas mācīšanas
metodes, lieto dažādus uzskates līdzekļus un informācijas tehnoloģijas, izmanto
pieejamos digitālos mācību materiālus.
Pedagogi rosina izglītojamos izteikt savu viedokli un māca analizēt sasniegtos
rezultātus, palīdz risināt mācību darba problēmas, dod iespēju uzlabot vērtējumu.
Pedagogi atzīst, ka veidojas pozitīva sadarbība ar izglītojamajiem.
Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāju izmantotās mācību metodes
un darba formas ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu spējām, vecumam, mācību
priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Lielākajā daļā mācību stundu
plānojums ir loģiski strukturēts, mērķi un uzdevumi, lielākoties, ir skaidri formulēti,
sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Ne visu klašu telpu iekārtojums dod iespēju
skolotājam izmantot jaunākās tehnoloģijas, bet, sadarbojoties ar kolēģiem, tas ir
pieejams ikvienam. Izglītojamie tiek virzīti strādāt radoši, patstāvīgi, līdzdarboties
mācību procesā, analizēt un novērtēt paveikto. Pēc novērotajām stundām var secināt,
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ka stundās īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamajiem, kam ir grūtības mācībās.
Izglītojamie, kuriem ir nepieciešams atbalsts, iespēju robežās saņem logopēda, sociālā
un speciālā pedagoga palīdzību. Mazā skolēnu skaita dēļ, valsts nepiešķir finansējumu
atbalsta personāla darba samaksai. 2010.- 2012.m.g. atbalsta personālu nodrošinājām
ar skolas izstrādāto projektu finansējumu.
Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina
skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt
lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. Skolotāji ņem vērā skolēnu
viedokļus. Aptaujas liecina, ka skolēniem patīk apgūt jaunas zināšanas - vienmēr –
50%, bieži – 33% skolēnu, skolotāji mudina izmantot dažādas mācību darba
metodes - vienmēr – 64%, bieži – 31%. Tikai 3% skolēnu uzskata, ka stundās ir
garlaicīgi.
Izglītojamie iesaistās ne tikai izglītības iestādes piedāvātajās nodarbībās, bet arī ārpus
tām, piemēram, Mūzikas skolā, Mākslas skolā, Varakļānu kultūras nama un
Murmastienes tautas nama kolektīvos, Madonas novada Bērnu un jauniešu sporta
skolā. Pēdējos gados izglītojamie aktīvi iesaistījušies Zaļās jostas organizētajos
makulatūras un bateriju vākšanas konkursos.
Izglītības iestādes stiprās puses
veidīgas mācību metodes, paņēmienus,
darba organizācijas formas, plašu metodisko līdzekļu klāstu, interneta resursus,
pieejamos digitālos mācību līdzekļus.
akcentētas finanšu pratības prasmes.
izglītojamajiem.
pasākumi, lai veicinātu mācīšanas kvalitāti.
lītojamajiem tiek dota iespēja attīstīt savas spējas un talantus, piedaloties
dažādos mācību priekšmetu konkursos un olimpiādēs.
Tālākās attīstības vajadzības
izmantojot IT (informācijas tehnoloģijas).
personīgo atbildību ikdienas mācību procesā.
mācību metodes tālākizglītības kursos.
Turpināt rast iespēju izglītojamajiem attīstīt savas spējas un talantus, piedaloties
dažādos mācību priekšmetu konkursos un olimpiādēs.

Rezultatīvā rādītāja MĀCĪŠANAS KVALITĀTE skolas darba vērtējums - ļoti
labi .
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5.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE
Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un veido viņos motivāciju
mācīties, mācību procesā tiek izmantoti visi izglītības iestādē esošie resursi –
bibliotēka, datorklase, 2 mājturības un tehnoloģiju kabineti, sporta zāle, mācību
kabineti. Izglītojamie tiek rosināti patstāvīgi izmantot resursus, gatavojot un veidojot
prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, projektu nedēļās, apskaņojot un veidojot
scenārijus izglītības iestādes pasākumiem.
Izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti individuālās sarunās ar izglītojamiem un
viņu vecākiem.
Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāji pārdomāti organizē mācību
procesu, lai stundās attīstītu izglītojamo motivāciju mācīties un vēlmi paaugstināt
savus sasniegumus. Izglītojamie tiek rosināti strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši savām
spējām. Anketēšanas rezultāti liecina, ka 66% izglītojamo – vienmēr, 26% izglītojamo
– bieži mācību procesā iesaistās ar interesi. Skolotāji atzīst, ka diemžēl ne visi
izglītojamie prot plānot savu darbu un uzņemas atbildību par mācību rezultātiem.
Izglītojamie strādā, izmantojot dažādas darba formas un metodes, prot sadarboties
grupu, projektu darbā. Izglītojamie mācību darbā izmanto mācību grāmatas,
pierakstus, darba lapas, vārdnīcas, tabulas, audio un video līdzekļus, daudzveidīgus
uzskates līdzekļus, virtuālās ekskursijas, mācību ekskursijas, eksperimentus,
laboratorijas un pētnieciskos darbus, pētījumus u.c. Pēc stundām un ārpus skolas
izglītojamie darbojas skolas sporta zālē, aktīvi apmeklē piedāvātos interešu izglītības
pulciņus. Mācību priekšmetu konsultācijas apmeklē vairāk mācību rezultātu
uzlabošanai, tikai daži izglītojamie pēc pašu iniciatīvas zināšanu padziļināšanas
nolūkā, lai sagatavotos olimpiādēm un dažādiem konkursiem. Izglītojamo sasniegumi
apliecina, ka bērni labprāt iesaistās ar mācību procesu saistītajos konkursos,
viktorīnās, priekšmetu nedēļās, radošo darbu izstrādē un citu pasākumu organizēšanā
(zīmēšanas konkursi, runas konkursi u.c.). Izglītojamajiem vienmēr ir iespēja ar savu
darbu piedalīties gan skolas, gan ārpusskolas organizētājos konkursos, skatēs.
Informācija par izglītojamo piedalīšanos un sasniegumiem skolas un ārpusskolas
konkursos, skatēs, izstādēs tiek atspoguļota gan skolas „Informatīvajā lapā ’, gan
Varakļānu novada laikrakstā ”Varakļonīts”, kā arī Varakļānu novada mājas lapā.
Lai saistītu mācību darbu ar reālo dzīvi, veicinātu mācību motivāciju, attīstītu skolēnu
spējas, tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas un skolas olimpiādes. Dažkārt
notiek arī integrētas mācību priekšmetu nedēļas.
Skola regulāri apkopo informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem. Izglītojamo
izaugsmes dinamika mācību priekšmetos tiek pētīta un analizēta. Visi pedagogi veido
izglītojamo izaugsmes datu bāzes. Informācija tiek analizēta un analīzes rezultāti tiek
izmantoti mācību procesā. Skolā tiek apkopota informācija un pedagoģiskās padomes
sēdēs tiek analizēti katras klases semestru un mācību gada rezultāti.
86% izglītojamo aptaujā norāda, ka patīk skolā apgūt jaunas zināšanas,70%
izglītojamo atzīst, ka viņi veiksmīgi sadarbojas mācību procesā. Analizējot
izglītojamo sadarbību mācību procesā, jāatzīmē, ka izglītojamie ir apguvuši prasmi
sadarboties, tomēr labprāt strādā individuāli. Skolotāji mērķtiecīgi strādā, lai iemācītu
izglītojamajiem sadarboties, strādāt dažādās grupās, novērtēt savu un izvērtēt citu
izglītojamo darbu.
Izglītojamo kavējumi ir regulāri uzskaitīti un analizēti. Neattaisnoto kavējumu
problēmas risina klašu audzinātāji, skolas vadība, nepieciešamības gadījumā piesaistot
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atbildīgās institūcijas. Murmastienes pamatskolā neattaisnotu stundu kavējumu
praktiski nav.
Pirmā semestra beigās un mācību gada noslēgumā izglītojamie par apzinīgu un
kvalitatīvu mācību darbu saņem pateicības no skolas vadības. Skolas „Informatīvajā
lapā” pateicības saņem arī izglītojamo vecāki par līdzdalību un atbalstu bērnu
audzināšanā un izglītošanā.
Izglītības iestādes stiprās puses

Dinamikā uzrādās, ka mērķtiecīgi paaugstinās izglītojamo sekmības līmenis.
Tālākās attīstības vajadzības

mācību stundās daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību metodes un formas.
Rezultatīvā rādītāja MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE skolas darba vērtējums -labi.
6.VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA
Vērtēšana mācību iestādē notiek atbilstoši valsts izglītības standartu prasībām, kā arī
ievērojot valstī noteikto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību un skolas
izstrādāto vērtēšanas kārtību, kuru ievēro skolotāji. Vērtēšanas kārtība pieejama
visiem izglītojamajiem un viņu vecākiem. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo
vecumam un mācību priekšmetu specifikai. Skolotāji izmanto dažādas vērtēšanas
formas un metodiskos paņēmienus.
Izglītojamie ir informēti par vērtēšanas kārtību, kritērijiem katrā mācību priekšmetā.
Pirms katra pārbaudes darba izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem.
Izglītojamie atzīst (vienmēr – 82%, bieži – 13%), ka viņiem ir skaidri pārbaudes
darbu vērtēšanas nosacījumi. Skolas iekšējās kontroles materiāli liecina, ka vērtēšana
ir sistemātiska. Tiek ievērots pārbaudes darbu grafiks. Kā uzskata izglītojamie
(vienmēr – 76%, bieži – 15%), skolotāji izlabo rakstu darbus savlaicīgi.
Izglītojamo mācību sasniegumus regulāri analizē pedagoģiskās padomes sēdēs un
mazajās pedagoģiskajās sēdēs. Rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai.
Ar pārbaudes darbiem iepazīstina izglītojamos un izglītojamo vecākus.
Pedagogi uzkrāj savus pārbaudes darbu paraugus. Skolotāji pamato skolēna darba
vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas (pēc skolēnu anketu rezultātiem – 76% vienmēr,
15% - bieži). Skolēniem tiek piedāvāti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi
(izglītojamo viedoklis - vienmēr – 86%, bieži – 7%). Pārbaudes darbu analīzē tiek
uzsvērtas stiprās puses un norādītas tās jomas, ko vajadzētu pilnveidot.
Pedagogi regulāri un sistemātiski veic ierakstus e-klases žurnālos, izglītojamo
dienasgrāmatās un citos atbilstošajos dokumentos. Vērtēšanas procesā iegūto
informāciju skolotāji analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai
pilnveidošanai un plānošanai. Izglītojamo vecāki regulāri saņem informāciju par savu
bērnu mācību sasniegumiem gan individuālās sarunās ar klašu audzinātājiem vai ar
mācību priekšmetu skolotājiem, gan ar ierakstiem dienasgrāmatās un vienu reizi
mēnesī ar sekmju izrakstiem.
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Izglītības iestādes stiprās puses
lītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.
norādītas tās jomas, ko vajadzētu pilnveidot.
un
mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai.
Tālākās attīstības vajadzības

procesa sastāvdaļu
Rezultatīvā rādītāja VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA
skolas darba vērtējums - ļoti labi
7. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
7.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ
Katru mācību gadu tiek apkopoti dati par izglītojamo mācību sasniegumiem.
Skolā pastāv noteikta kārtība izglītojamo zināšanu vērtēšanai un skolā tiek veikta
izglītojamo sasniegumu kontrole. Izglītojamo darbs tiek vērtēts, ievērojot valstī
noteikto vērtēšanas kārtību.
Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu
saglabāšanā. Katra semestra un mācību gada beigās klašu audzinātāji iesniedz
statistikas atskaiti un analīzi par izglītojamo sasniegumiem. Pedagogi un klašu
audzinātāji veic izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpēti. Tiek analizēti
sasniegumi katrā mācību priekšmetā, dodot iespēju ikvienam pedagogam izvirzīt
turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī ir iespēja
salīdzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos
priekšmetos.
1.–4. klasēs pēdējo četru mācību gadu laikā pieaug optimālais zināšanu līmenis un
vērojama tendence samazināties nepietiekamajam zināšanu līmenim. Sākumskolas
klasēs būtiski, ka priekšmeta pedagogs ir arī klases audzinātājs, kurš pārzina
izglītojamo spējas un prasmes, veic lielu individuālo darbu ar katru audzēkni, tā
savlaicīgi tiek diagnosticētas problēmas, tiek strādāts ar izglītojamā vecākiem, laikus
piedāvāts nepieciešamības gadījumā mainīt izglītības programmu vai izmantot
atbalsta pasākumus.
5.-9. klasēs trešā daļa izglītojamo mācās optimālā līmenī (6–10 balles), samazinās
izglītojamo skaits ar nepietiekamu zināšanu līmeni. Ir diezgan daudz izglītojamo, kuru
liecībā ir tikai viens līdz divi viduvēji vērtējumi, tātad iespējas pieaugt optimālā
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līmenī mācošos izglītojamo skaitam. Lielākās problēmas izglītojamajiem sagādā
matemātika, angļu un krievu valodas, fizika, ķīmija. Mācību iestādē sistemātiski
organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības, piedāvājot
dažādas iespējas snieguma uzlabošanai. Pēdējos gados būtiski samazinājies to
izglītojamo skaits, kuriem gadā ir nepietiekams vērtējumus. Gandrīz visiem
izglītojamajiem visos mācību priekšmetos zināšanu vērtējums e-klases žurnālos ir
regulārs un vērtējumu daudzums ir pietiekams. Pēc dienasgrāmatu un e-žurnālu
izpētes, var secināt, ka lielākajai daļai izglītojamo ikdienas sasniegumu vērtējumu
skaits dienasgrāmatā atbilst ierakstu skaitam e-žurnālā un dienasgrāmatā tiek ierakstīti
mājas uzdevumi. Visi klašu audzinātāji regulāri paraksta izglītojamo dienasgrāmatas
un lielākajai daļai izglītojamo tās regulāri paraksta vecāki. Lielākā daļa skolotāju
mācību stundās veic izglītojamo ikdienas sasniegumu novērtējumu. Skolotāji mācību
stundās strādājot ar izglītojamajiem veic diferencētu pieeju. Nepieciešami būtiski
uzlabojumi izglītojamo nepārtrauktai rosināšanai sasniegt pēc iespējas augstākus
rezultātus, lietojot pamudinājumus. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolotāji izvirza
bērniem prasības un mudina strādāt atbilstoši viņu spējām.

Mācību sasniegumi
2012./2013.m.g.
2% 2%
augsts līmenis

37%

optimāls līmenis

59%

pietiekams līmenis
nepietiekams līmenis

Mācību sasniegumi 2013./2014.m.g.
augsts līmenis

optimāls līmenis

pietiekams līmenis

nepietiekams līmenis

2% 2%

43%
53%
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Izglītības iestādes darba stiprās puses

saņem pietiekamu vērtējumu, kā arī to
izglītojamo skaits, kuru zināšanas vērtējamas optimālā līmenī.
Tālākās attīstības vajadzības
mācību darbu.
pamatu jomā.

Rezultatīvā rādītāja IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ
skolas darba vērtējums - labi

7.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS
Skolas vadība pārrauga valsts pārbaudes darbu organizēšanu. Pedagoģiskās padomes
sēdēs katru gadu analizē valsts pārbaudes darbu rezultātus.
Izglītības iestāde veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo
veiksmīgai sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem un to norisei. Valsts pārbaudes
darbu rezultāti tiek analizēti, nosakot sasniegumus un pilnveidojamās prasmes.
Mācību iestādes kopējie rezultāti tiek izskatīti pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzinot
sasniegumu dinamiku un izvirzot uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam.
Pašvērtējumā iekļauta statistika laika posmā no 2012./2013. mācību gada līdz
2013./2014. mācību gadam.
Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos pa apguves līmeņiem
Latviešu valoda 9.klasei
Mācību gads
Augsts līmenis
2012./2013.m.g.
0%
2013./2014.m.g.
0%

Optimāls līmenis
45%
70%

Pietiekams līmenis
55%
30%

Angļu valoda 9.klasei
Mācību gads
Augsts līmenis
2012./2013.m.g.
0%
2013./2014.m.g.
43%

Optimāls līmenis
14.5%
35%

Pietiekams līmenis
85.5 %
22%
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Krievu valoda 9.klasei
Mācību gads
Augsts līmenis
2012./2013.m.g.
50%
2013./2014.m.g.
67%

Optimāls līmenis
50%
0%

Pietiekams līmenis
0%
33 %

Matemātika 9.klasei
Mācību gads
Augsts līmenis
2012./2013.m.g.
0%
2013./2014.m.g.
10%

Optimāls līmenis
33 %
50 %

Pietiekams līmenis
67 %
40 %

Latvijas un pasaules vēsture 9.klasei
Mācību gads
Augsts līmenis
2012./2013.m.g.
10%
2013./2014.m.g.
40%

Optimāls līmenis
56%
40 %

Pietiekams līmenis
34 %
20%

Izglītības iestādes darba stiprās puses
posmā vērojama izglītojamo zināšanu līmeņa
pozitīva attīstības dinamika.
visiem izglītojamajiem saņemt apliecību par pamatizglītības iegūšanu.
Tālākās attīstības vajadzības

pamatu jomā pamatskolas posmā.

Rezultatīvā rādītāja IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES
DARBOS skolas darba vērtējums - labi

8. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM
8.1. PSIHOLOĢISKĀS UN SOCIĀLPEDAGOĢISKĀS PALĪDZĪBAS
NODROŠINĀJUMS.
Skolas izglītojamo mazā skaita dēļ, netiek no valsts finansēti sociālā atbalsta
speciālisti. Tāpēc meklējam risinājumus šādu speciālistu piesaistīšanai izglītojamo
sociāli pedagoģiskajam atbalstam. 2009.-2012.gadā atradām risinājumus, iesniedzot
projektu iesniegumus un gūstot skolai nozīmīgus finansiālus apstiprinājumus 1.kārtā
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„Murmastiene – mūsu mājas”, 2.kārtā „Murmastienei ir jābūt!” Sorosa Fonda Latvija
iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām”. Projekta ietvaros radām iespēju izglītojamiem
tikties ar speciālistiem, kuri nodrošināja psiholoģisko un sociālpedagoģisko palīdzību,
kā arī nozīmīgas logopēda individuālās nodarbības.
Apzinot izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības, projektu
ietvaros skolas un klašu audzinātāji iegūto informāciju izmanto izglītojamo atbalstam
un sadarbībai ar atbildīgām institūcijām: pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem,
psihologiem, policiju, nepilngadīgo lietu inspektoriem, sociālā dienesta darbiniekiem.
Ne vienmēr problēmas risinājumu var rast individuāli konsultējot, tāpēc piesaistītie
lektori – speciālisti vadīja un organizēja profilakses pasākumus klasēs.
Sniegtas izglītojošas nodarbības klasēs – pozitīvas saskarsmes veidošana gan ar
vienaudžiem, gan pedagogiem, konfliktsituāciju risināšana. Klašu sapulcēs vecākus
informē par iespējām konsultēties un saņemt palīdzību sociālajos dienestos, ja
nepieciešams, izglītības iestāde palīdz noformēt dokumentus, savas kompetences
robežās vēršas pēc palīdzības attiecīgā dienestā.
Skolas vadība, klašu audzinātāji (savas kompetences ietvaros) sadarbībā ar bāriņtiesas
locekli sniedz nepieciešamās konsultācijas izglītojamiem un vecākiem.
Nepieciešamības gadījumā apseko problēmu ģimenes mājās. Piesaistītie speciālisti
veicināja pedagogu izglītošanu un sniedza sociālpedagoģiskās konsultācijas. Skolas
vadība un klašu audzinātāji joprojām koordinē sadarbību starp ģimeni, izglītības
iestādi un institūcijām, kuras ir atbildīgas par bērnu sociālo problēmu risināšanu.
Projekta ietvaros pieaicinātais sociālais pedagogs veica individuālo darbu ar
izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības traucējumi. 80% izglītojamo anketās
apliecina, ka nepieciešamības gadījumā vienmēr var saņemt atbalsta personāla
palīdzību. 75% aptaujāto izglītojamo uzskata, ka viņiem izglītības iestādē vienmēr
palīdzēs sarežģītās situācijās.
8.2. DROŠĪBAS PASĀKUMI
Lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku drošību izglītības iestādē, tiek ievērotas
Darba aizsardzības likuma, Ugunsdrošības noteikumu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un citu normatīvo aktu prasības. Ir
izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti šādi iekšējie izglītības iestādes normatīvie
akti: iekšējās kārtības noteikumi, darba drošības instrukcijas, evakuācijas plāni.
Izglītības iestādes darbinieki ar darba aizsardzības instrukcijām iepazīstas
saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, bet izglītojamie –
saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 1338. Darbinieki
pēc iepazīšanās ar instrukcijām parakstās speciālā žurnālā, bet izglītojamie drošības
instruktāžas e-klases pielikuma veidlapā. Klašu telpās (informātikas, ķīmijas un
bioloģijas, fizikas, mājturības un sporta zālē) ir izvietota informācija par darba
drošības noteikumu ievērošanu, katrā stāvā izvietoti evakuācijas plāni un norādes.
Iestādē notiek teorētiskās un praktiskās mācības par rīcību evakuācijas gadījumā.
Apmācība ceļu satiksmes noteikumos un par rīcību ekstremālās situācijās notiek klašu
audzinātāju stundās . 85% izglītojamo apliecina, ka ir mācīti, kā rīkoties ekstremālās
situācijās, tai skaitā, ugunsgrēka gadījumā. Katru gadu drošības nedēļas pasākumu
ietvaros septembrī un maijā notiek tikšanās ar Ceļu policijas un Valsts policijas
nodaļas Nepilngadīgo lietu inspekcijas darbiniekiem.
Sadarbībā ar Vidzemes reģionālās policijas Madonas nodaļas CSDD, Valsts policijas
nodaļas Nepilngadīgo lietu inspekcijas darbiniekiem drošības nedēļu ietvaros tika
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rīkotas tematiskās tikšanās, lekcijas un praktiskas nodarbības. Sadarbībā ar
Murmastienes pagasta ārsta palīdzi, izglītojamiem tika rīkotas praktiskās apmācības
pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
Projekta „Murmastiene – mūsu mājas ” ietvaros izglītojamiem tika piedāvāta iespēja
apgūt velosipēdistu vadītāju apmācības kursu, nokārtot eksāmenu velosipēda vadītāja
apliecību.
Izglītības iestādē ir noteikta kārtība ekskursiju un sporta sacensību organizēšanā. Ar
rīkojumu ir noteiktas atbildīgās personas.

8.3. IZGLĪTOJAMO PROFILAKTISKĀ VESELĪBAS APRŪPE.
Izglītojamo veselības aprūpi veic katra izglītojamā ģimenes ārsts sadarbībā ar
Murmastienes pagasta ārsta palīdzi, kura veic izglītojamo profilaktiskās apskates, t.
sk., fiziskās attīstības un redzes pārbaudi un informē izglītojamo vecākus par
nepieciešamajām vakcinācijām un pārbaužu rezultātiem. Ārsta palīdze apkopo ziņas
pēc ģimenes ārsta izsniegtajām izziņām par izglītojamo veselības stāvokli un
nepieciešamības gadījumā informē pedagogus. Izglītības iestādē regulāri apkopo
vecāku sniegto informāciju par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo
individuālajām vajadzībām un ievēro ārsta norādījumus. Pedagogi izmanto iegūto
informāciju mācību procesa un ārpusklases pasākumu organizēšanā.
Par negadījumiem, traumām vai saslimšanu izglītības iestādē izglītojamo vecākus
informē klases audzinātāja, mācību priekšmeta pedagogs vai izglītības iestādes
administrācija. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, kā
izglītojamajam un vecākiem jārīkojas saslimšanas gadījumā.
Izglītības iestāde ir nodrošināta ar medicīniskajām aptieciņām. Tās atrodas,
attiecīgajos mācību priekšmetu kabinetos. Izglītības iestādē popularizē veselīgu
dzīvesveidu, šī tēma iekļauta klases audzinātāju stundu programmā. Izglītības iestāde
organizē sporta dienas un piedalās veselību veicinošos pasākumos, piemēram,
Olimpiskajā dienā.
Izglītības iestādē piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, veicina veselīgas pārtikas
lietošanu, piedaloties programmā „Skolas piens” un „Skolas auglis”.
No 2008.-2011. gadam tika nodibināta sadarbība ar Andreja Eglīša Latviešu nacionālo
fondu Stokholmā, kā rezultātā izglītojamie saņēma brīvpusdienas. No 2014.gada
1.septembra Murmastienes pamatskolas 4.-9.klašu izglītojamie saņem Varakļānu
novada pašvaldības apmaksātās pusdienas. Izglītības iestādes vadība pārrauga,
kontrolē un apstiprina ēdienkarti.
Izglītības iestādē 1.-6. klašu posmā pēc mācību stundām tiek nodrošināts individuālais
un grupu darbs.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
apstiprinātajiem projektu pieteikumiem nodrošina izglītojamo psiholoģisko un
sociālpedagoģisko palīdzību.
bas un klašu audzinātāju pozitīva saskarsme un savstarpējā sadarbība ar
izglītojamajiem un pedagogiem, realizējot kvalitatīvu problēmas risinājumu.
.
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Tālākās attīstības vajadzības
risinājumus atbalsta personāla piesaistei Murmastienes
pamatskolas izglītojamiem.
sevi un savu veselību kā līdzekli citu vērtību iegūšanai.
Rezultatīvā rādītāja ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM skolas darba vērtējums
- ļoti labi

9. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ
Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana.
Ikvienam izglītojamajam ir iespēja piedalīties izglītības iestādes dzīves veidošanā
atbilstoši viņa interesēm, spējām un talantiem. Izglītojamajam tiek dotas plašas
iespējas darboties izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā. 90% izglītojamo
aptaujās atzīst, ka viņiem bieži uztic veikt dažādus pienākumus.
Izglītības iestādē darbojas pašpārvalde, tās darbību nosaka pašpārvaldes reglaments.
Pašpārvalde plāno savu darbu septembrī un reizi nedēļā notiek pašpārvaldes
sanāksmes.
Lai veicinātu izglītojamo pozitīvas attieksmes personības īpašību un sociālo iemaņu
attīstīšanu, skolēnu pašpārvaldei tika pieaicināti līdzdarboties aktīvie izglītojamie, ko
dēvējām par jauniešu centru, kurus konsultēja skolotāja no projekta vadības.
Izglītības iestādē izveidojušās stabilas tradīcijas: Zinību diena, Dzejas diena,
Skolotāju diena, koncerti Ziemassvētkos un Mātes dienā, valsts svētku un atceres
pasākumi, latvisko tradīciju svētki – Miķeļdienas tirdziņš, Meteņi, sporta dienas,
tautas dziesmu konkurss-koncerts, Murmastienes novada dzejnieces M.Bārbales
atceres pasākums, Vakars par skolas godu, Zvaniņa svētki, izstādes. Interešu
nodarbību dalībnieki ik gadus sniedz labdarības koncertus.
Izglītības iestādes telpu noformēšanu dažādiem svētkiem veic klašu kolektīvi. Klašu
grupās tiek rīkotas ekskursijas un pārgājieni. Sadarbībā ar Rīgas Katoļu ģimnāziju
divus gadus 5.-9.klašu izglītojamo grupa jūnija mēnesī piedalījās starptautiskajā
nometnē Itālijā. Projekta ietvaros 2013.gadā tika rasta iespēja organizēt vasaras
nometnes „Atbalsts mazturīgo ģimeņu bērniem”, „Murmastienes Ķiparu nams”.
Audzināšanas darbs izglītības iestādē norit plānveidīgi, ievērojot pēctecības principu.
Tiek izvirzītas prioritātes un konkrēti uzdevumi katram mācību gadam. Izglītības
iestādē ir izstrādāta 1.-9. klases audzināšanas darba programma un tematiskais klašu
audzinātāju stundu plāns. Audzināšanas programmā ietvertas tēmas, kas veicina
radošo un pilsonisko aktivitāti, sekmē savu iespēju, tiesību, pienākumu un atbildības
apzināšanos, palīdz veidot izglītojamajos pozitīvu attieksmi pret sevi un dzīvi, veicina
pašattīstības kompetenci, apgūstot socializācijas un sadarbības prasmes, attīsta
emocionalitāti un veido tolerantu attieksmi pret līdzcilvēkiem.
9.1 INTEREŠU IZGLĪTĪBAS ORGANIZĒŠANA
Izglītības iestāde sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības
veidošanos, piedāvājot ārpusstundu nodarbības. Interešu izglītības programmu
skolotājs izstrādā vienam gadam, to apstiprina Varakļānu novada pašvaldība.
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Izglītojamiem ir iespējas pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties dažādās
interešu izglītības nodarbībās: tautisko deju pulciņos, sporta pulciņā, teātra pulciņā,
vokālajos ansambļos, rokdarbu pulciņā meitenēm 5.-9. klasei, kokapstrādes pulciņā
zēniem 5.-9.klasei, mīksto rotaļlietu pagatavošanas pulciņā, 2009.-2013. gadā Sorosa
fonda Latvija finansētajos projektos izglītojamiem bija iespēja darboties ģitārspēles
un itāļu valodas iepazīšanas pulciņos, peldētapmācības nodarbībās 1.-9.klašu
izglītojamajiem, „Radošo pirkstiņu darbnīca” 1.-4. klasēm. Kā stabila tradīcija ziemas
sniegotajā periodā pēc izglītojamo pašu iniciatīvas izveidojusies hokeja spēles
popularizēšana, tiek rīkoti starpskolu sadraudzības mači. Tikpat pašaizliedzīgi visus
šos gadus sporta skolotājs ar meiteņu volejbola komandu popularizē Murmastienes
pamatskolas vārdu valsts mēroga sacensībās-„Lāses kauss”, „TIO vasaras spēlēs
volejbolā”
Skola atbalsta izglītojamo piedalīšanos Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas
nodarbībās un Varakļānu Mākslas un mūzikas skolā.
Pedagogi informē izglītojamo vecākus par izglītības iestādē piedāvātajām interešu
izglītības programmām. Vecāki savu bērnu līdzdalību interešu izglītībā apstiprina,
aizpildot iesnieguma veidlapu. Nodarbību laikus mācību gada sākumā saskaņo ar
izglītojamo mācību stundu noslogojumu.
Izglītības iestādes informatīvajās lapās ir pieejama informācija par interešu izglītības
programmām un pulciņu laikiem.
Pedagogi informē izglītojamo vecākus par viņu bērnu individuālajiem un komandu
sasniegumiem. Izglītības iestādes pulciņu dalībnieki regulāri piedalās dažādās skatēs,
koncertos, sacensībās.
Tautisko deju kolektīvs vienmēr piedalās Skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā.
Regulāri notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze, „Vakara
par skolas godu” koncertā atspoguļojas interešu izglītības nodarbību sasniegumi.
Izglītības iestādes darba stiprās puses

izglītojamajam, attīstot savus talantus un spējas.
pasākumos.
plāna izpilde un norise ārpusstundu pasākumu īstenošanā.

glītības pulciņu dalībniekiem ir augsti sasniegumi novadā un valsts
mērogā.

Tālākās attīstības vajadzības
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Rezultatīvā rādītāja ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ skolas darba
vērtējums - ļoti labi
10. ATBALSTS KARJERAS IZVĒLĒ
Karjeras izglītības jautājumi iekļauti izglītības iestādes klašu audzinātāju programmā,
integrēti caur mācību priekšmetiem īstenoto izglītības programmu saturā.
Klases stundās, projektu nedēļā izglītojamiem tiek sniegta informācija par profesiju
daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām, par darbam nepieciešamajām
personības īpašībām un prasmēm. Izglītības iestādei izstrādāts arī izglītojamo karjeras
izglītības plāns. Materiāli par karjeras izglītību pieejami izglītības iestādes Jauniešu
centrā. Klašu audzinātāji izmanto ESF nacionālās programmas „Karjeras izglītības
programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” iegūtos materiālus.
10.1.Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi.
Klases audzinātājs plāno klases stundas par karjeras izglītību atbilstoši izglītības
iestādes audzināšanas stundu programmai. Katru gadu izglītības iestādē tiek
organizētas tikšanās ar novada vidējo izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuri informē
izglītojamos un vecākus par piedāvātajām izglītības programmām un uzņemšanas
noteikumiem. 9.-to klašu izglītojamie apmeklē „Atvērto durvju” dienu pasākumus
citās izglītības iestādēs.
Ik gadus 8.klases izglītojamie piedalās tradicionālajās „Ēnu dienās”, ēnojot sev
interesējošo profesiju pārstāvjus.
Izglītojamajiem tiek rīkotas mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. Izglītības
iestāde sadarbojas ar Madonas un Rēzeknes novadu Karjeras centriem.
Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties citu novada izglītības iestāžu organizētajos
karjeras pasākumos. Izglītības iestāde apkopo informāciju par absolventu
tālākizglītību.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
informācija par karjeras jautājumiem.
Tālākās attīstības vajadzības

Rezultatīvā rādītāja ATBALSTS KARJERAS IZVĒLĒ skolas darba
vērtējums - ļoti labi
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11. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI
11.1.TALANTĪGO IZGLĪTOJAMO IZAUGSMES VEICINĀŠANA
Izglītības iestādē ir apzināti talantīgie izglītojamie dažādos mācību priekšmetos un ar
viņiem tiek diferencēti strādāts gan mācību stundās, gan konsultācijās, gan projektu
darbos, lai sekmētu viņu izaugsmi.
Izglītojamie uzrāda labus un atzīstamus rezultātus olimpiādēs, konkursos novadā un
starpnovadu pasākumos. Ir gūti panākumi Latvijas Universitātes rīkotajā
starptautiskajā matemātikas konkursā „Tik vai cik?”, ES rīkotajā vizuālās mākslas
konkursā, 5., 6.klases izglītojamie – Latvijas Dabas muzeja rīkotajā konkursā
„Cielavas gudrības”, „Lāses kausā”, ZM rīkotajā konkursā „Mans mazais
pārgājiens”, Vides konkursos.
Sadarbībā ar novada pašvaldību talantīgie izglītojamie tiek arī materiāli motivēti
sasniegt mācību darbā augstus rezultātus. Izglītības iestāde sumina izglītojamos par
viņu sasniegumiem semestra un gada noslēguma pasākumos ar atzinības rakstu.
Labākie un talantīgākie 9.klašu absolventi tiek ierakstīti skolas Goda grāmatā.
11.2. PALĪDZĪBA IZGLĪTOJAMAJIEM, KURIEM MĀCĪBAS SAGĀDĀ
GRŪTĪBAS
Izglītības iestādē ir apzināti izglītojamie, kuriem viena vai otra mācību priekšmeta
apguve sagādā grūtības, lai arī iemesli šeit ir dažādi – spēju trūkums, gribas vai
motīva trūkums, slimība, slikti sociālie apstākļi.
Izglītojamajiem ar mācību grūtībām tiek nodrošinātas konsultācijas, 1.-6. klasē iespēja
apmeklēt individuālo un pagarinātās grupa nodarbības, projektu ietvaros tika
nodrošināta iespēja apmeklēt logopēdu un sociālo pedagogu. 5.-9. klašu
izglītojamajiem ar mācību grūtībām tiek nodrošinātas papildus konsultācijas pie
attiecīgā pedagoga individuālajās nodarbībās. 70% aptaujāto izglītojamo uzskata, ka
pedagogi viņus mudina izmantot dažādas darba metodes un 93% izglītojamo
apliecina, ka pedagogi viņus paslavē par labu darbu.

11.3. ATBALSTA PERSONĀLA IEGULDĪJUMS MĀCĪBU PROCESA
ORGANIZĀCIJĀ.
Katra priekšmeta pedagogs darbojas ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, par
sava darba rezultātiem informējot klases audzinātāju, kurš koordinē šo darbu un
nodrošina sadarbību ar izglītojamo vecākiem, vajadzības gadījumā iesaistot atbalsta
personālu – sociālo pedagogu, logopēdu, psihologu.
11.4 ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM.
2011./2012.m.g. izglītības iestāde realizēja izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolas personāls ir sagatavots atbilstošas
programmas realizācijai.
Šobrīd izglītības iestādē nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām.
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Izglītības iestādes darba stiprās puses

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos, par ko liecina
rezultāti olimpiādēs un valsts pārbaudes darbos.
a atbalsta un veicina pedagogu darbu ar
talantīgajiem izglītojamajiem.
mācībās, sagatavojot tos līdz pietiekamam zināšanu līmenim.
nodrošinājām atbalsta
personāla piesaisti sekmīgākai mācību procesa organizācijai.
Tālākās attīstības vajadzības
 Sadarboties ar izglītojamā ģimeni, vairāk iesaistot vecākus bērna mācību
darba kvalitātes nodrošināšanā mājās.
 Meklēt iespējas atbalsta personāla piesaistīšanai mācību procesa
organizācijā.

Rezultatīvā rādītāja ATBALSTS MĀCĪBU DIFERENCIĀCIJAI skolas darba
vērtējums - ļoti labi
12. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI

12.1. INFORMĀCIJAS APMAIŅA AR IZGLĪTOJAMO VECĀKIEM
Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par izglītības iestādes darbību. Divas reizes
gadā izglītības iestāde rīko vecāku kopsapulces, kurās vecāki saņem informāciju par
aktualitātēm, mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, mācību un
ārpusstundu darba sasniegumiem.
Atsevišķas sapulces tiek organizētas potenciālo izglītojamo vecākiem.Vismaz reizi
semestrī tiek rīkotas klašu vecāku sapulces, kurās notiek informācijas apmaiņa starp
izglītības iestādi un vecākiem, tikšanās ar atbalsta personālu. 96% izglītojamo vecāku
uzskata, ka vecāku sapulces un tikšanās vienmēr ir labi sagatavotas un organizētas.
Notiek arī individuāla informācijas apmaiņa, sazinoties ar izglītojamo vecākiem
telefoniski, ar e-klases un dienasgrāmatas starpniecību, tiekoties personīgi. 93%
aptaujāto vecāku ir pārliecināti, ka saruna ar pedagogu par bērnu sekmēm un
uzvedību būs konfidenciāla. 92% vecāku uzskata, ka pedagogi pret viņiem ir atklāti.
Vecāki tiek savlaicīgi informēti par izglītības iestādes noteiktajiem pārbaudes darbiem
un valsts pārbaudes darbu norisi, tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem un VISC
izstrādātajiem materiāliem par valsts pārbaudes darbu norises kārtību.
Ir noteikta kārtība, kā vecāki var izteikt savus ierosinājumus, vecāki par šo kārtību ir
informēti. Izglītības iestāde regulāri vecākiem sniedz informāciju par bērna izglītības
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iestādes apmeklējumu. Šo kārtību nosaka izglītības iestādes izstrādātie noteikumi
”Kārtība, kā jāreģistrē izglītojamo neierašanās Murmastienes pamatskolā”
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 890.
Vecāki tiek informēti par izglītojamo ikdienas sasniegumiem un attieksmi pret mācību
darbu. Tā kā izglītības iestādē ir e-klase, tad daļa vecāku izmanto iespēju sekot līdzi
bērna sekmēm internetā. Reizi mēnesī klases audzinātājs izdrukā sekmju izrakstu un
ielīmē to izglītojamā dienasgrāmatā. 93% vecāku piekrīt, ka izglītības iestādes
ziņojumi viņiem sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna sasniegumiem. Ja
izglītojamajam ir mācību grūtības vai kādas citas problēmas, kas skar mācību procesu,
tad pēc iepriekšējas vienošanās notiek saruna ar izglītojamo un viņa vecākiem.
Izglītības iestādei ir sava informatīvā lapa, kurā 4 reizes gadā ir iegūstama informācija
par izglītības iestādi.
Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība Izglītības iestādē plāno un organizē
daudzveidīgus pasākumus vecākiem: tematiskas vecāku sapulces, vecāku informācijas
dienas, izglītības iestādes darbībā. koncertus. Izglītojamo ģimenes tiek aicinātas
apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku un Mātes dienas koncertus, izstādes,
piedalīties mācību ekskursijās, piedalīties karjeras izglītības pasākumos.
Projektu ietvaros „Vecāku mazajā universitātē” vecāku izglītošanai tika pieaicināti
dažādi speciālisti un atbalsta personāls, lektori. Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta
klases un izglītības iestādes rīkotos pasākumus. Lai veicinātu vecāku ieinteresētību un
līdzatbildību, tiek rīkotas Vecāku dienas. Šo pasākumu ietvaros ir notikušas atklātās
stundas un individuālās konsultācijas ar pedagogiem, sporta aktivitātes kopā ar
vecākiem, radošās darbnīcas, izglītojošas lekcijas, kopīgās ekskursijas, mācību gada
noslēguma pasākums „Vakars par skolas godu”.
Sadarbībā ar vecākiem pie skolas tika izveidots hokeja laukums ne tikai skolas
izglītojamo, bet visa pagasta iedzīvotāju aktīvai atpūtai ziemas periodā. Regulāri
saņemam atbalstu transporta nodrošināšanā dažādu pasākumu apmeklēšanai.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
laiks, kad vecāki var tikties ar izglītības
iestādes administrāciju, priekšmeta skolotājiem.
jautājumus.
kotajos pasākumos.
-2012.gadam visām
Murmastienes pamatskolas maznodrošinātajām daudzbērnu ģimenēm tika nodrošināti
vienreizējie materiālie pabalsti EUR 110,- katram ģimenes loceklim. 2009.2012.gadam visiem izglītojamiem šis fonds nodrošināja brīvpusdienas.

Tālākās attīstības vajadzības
Atjaunot izglītības iestādes padomes darbību, popularizējot to vecāku vidū.
Rezultatīvā rādītāja SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI skolas darba
vērtējums - ļoti labi
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13.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE
13.1.MIKROKLIMATS
Izglītības iestādes kolektīvs strādā tā, lai radītu izglītības iestādes mikroklimatu, kurā
būtu patīkami uzturēties gan izglītojamiem, gan darbiniekiem, gan vecākiem un viesiem. Izglītības iestāde veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu,
ieviešot un kopjot savas tradīcijas, attīstot darbiniekos, izglītojamos un vecākos lepnumu par piederību savai izglītības iestādei. Izglītības iestādei ir sava himna ”Murmastienes bērni” un karogs. Skolas nozīmīgajos pasākumos gan izglītojamie, gan viņu
vecāki, kā arī citi cilvēki, kuri atbalsta izglītības iestādi , saņem Murmastienes pamatskolas “Labos vārdus”. “Labo vārdu” vizuālo noformējumu veido paši izglītojamie
skolas iekšējā konkursā.Visiem interesentiem ir pieejami “Vēsturiskā mantojuma ”
stendi par mūsu skolas bijušajiem absolventiem, pedagogiem, darbiniekiem. Skolas
foajē ir novadniecei Martai Bārbalei veltītais stends.
Izgatavoti izglītības iestādi reklamējoši suvenīri – pildspalvas –, kas tiek izmantotas izglītības iestādes apaļajās jubilejās. Izglītības iestādes prezentācijai tiek izgatavoti
bukleti par izglītības iestādi. Lai veidotu kopības sajūtu, izglītības iestādē tiek ieviestas arī jaunas tradīcijas- novembrī “Tautasdziesmu konkurss - koncerts” un atjaunots, pēc absolventu ieteikumiem, “Vakars par skolas godu” .
Izglītības iestādē respektē katra izglītojamā un tās darbinieka dzimumu, nacionālo un
reliģisko piederību un tiesības, attīsta viņu spējas. Visi izglītības iestādes darbinieki ir
taisnīgi pret visiem izglītojamajiem un vecākiem, cenšas ieaudzināt savstarpēju cieņu.
Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem.
13.2.SADARBĪBAS VIDE IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Izglītības iestādē tiek veicināta pozitīva sadarbības vide, savstarpējā cieņa un iecietība. Starp izglītojamiem un pedagogiem valda cieņa un labvēlīgas attiecības, kuras palīdz nostiprināt kopīgi ārpusklases pasākumi (ekskursijas, pārgājieni, klases vakari,
koncerti, sporta dienas). 84% izglītojamo uzskata, ka izglītības iestādē rīkotie pasākumi ir interesanti.
Pedagogi uzklausa izglītojamo ierosinājumus un palīdz tos īstenot. Izglītības iestādes
vadība atbalsta pedagogu iniciatīvu pasākumu organizēšanā. Izglītības iestādes vadība
kopā ar arodbiedrību organizē svētku pasākumus, ekskursijas, teātra apmeklējumus
pedagogiem un darbiniekiem.
Izglītības iestādes darbinieki ir laipni, atsaucīgi un izpalīdzīgi cits pret citu un arī pret
izglītības iestādes izglītojamajiem un viesiem.
13.3. IZGLĪTOJAMO UZVEDĪBA UN DISCIPLĪNA
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Iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Tajos ir skaidri
definēti izglītojamo pienākumi un tiesības, kā arī paredzētas sekas noteikumu neievērošanas gadījumos . Izglītības iestādes darbinieki nekavējoties reaģē uz iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, morālu vai fizisku citu izglītojamo aizskaršanu. Iekšējās
kārtības noteikumu pārkāpumi tiek pārrunāti, sadarbojoties izglītības iestādes vadībai
ar klases audzinātājiem. Iekšējās kārtības noteikumus zina izglītojamie un viņu vecāki. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu kontrolē administrācija un pedagogi, izglītojamo līdzpārvalde un izglītības iestādes darbinieki. Iekšējās kārtības noteikumi ir
izlasāmi skolas informatīvajā stendā skolas 1.stāva gaitenī.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
Izglītības iestādes vadības, personāla, izglītojamo un vecāku attiecībās valda labvēlība
un cieņa.
 Izglītojamo sasniegumu atzinīgs novērtējums mācībās, sportā un sabiedriskajā dar-

bā.
Izglītojamie un personāls zina iekšējās kārtības noteikumus un tos ievēro.
Tālākās attīstības vajadzības
 Izveidot izglītības iestādes mājas lapu.
 Meklēt risinājumu skolas logo izveidē.

Rezultatīvā rādītāja IZGLĪTĪBAS IESTĀDE VIDE skolas darba vērtējums ļoti labi
14.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES FIZISKĀ VIDE
14.1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJĀS VIDES SAKOPTĪBA
Kopējā telpu platība ir 1131.73 kvm. 2010.gadā izglītības iestādei tika veikti renovācijas darbi – ēkas siltināšana, logu un jumta maiņa, ēkas fasādes remonts .
Sanitārhigiēniskie apstākļi telpās ir atbilstoši mācību procesa vajadzībām. Izglītības
iestādes telpas ir tīras un kārtīgas, tās atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. Izglītības iestādē ir veikti apgaismojuma mērījumi, tie atbilst prasībām. Izglītības iestādē ir
savs siltummezgls, tādējādi iespējams regulēt temperatūru izglītības iestādē. Izglītības iestādē ir dienas apkopēja, kura reizi dienā veic telpu mitro uzkopšanu. Sanitārajos mezglos un roku mazgātuvēs ir siltais un aukstais ūdens, šķidrās ziepes, tualetes
papīrs un papīra dvielīši roku nosusināšanai. Katrā stāvā ir evakuācijas plāni un norādes par izejām. Izglītības iestādes fiziskā vide ir funkcionāli un higiēniski atbilstoša,
estētiska un tiek pastāvīgi pilnveidota. Gaiteņi ir apzaļumoti ar telpaugiem. Izglīto26

jamie piedalās telpu noformēšanā svētkiem. Izglītojamie piedalās izglītības iestādes
vides uzkopšanā un sakārtošanā, klasēs ir dežuranti, kuri rūpējas par telpu kārtību un
tīrību starpbrīžos. Audzēkņi tiek iesaistīti izglītības iestādes sakopšanas darbos pavasara Lielajā talkā. Plānveidīgi, atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski tiek atjaunots
mācību kabinetu iekārtojums. Izglītojamo ērtībai gaiteņos izvietoti soliņi. 86% izglītojamo anketās piekrīt, ka izglītības iestāde vienmēr ir tīra un kārtīga.

14.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĀRĒJĀS VIDES SAKOPTĪBA
Izglītības iestādes apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota un tiek uzturēta labā kārtībā. Izglītības iestādē ir sētniece, viņas vadībā katra klase rūpējas par tai ierādītās teritorijas sakopšanu.
Izglītības iestādes teritorijā ir sporta laukums. Pēdējos gados, skolai gūstot finansējumu no projektiem, ir izdevies pilnveidot rotaļu un atpūtas laukumu, kā arī izveidot
pirmsskolas zaļajā zonā atsevišķu rotaļu un atpūtas laukumu, kur izglītojamie brīvajās
stundās un starpbrīžos var atpūsties svaigā gaisā. Skolotāju izveidotajai biedrībai
“Zemes bites” ar pašvaldības atbalstu ir izdevies piesaistīt līdzekļus basketbola laukuma renovācijai , kur izglītojamie un pagasta iedzīvotāji var spēlēt volejbolu, basketbolu, tenisu un veikt citas sportiskās aktivitātes. 74% izglītojamo norāda, ka jūtas
droši izglītības iestādes apkārtnē.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
Pašvaldības un projektu līdzekļu piesaiste izglītības iestādes fiziskās vides labiekārtošanai.
Plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts izglītības iestādes telpu remonts.
Izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku ieinteresētība strādāt un mācīties sakoptā, estētiski noformētā vidē.
Tālākās attīstības vajadzības
pie izglītības iestādes sporta laukuma renovācijas.
Rezultatīvā rādītāja FIZISKĀ VIDE skolas darba vērtējums - ļoti labi
15.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
15.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI
Murmastienes pamatskolā ir visas nepieciešamās telpas izglītības programmu
realizācijai, izglītojamo un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. Skolas telpas ir
atbilstošas izglītojamo skaitam un vecumam. Telpu iekārtojums atbilst mācību
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procesa nodrošināšanai gan pirmsskolā, gan sākumskolā un pamatskolā. Klašu
iekārtojums ļauj realizēt pilnvērtīgu mācību procesu. Telpas tiek izmantotas racionāli,
skolas mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši
lietošanai. Ir izstrādāts telpu noslogojuma grafiks stundām, interešu izglītības
nodarbībām un ārpusstundu pasākumiem. Skola ir pietiekami nodrošināta ar materiāli
tehniskajiem līdzekļiem mācību procesa apguvei. Skolā ir kabinetu sistēma. Kabinetu
vadītāji atbild par mācību tehniskajiem līdzekļiem, kā arī par mācību grāmatu fondu
savos kabinetos.
Izglītības iestādē jau 3 gadus ir ieviesta e-klase, kas būtiski atvieglo gan skolotāju,
gan izglītojamo un viņu vecāku darbu. Skolā ir 2 projektori, 5 portatīvie datori,17
stacionārie datori, 2 kopētāji. Ir bezvadu interneta pieslēgums. 100% klašu telpās
skolotājiem ir dators ar interneta pieslēgumu. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo
magnetolu – CD atskaņotāju skaitu gan valodu apguvei, gan citu priekšmetu
vajadzībām, kā arī interešu izglītības nodarbībām. Saimniecības pārzinis rūpējas par
bojāto tehnisko līdzekļu savlaicīgu salabošanu.
Katram pedagogam pieejami kopētāji, digitālie projektori, DVD un CD atskaņotāji ar
televizoru. Izglītības iestādē ir piemērotas telpas ārpusstundu nodarbībām.
Skolā ir samērā laba sporta bāze. Skolas izstrādāto projektu ietvaros, sportam
nopirktas slēpes un to aprīkojums, iegādāts hokeja vārtsarga ekipējums, ko aktīvi
izmantojam sporta stundās un ārpusstundu nodarbībās ziemas periodā. LAD
atbalstītā projekta ietvaros ir renovēts basketbola – volejbola laukums, un iegādāts tā
aprīkojums. Sporta ģērbtuvēs ir iekārtotas dušas telpas, tās izmanto izglītojamie,
kuriem sporta zālē notiek nodarbības. Sanitārie mezgli ir iekārtoti atbilstoši prasībām.
Izglītības iestādē koka un metāla apstrādes mājturības un tehnoloģiju kabinets
aprīkots ar jaunām un modernām iekārtām, kas iegādātas pateicoties projektu
finansējumam.
Skolā ir neliela bibliotēka un lasītava, kurā atrodas dators ar interneta pieslēgumu.
Mācību grāmatu iegāde tiek apspriesta un plānota pedagoģiskās padomes sēdēs,
saskaņota ar skolas vadību, to organizē skolas bibliotekāre. Katru gadu maijā
pedagoģiskās padomes sēdē apstiprina skolas izmantojamo mācību grāmatu sarakstu.
Skolas bibliotēkā skolotājiem pieejama mācību un metodiskā literatūra, mācību video
un audio materiāli. Daiļliteratūras, uzziņu literatūras klāsts tiek regulāri atjaunots un
papildināts atbilstoši līdzekļiem. Skolas bibliotekāre konsultē gan izglītojamos, gan
skolotājus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. Skolā ir
noteikta kārtība bibliotēkas un datorklases izmantošanai.
Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Budžetu
veido valsts mērķdotācijas pedagogu algām un Varakļānu novada pašvaldības
līdzekļi. Finansu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, skolas ēkas
uzturēšanai, tās darbības nodrošināšanai.
Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot mācību literatūras iegādi,
preses izdevumu pasūtīšanu, mācību līdzekļu iegādi kabinetu materiālās bāzes
pilnveidošanai, mēbeļu iegādi, plānojot remontdarbus.
Finansu līdzekļu piesaistīšanai, skola kopā ar pašvaldību ir iesaistījusies projektos:
Projekts „Sportisko aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē” /atbalsta
nodibinājums Madonas Novada fonds un Lauku atbalsta dienests/LAD/
Sorosa fonda Latvija finansētais projekts „Murmastienes vizītkarte”.
Sorosa fonda Latvija finansētais projekts „Murmastienes Ķiparu nams”.
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Sorosa fonda Latvija finansētais projekts „Murmastiene- mūsu mājas”.
Sorosa fonda Latvija finansētais projekts „Murmastienei ir jābūt!”.
.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
nodrošināšanai.
9. klasei ir pietiekams.
izvirzītajām
prioritātēm.
Tālākās attīstības vajadzības
konkursos.
tehnisko bāzi.
Rezultatīvā rādītājā IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI skolas
darba vērtējums – ļoti labi.

15.2. PERSONĀLRESURSI
Izglītības iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamais personāls. 12 skolotāji strādā pamatdarbā, bet 1 skolotājs blakusdarbā.
Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu
prasībām. Visiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība – 5 skolotājiem ir
apgūtas papildspecialitātes, 10 skolotājiem ir maģistra grāds. Skolā lielākā daļa ir
pieredzes bagāti pedagogi. Trūkst sociālā pedagoga, psihologa un logopēda
nodarbību. Psihologa atbalsta nodrošināšanai skola veic ciešu sadarbību ar Varakļānu
novada pašvaldības sociālo dienestu.
Skolotāju darba slodzes sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības
programmu prasības, skolotāju kvalifikāciju un pieredzi. Skolas administrācija zina
katra pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās un vājās puses.
Murmastienes pamatskolā, sakarā ar nelielo bērnu skaitu klasēs, ir izveidotas
apvienotās klases, atsevišķos mācību priekšmetos notiek apvienotās stundas. Klašu
sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Veidojot apvienotās
klases, tiek ņemti vērā visu ieinteresēto pušu viedokļi un skolas iespējas. Pedagogi
apguvuši nepieciešamo tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs.
100% skolotāju ir savlaicīgi apmeklējuši tālākizglītības kursus, jo skolas vadība
atbalsta un nodrošina pedagogu tālākizglītību atbilstoši skolas attīstības vajadzībām.
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Skolā ir izveidota datu bāze, kurā tiek apkopota informācija par katra pedagoga
tālākizglītību un sagatavots tālākizglītības plāns. Informācija par katra pedagoga
tālākizglītības aktivitātēm tiek uzkrāta skolotāju personas lietās, skolotāju darba
mapēs, ievadīta VIIS datu bāzē atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.
Pedagogi darbojas iestādes metodiskajās apvienībās, piedalās starpnovadu
organizētajos pasākumus, piedalās projektos, radošo darbu izstrādnēs, olimpiāžu
darbu labošanā, dalās pieredzē izglītības iestādē un ārpus tās.
Iestādes vadība atbalsta un nodrošina pedagogu tālākizglītību atbilstoši izglītības
iestādes attīstības vajadzībām. Pedagogi ir atvērti profesionālajai pilnveidei, labprāt
apmeklē dažādus kursus un seminārus.
Izglītības iestādē tiek organizēti tālākizglītības kursi, semināri un lekcijas, uzaicinot
attiecīgos speciālistus, kā arī veicinot sadarbību ar citu novadu skolām.
Skolā strādā atbildīgs un darbaspējīgs tehniskais personāls
Izglītības iestādes darba stiprās puses
personāls.

olā tiek uzkrāta informācija par pedagogu tālākizglītību.

Tālākās attīstības vajadzības

pakalpojumus.

Rezultatīvā rādītāja PERSONĀLRESURSI skolas darba vērtējums -ļoti labi.

16. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANA, VADĪBAS DARBS
Izglītības iestādes pašvērtēšanas process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos. Tas
tiek plānots atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prioritātēm, taču tiek reaģēts arī
uz problēmām, kas rodas darba procesā.
Pašvērtējumu veic katrs pedagogs, kurā izvērtē arī izglītojamo mācību sasniegumus.
Skolas vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu, organizē kontroles un
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vērtēšanas procesu, vienojas par izmantojamajām metodēm, atbildīgajām personām,
laiku un vērtēšanas kritērijiem. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un mācību gada darba plānam.
Skolas vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un skolas darbinieku iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. Tajā tiek
izmantotas dažādas metodes: anketēšana, dokumentācijas analīze, mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana u. c. Katrs skolas pedagoģiskais darbinieks mācību
gada noslēgumā atskaitās par paveikto darbu, analizējot sasniegumus, nepilnības un
tālākās attīstības vajadzības. Skolas darba vērtēšanas rezultātus apspriež sanāksmēs
pie skolas vadības, pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāku kopsapulcēs. Skolas administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses
un nepieciešamos uzlabojumus. Regulāri tiek veidots pašvērtējuma ziņojums. Ir plānota skolas pašvērtējuma ziņojuma publicēšana novada mājas lapā. Vērtēšanā iegūto
informāciju izmanto tālākā skolas darba plānošanā.
Skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2012./2013.- 2014./2015. mācību gadam.
Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Iestādes attīstības plāna izpildi ik gadu izvērtē
pedagoģiskās padomes sēdēs. Ar attīstības plānu var iepazīties jebkurš interesents.
Tajā ir vispārēja informācija par skolu, tās mērķi un uzdevumi, pašvērtējums, noteiktas attīstības prioritātes turpmākajiem 3 gadiem septiņās pamatjomās un to īstenošanas
plānojums. Plānojums ietver katras pamatjomas un tās uzdevumu īstenošanas laika
sadalījumu, atbildīgās personas, paredz resursus un pārraudzību. Skolas attīstības
plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķi un iepriekš paveikto darbu. Skolas
attīstības virzieni tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sēdē. Prioritātes un uzdevumi
tiek koriģēti, veidojot darba plānu konkrētam mācību gadam. Katru gadu tiek veikta
plāna izpildes izvērtēšana.

Izglītības iestādes darba stiprās puses
Regulāri tiek vērtēti dažādi skolas darba virzieni.
Skolotāji aktīvi iesaistās skolas darba vērtēšanā.
Skolas attīstības plāns ir izstrādāts, balstoties uz iepriekš paveikto.

Tālākās attīstības vajadzības
Skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību apzināšanā aktīvāk iesaistīt
izglītojamos, vecākus un skolas tehnisko personālu.
Regulāri publiskot skolas pašvērtējuma ziņojumu.

Rezultatīvā rādītāja SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANA skolas darba vērtējums -ļoti labi.
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16.1 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA
Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā obligātā dokumentācija. Dokumenti atbilst
normatīvo aktu prasībām un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolas darbību
reglamentē skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi,
darba kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir izstrādāti demokrātiski apspriežot un ievērojot tiem izvirzītās prasības.Iestādes vadības struktūra
un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. Sakarā ar mazo izglītojamo skaitu skolā un zemo finansējumu skolas pārvaldes funkciju
veic tikai direktora p. i. Viņa darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amata aprakstā. Vadītāja savas kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga personāla
pienākumu izpildi.
Izglītības iestādē vadība, jautājumu risināšanā, darba plānošanā, konsultējas ar kolektīvu, bet uzņemas atbildību un cenšas kvalitatīvi pildīt tai uzticētos pienākumus.
Direktora p. i. veido vadības komandu un deleģē funkciju izpildi, kā arī kontrolē dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi. Skolotāju un vadības starpā ir laba savstarpējā sadarbība. Ir noteikta informācijas aprites sistēma: nepieciešamības gadījumā
tiek organizētas pedagogu informatīvās sanāksmes, atjaunota informācija skolotāju
istabā un skolas informācijas stendos.
Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas visiem skolas darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
Viss iestādes kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē.
Pedagogi laicīgi saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem,
papildinājumiem, grozījumiem.
Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs.
Tālākās attīstības vajadzības:
Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles
funkciju.
Vairāk aktualizēt MK darbu un aktivitātes.
Aktualizēt skolas mājas lapas izveidi.
Rezultatīva rādītāja SKOLAS VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA skolas darba vērtējums -labi.

16.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM

Izglītības iestādei ir izveidojusies regulāra un laba sadarbība ar dibinātāju – Varakļānu
novada pašvaldību, Murmastienes pagasta pārvaldi un citām novada institūcijām.
Pašvaldība ir ieinteresēta izglītības iestādes labiekārtošanā, mācību līdzekļu, mācību
spēku, mācību resursu pilnveidošanā. Ir cieša sadarbība un sapratne izglītības iestādes
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budžeta veidošanā. Pašvaldība piedalījās ar savu līdzfinansējumu visos izglītības iestādē īstenotajos projektos: izglītības iestādes renovācijā, basketbola un volejbola laukuma iekārtošanā, izglītības iestādes infrastruktūras uzlabošanā, kabinetu labiekārtošanā, izglītības iestādes īstenoto projektu realizēšanā u. c.
Izglītības iestāde sadarbojas ar Valsts vides pārvaldi, Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekciju, Valsts izglītības attīstības aģentūru, CSDD un citām valsts institūcijām.
Izglītības programmu izstrādē un īstenošanas gaitā notiek sadarbība ar VISC un
IKVD.
Sadarbojamies ar dažādām kontrolējošām institūcijām – VUGD, Sanitāro inspekciju,
Darba inspekciju.
Cieša sadarbība ir ar S. Gritānes doktorātu un Murmastienes feldšeru punktu.
Skolas kolektīvs rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. Par skolas darba rezultātiem sabiedrība tiek informēta novada avīzītē „Varakļonīts”un Varakļānu novada
mājas lapā www.varaklani.lv.
Skola, tās vadība un darbinieki cenšas aktīvi iesaistīties pašvaldības kultūras un sabiedriskās dzīves norisēs.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
Murmastienes pamatskolai ir cieša sadarbība ar dibinātāju un citām pašvaldības
institūcijām.
Izglītības iestāde rod atbalstu pašvaldībā projektu līdzfinansējumam.

Tālākās attīstības vajadzības
Turpināt sadarbību ar citām novada iestādēm.
Rezultatīva rādītāja SKOLAS SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM skolas darba vērtējums -ļoti labi.

33

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Joma
Mācību saturs

Tālākās attīstības vajadzības
Koriģēt izglītības programmu realizāciju izglītības iestādē, pētot izglītojamo, vecāku, valsts pieprasījumu.
Ievērot pārmaiņas izglītības procesā, nodrošināt kvalitatīvu
pamatizglītības standartu realizāciju.
Efektīvāk plānot mācību saturu, laiku, metodes, kas paredzētas
mācību vielas apguvei.
Nodrošināt iespēju mācību satura apguvē izmantot
daudzveidīgas informāciju tehnoloģijas.
Turpināt apzināt izglītojamo vajadzības un papildināt ar attiecīgām mācību programmām.

Mācīšana un mācīšanās

Turpināt darbu pie izglītojamo līdzatbildības veidošanas par
mācību darba rezultātiem.
Pilnveidot darbu izglītojamo pašvērtējuma prasmju attīstīšanā.
Aktualizēt zinātniski pētniecisko darbību skolā.
Pedagogiem paaugstināt kvalifikāciju, strādājot apvienotajās klašu
grupās.
Pedagogiem turpināt darbu, lai atrastu optimālu sadarbību ar
ikvienu izglītojamo.

Izglītojamo sasniegumi

Turpināt veidot izglītojamajam motivāciju mācīties un gūt
sasniegumus.
Rast jaunas un efektīvas darba formas ar izglītojamajiem, kuriem
nepietiekami mācību sasniegumi un neattaisnoti kavējumi.
Pilnveidot mācību sasniegumu datu analīzi un izglītojamā mācību
sasniegumu prognozēšanu.
Paaugstināt izglītojamo zināšanu, prasmju apguves kvalitāti tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomā pamatskolas posmā.

Atbalsts izglītojamajiem

Pilnveidot izglītojamo un personāla praktiskās iemaņas rīcībai
ārkārtas situācijās.
Pilnveidot interešu izglītības darbu, sekmēt jaunu programmu
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veidošanu un izglītojamo iesaistīšanu tajās.
Audzināšanas un līdzpārvaldes darbā meklēt jaunas, inovatīvas
darba formas.
Turpināt sadarbību ar skolas absolventiem un dažādu profesiju
pārstāvjiem.
Apzināt iespējas un iesaistīt izglītojamos starpnovadu un starpvalstu sadarbības projektos, veicinot izglītojamo komunikācijas
spējas dažādās valodās.
Veidot sadarbību starp pedagogiem un atbalsta personālu.
Turpināt iesaistīt vecākus mācību un audzināšanas darbā, īpaši
akcentējot vecāku līdzdalību ārpusstundu un sporta pasākumos.
Veicināt vecāku interesi par bērnu dzīvi un mācībām skolā,
tuvinot abpusējai skolas-vecāku sadarbībai, regulāri informēt
vecākus, izmantojot skolas dienasgrāmatas, E-klasi,
individuālās tikšanās un telefoniski.
Klašu audzinātājiem pilnveidot darbu pie klases stundu
tematiskā satura.
Attīstīt izglītojamo izpratni par mācību rezultātu, ietekmi uz
viņu turpmāko dzīvi un iespējām karjeras veidošanā.
Turpināt sadarbību ar tuvāk esošajiem Karjeras izglītības
centriem.
Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, uzlabot
saskarsmi e- vidē, turpināt projektu „Mazā vecāku universitāte”.
Skolas vide

Turpināt darbu pie izglītojamo un viņu vecāku līdzatbildības
veidošanas mācīšanās kvalitātes un disciplīnas jautājumos.
Turpināt darbu pie izglītojamo savstarpējo attiecību labvēlīgas
gaisotnes nodrošināšanas, izskaužot kaitīgus ieradumus.
Turpināt darbu lai izglītojamie teorētiskās zināšanas par
drošību pielietotu nestandarta situācijās.
Pilnveidot skolas iekšējos normatīvos aktus izglītojamo drošības
un viņu tiesību ievērošanai.
Renovēt, labiekārtot sporta laukumu.
Izveidot skolas mājas lapu.
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Resursi

Skolas materiāltehnisko resursu (t. sk. IT) un iekārtu atjaunošana,
papildināšana un efektīva izmantošana.
Plānot skolas vajadzības pedagoģisko kadru piesaistīšanai.

Veidot izglītojamajos lielāku atbildību par skolā esošo resursu
saglabāšanu un atjaunošanu.

Skolas darba organizācija,
vadība un kvalitātes
nodrošināšana

Vienoto prasību izpildes kontrole.
Turpināt uzlabot iekšējo normatīvo dokumentu kvalitāti un atbilstību izglītības iestādes vajadzībām un prasībām.
Pilnveidot metodisko komisiju lomu.
Organizēt pedagogiem kursus profesionālo kompetenču pilnveidošanai .
Skolas darbības pašvērtējuma analīze par plānošanas periodu un
jauna attīstības plāna izstrāde.
Turpināt strādāt pie dažādu projektu piesaistīšanu, rast sadarbības
partnerus.

Iestādes direktora p.i.
( paraksts )

_____________
(vārds, uzvārds)

SASKAŅOTS
Varakļānu novada pašvaldības
priekšsēdētājs
(paraksts)

_____________
(vārds, uzvārds)

Varakļānos, 31.10.2014.
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