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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Rubenes pamatskola atrodas Kocēnu pagasta Kocēnu novadā. Attālums līdz novada centram 

12 km. Skolas divstāvu ēka celta 1965. gadā. 2002. gadā renovēta ar Pasaules Bankas atbalstu. 

Sporta zāle nodota ekspluatācijā 1985.gadā un atrodas atsevišķā ēkā. Nodrošinot kvalitatīvu 

izglītības ieguvi, novada veidošanās laikā tika apvienotas divas skolas (Vaidavas pamatskola 

pievienota Rubenes pamatskolai). Izglītojamo nokļūšanu skolā nodrošina skolēnu autobuss. 

Laika periodā no 2009. gada skolā veikti dažādi labiekārtošanas un remonta darbi. 

Mūsdienīgs izskats un iekārtojums ir gan daudzās klašu telpās, gan ēdnīcā un tualetēs. Ēkā ierīkota 

ugunsdrošības signalizācija. 2013. gadā uzsākts novada finansēts projekts vides labiekārtošanai- 

skolēnu drošības uzlabošanai, sakārtojot skolēnu piebraukšanu un aizbraukšanu no skolas, nodalot 

gājējiem paredzēto vietu. Atjaunota skolas tradīciju zāle - ieklāts parketa segums. Atjaunots skolas 

stadions, turpināsies darbi, izbūvējot papildus sporta laukumus.  

No 2005. gada skolā ieviesta elektroniskā skolvadības sistēma „e-klase”, nodrošinot 

pedagoģisko dokumentu modernu, ērtu un pārskatāmu apstrādi. Pateicoties šai sistēmai, ir uzlabota 

vecāku informēšana par izglītojamo sekmēm un kavējumiem. 

2014. mācību gada 3.javārī izglītības iestādē ir 113 izglītojamie, sākumskolas posmā (1.-4.) 

47 skolēni un pamatskolas posmā (5.-9.) 56 skolēni.  85% izglītojamo dzīvo Kocēnu novadā, 

savukārt 15% skolēnu ir no citiem novadiem. Būtiskākais papildinājums no Valmieras pilsētas -13 

skolēnu. No pārējām vietām pa vienam skolēnam – Burtnieku nov., Beverīnas nov., Kuldīga, Rīga, 

Olaine. Izglītības iestādē tiek īstenotas vispārējās pamatizglītības programmas un speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.  

Salīdzinoši pa gadiem novērojams skolēnu skaita samazinājums, kurš pēdējos gadus ir 

stabilizējies(skat. 1. tabulu).. Skolēnu skaita samazinājums ir saistāms ar demogrāfisko un ekonomisko 

situāciju kopumā valstī. 2012/2013 gadā uzsākta sadarbība ar Valmieras SOS bērnu ciemata ģimenēm. 

(skat. 1. tabula) 

Gads  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014.janv. 

Skolēnu skaits 120 
apvienošana 

107 106 116 107 113 

 

Plānotais skolēnu skaits turpmākajos gados 2014./2015.- 17, 2015./2016 - 18, 2016./2017 - 15., 

2017/2018.-10. Protams, šie ir tikai dati no novadā dzimušajiem, daļa ģimeņu jau ir atstājusi Latvijas 

valsti, bet zināmu prognozi tas ļauj veikt. 

 

1. Pārskats par izglītības programmām 

 

Rubenes pamatskola īsteno trīs vispārējās pamatizglītības programmas (skat. 2. tabulu). 

 

Programmas nosaukums 
Programmas 

kods 

Licences 

numurs 

Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības programma 21011111 V - 2357 11.06.2010. 84 

Pamatizglītības pedagoģiskās 

korekcijas programma 
21011811 V - 5095 20.04.2012. 23 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 V– 5125 22.05.2012. 6 
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2. Pedagogu kvalifikācija 

 

Skolā strādā 24 darbinieki, tajā skaitā 19 pamatizglītības skolotāji, pedagoga palīgs, pulciņu 

skolotāji, logopēds, psihologs, ar 2014.g.15.janvāri ir sociālais pedagogs.  

Pedagoģiskie darbinieki ir piedalījušies ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, kā arī projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Skolotāji regulāri paaugstina kvalifikāciju 

talākizglītības kursos.  

 

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. 

Skolas pedagoģisko darbinieku kvalifikācija: 

- Ar augstāko pedagoģisko izglītību-19 

- Ar augstāko bibliotekāra izglītību-1 

- Pedagogi ar maģistra grādu-5+automātiki piešķirtie 11. 

- Pedagogi , kuri ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi- 2 

- Apstiprināta 3.kvalitātes pakāpe -11 

- Ar 2.kvalitātes pakāpi -3. 

- Visiem pedagogiem ir IT prasmes, 

- Viena pedagogs ir novada metodiskās apvienības vadītājs. 

 

 

3. Skolas sociālā vide  

 

Rubenes pamatskolas izglītojamo ģimenes pamatā dzīvo divu ciemu centros - Rubenē un 

Vaidavā( 57). Šajos centros nav lielu uzņēmumu. Darba iespējas iedzīvotājiem ir niecīgas, visvairāk 

darba vietu ir  lauksaimniecībā, mežsaimniecībā. Lielākā daļa darba spējīgo cilvēku darbu meklē 

Valmierā, Rīgā vai  ārzemēs. Ņemot vērā sociāli ekonomiskos un demogrāfiskos rādītājus, var 

uzskatīt, ka kopējais dzīves līmenis Rubenes un Vaidavas ciemos vairs nepasliktinās, dzīves līmenis 

kopumā uzlabojas, ņemot vērā novada atbalstu un plānveidīgo attīstību. 

Pilnās ģimenēs, kurās ir abi vecāki, dzīvo 77% no izglītojamiem, savukārt 14% skolēnu dzīvo 

ģimenēs ar vienu no vecākiem vai vecvecākiem. 9% skolas bērnu dzīvo audžuģimenēs. 11 skolēni 

dzīvo Valmieras SOS ciematā. 

Izglītojamo ģimenēm nozīmīgu atbalstu sniedz Kocēnu novada pašvaldība: 

- 100% tiek atmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi visiem Rubenes pamatskolas 

izglītojamiem.  

- no 2013.gada 1.janvāra piešķirtas brīvpusdienas visiem izglītojamiem līdz 9.klasei, kuriem to 

nenodrošina valsts programma. 

- Kocēnu novada pašvaldība 2 reizes gadā īpašu atbalstu sniedz izglītojamiem ar augstiem 

mācību sasniegumiem- “Laba skolēna stipendija”, 

- maijā tiek apbalvoti mācību olimpiāžu laureāti, atbilstoši izcīnītai vietai - naudas balva.  

- vasarā novads nodrošina 12-15 gadīgiem skolēniem algotu darbu. 

 

Lai uzlabotu sociālo vidi lauku teritorijā, skolas vadība un personāls iesaistās dažādos 

projektos, kas pozitīvi ietekmē sabiedrības attīstību un izaugsmi. Tā, piemēram, 2012-2013. gadā 

Rubenes pamatskola piedalījās Sorosa fonda projektā „Pārmaiņu skola”. Tika organizētas dažādas 

bezmaksas nodarbības jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai vietējiem iedzīvotājiem skolas telpās, kā 

arī izveidota papildus telpa skolēnu vajadzībām - dabaszinību mācību spēļu kabinets. Renovēts un 

mūsdienīgi iekārtots zēnu mājturības kabinets. 
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4. Interešu izglītība 

 

Skolā tiek veidotas interešu izglītības programmas no diviem finansējuma avotiem - valsts 

budžeta mērķdotācija un pašvaldības interešu izglītības finansējums. 

 

1. Koris, 1.-4.klase, 5.-9. klase 

2. Tautiskās dejas- 1.-2. klase, 3.-4. klase, 5.-6.klase 

3. Sporta pulciņš- 1.-4.klase, 5.-9.klase (zēni), 5.-9. klase (meitenes) 

4. Vizuālās mākslas pulciņš- 1.-4.klase, 5.-9.klase 

5. Florbols- 1.-2.klase, 3-5.klase, 6.-9.klase 

6. Dramatiskā teātra pulciņš- 1.-4.klase, 5.-9.klase 

7. Vokālais ansamblis - (4.-5.klase) 

8. Kokapstrādes pulciņš 

9. Vides pulciņš 

 

 

5. Skolas finansiālais nodrošinājums 

 

Rubenes pamatskolas finansiālo nodrošinājumu veido: 

 valsts budžeta mērķdotācija pedagogu algām - tiek nodrošināta samaksa pedagogiem par darbu 

(klases audzināšana, rakstu darbu labošana, gatavošanās stundām, individuālam darbam ar 

skolēniem).  

 pašvaldības finansējums pedagoģisko, interešu izglītības, administratīvo, tehnisko darbinieku 

algām - pašvaldība veic 3,7 % piemaksu pedagogu algām. Papildus piešķirts finansējums , lai 

segtu pilnu administrācijas likmi -direktora vietnieks . Paredzēta samaksa atbalsta personālam. 

 Valsts un pašvaldības atbalsts mācību literatūras iegādei. 

 pašvaldības finansējums izglītības iestādes darbības uzturēšanai un nodrošināšanai. (skat. 3. 

tabulu). Pēdējo divu gadu laikā ir vienota sistēma, aprēķinot plānotos izdevumus uz vienu 

skolēnu (mācību līdzekļi – 14,00 euro, mācību grāmatas – 9,00 euro, bibliotēku fondi – 1,00 

euro, pasākumu organizēšanai – 3,00 euro, biroja preces – 6,00 euro, inventārs – 7,00 euro, 

remontmateriāliem – 43,00 euro, u.c.). 

 papildus 2013. gadā piešķirti līdzekļi stadiona un sporta laukumu atjaunošanai, 2014. ieplānoti 

līdzekļi datortehnikas atjaunošanai, peldbaseina celiņu noma 2-3.kl., un ledus noma 4.kl., 

autobuss plānotām skolas mācību ekskursijām. 

 papildus finansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai izskata domes sēdēs. 

 ziedojumi, dāvinājumi.  

( 3. tabula) 

Klasifikācijas 
kods 

Nosaukums 
2011. 
gads 

2012. 
gads 

2013. 
gads 

1100 Valsts mērķdotācija . Atlīdzība kopā 80 553 90 594 102 895 

1000 Pašvaldība-pedagogiem .Atlīdzība kopā 12 007 12 912 12 974 

 Uzturēšana izdevumi kopā: 46 078 52 539 90 565 

2000 Preces un pakalpojumi kopā 17 099 24 249 53 543 

2240 Remontdarbi, uzturēšanas darbi 956 336 32 545 

2350 Kārtējā remontdarbi 2171 2 238 3 548 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 529 822 2148 

2410 Mācību grāmatas 821 1 094 1 564 
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6. Vērtēšanā izmantotie informācijas avoti  

 

Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai tika izveidotas darba grupas skolas darbības 

izvērtēšanai, veiktas aptaujas, kā arī analizēti dokumenti, datu bāzes VIIS, e-klase. 

 

Informācija ir iegūta no šādiem materiāliem: 

- skolas attīstības plāns, skolas Nolikums, tam pakārtotie iekšējie normatīvie akti, mācību 

programmas, izraksti no Kocēnu novada domes sēžu protokoliem. 

- mācību priekšmetu stundu saraksts, individuālo nodarbību, fakultatīvo, interešu izglītības 

nodarbību plāni, 

- pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, skolas metodisko komisiju dokumenti, skolas padomes 

dokumenti, skolēnu pašpārvaldes dokumenti, 

- elektroniskie klašu žurnāli, interešu izglītības nodarbību žurnāli, fakultatīvo nodarbību žurnāli, 

mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāli, pagarinātās dienas grupas žurnāli, logopēdisko 

nodarbību žurnāls, 

- skolēnu skolas un valsts pārbaudes darbi, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu analīzes, 

skolēnu izaugsmes dinamikas rādītāji, skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs un citos 

konkursos. 

- klases audzinātāju un priekšmetu skolotāju pašvērtējumi, skolotāju tematiskie plāni, portfolio, 

darba plāni, mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošanas materiāli, 

- budžeta tāmes, štatu saraksti, tarifikācija, VIIS datu bāze, 

- skolotāju, vecāku, izglītojamo aptauja par skolas darbības dažādiem aspektiem.  

 

 

2. Iestādes darbības pamatmērķi 

 

1. Rubenes pamatskolas darbības mērķis un uzdevumi 
 

Skolas mērķis –veidot patstāvīgu un vispusīgi attīstītu personību ar sabiedriskajai un personiskajai 

dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām, pamatprasmēm un attieksmēm, radot pamatu pilnvērtīgai 

dzīvei nākotnē. Veidot izglītības vidi, organizēt izglītības procesu, kas nodrošina Valsts 

pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, t.i.:  
 

1. nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai 

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

izglītības turpināšanai;  

 

2. Izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un 

veicināt katra izglītojamā profesionālās karjeras veidošanu;  

 

3. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un 

izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;  

 

4. Sekmēt izglītojamā atbildīgu un sociāli aktīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, valodu, kultūras, 

sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti. 

 
 
 
 
 



 

7 

Rubenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2014. gada 10. februāris 

2. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti (skat. 4. tabulu). 

 

Skolas 

darbības 

joma 

Darbības prioritāte Sasniegtais 

1. Mācību 

saturs Mācību satura 

piemērošana 

izglītojamajiem ar 

mācību  

grūtībām 1.- 9.klasēs.  

  

1. Skolā izveidota un sekmīgi darbojas atbalsta sistēma 

skolēniem, kam mācības sagādā grūtības.  
2. Atbalsta personāls, izglītojamie, skolotāji, vecāki sadarbojas 

mācību procesa plānošanā un realizācijā  .  

3. Skolēniem ar mācīšanās grūtībās un otrgadniekiem ir 

izstrādāti individuālie plāni.  

4.Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem ir uzlabojušies mācību 

sasniegumi. 

2. Mācīšana 

un mācīšanās 

Skolēnu motivēšana 

apzinīgam mācību 

darbam un kavējumu 

novēršana 

1.Skolā izmanto skolvadības sistēmu „e-klase”. Skolēniem 

savlaicīgi un regulāri tiek izdrukāti sekmju izraksti.. 

2.Ir izstrādāta sistēma , kā rīkoties skolēna mācību stundu, 

dienu kavējumu rezultātā. 

3.Ir „Laba skolēna stipendija”, kuru saņem 1. un 2. semestra 

noslēgumā. 

4.Vecāki par kavējumiem un mācību sasniegumiem klases 

žurnālos var iepazīties attālināti e-vidē vai pa telefonu. 

 Ieviest inovācijas 
mācīšanas un mācīšanās 
procesā 

1.Aprīkoti kabineti ar interaktīvām tāfelēm(4 kab.) un 

multiprojektoriem (4 kab.) . 

2.Skolotāju pieredzes apmaiņa IT izmantošanā stundās. 

3.Mācību materiālu izstrāde atsevišķām stundām. 

3. Skolēnu 

sasniegumi Skolēnu sasniegumu 

ikdienas darbā 

uzlabošana 

1.Ir vienota vērtēšanas sistēma visos mācību priekšmetos. 

2.Mācību priekšmetu skolotāji analizē skolēnu sasniegumus. 

 3.Tiek nodrošinātas konsultācijas (individuālais darbs) visos 

mācību priekšmetos. 

4. Visiem skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības, nodrošināta 

pagarinātā dienas grupa.  

4. Atbalsts 

skolēniem 

Karjeras izglītības 

pasākumi atbilstoši 

izglītojamo spējām un 

darba tirgum.  

 

1. Skolotāji sagatavoja karjeras izglītības programmas klasēm. 

2. Notiek sadarbība ar profesionālās karjeras izglītības centru, 

skolu pārstāvjiem, atvērto durvju dienu apmeklēšana. 

3. Izglītojamajiem tiek nodrošināti lekciju cikli par dažādām 

profesijām, izglītojamie tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem - 

vecākiem, absolventiem.   

 

Veselīga dzīvesveida 

veicināšana 

1.Organizēti pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 

Skola piedalās projektā „Skolas auglis”, „Skolas piens”. 

2.Regulāri organizētas sporta spēles, sacensības u.c. 

sportiskas aktivitātes gan skolēniem, gan vecākiem telpās un 

āra apstākļos. 

3.Izglītojamajiem notikušas tikšanās ar skolas medmāsu. 

4.Pēc vecāku iniciatīvas notikušas lekcijas par smēķēšanas un 

atkarību izraisošo vielu lietošanas kaitīgo ietekmi. 

5.Skolā 3-4.klašu skolēni apmeklē baseinu Valmierā 

5. Skolas vide Skolēnu līdzatbildības 

stiprināšana saglabājot 

un uzturot kārtībā darba 

vidi. 

1. Talkas dienās notiek savu klases, ciema teritorijas sakopšana. 

2. Skolēnu iesaistīšanās remontdarbu – palīgdarbu veikšanā, 

sagatavojot skolu jaunam mācību gadam, uzkopjot ciematu 

centrus, iesaistoties novada skolēnu nodarbinātības programmā.  
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Skolas drošas  vides 

pilnveidošana. 

 

1.Skola sadarbībā ar novada domi, ainavu arhitektu, 

izstrādājusi konceptu skolas teritorijas labiekārtošanai, 

akcentējot skolēniem drošu un estētisku vidi.  

2. Skolas teritorija attīrīta no bīstamajiem kokiem – papelēm. 

3.Uzstādītas videonovērošanas kameras ciema centrā un pie 

skolas ieejas, nodrošinot skolēnu drošību. 

 Skolēnu iniciatīvas, 

atbildības un lepnuma 

par savu skolu 

attīstīšana un skolēnu 

uzvedības un 

disciplīnas uzlabošana 

1.Aktīvi norisinās dažādi patriotisma jūtu veidojoši notikumi 

– svecīšu nolikšana pie piemiņas akmens, dalība konkursos 

par Latviju, svētku koncerts Valsts svētku priekšvakarā. 

2.Skolēnu iesaistīšana skolas dzīves veidošanā uzlabojusi 

skolēnu disciplīnu, savstarpējās attiecības. 

3.Jaunas iniciatīvas, skolēnu organizētie, rīkotie pasākumi 

klasē, skolā. 

6. Resursi 

Informācijas 

tehnoloģiju iespēju 

izmantošanu mācību 

procesā un vadības 

darbā 

1.Pedagoģiskais personāls kursos un darba grupās, kā arī 

individuāli apgūst prasmes strādāt ar interaktīvo tāfeli un 

pilnveido iemaņas darboties ar jaunajām programmām. 

2. Sākumskolas pedagogi iesaistās tiešsaistes apmācības 

procesā par IT izmantošanu. 

3.Skolvadības sistēma „e-klase” tiek izmantota pilnībā, 

nodrošinot ērtu mācību sasniegumu, kavējumu, informācijas 

apriti skolā. 

 

Skolas 

materiāltehniskās 

bāzes pilnveidošana 

1.Ir pilnībā nokomplektētas četras klases ar interaktīvajām 

tāfelēm ar pilnu komplektu. Dabaszinību klasē papildus 

sensori pētījumiem un meteostacija novērojumiem. 

2.Papildus mobilajam komplektam multiprojektors + dators ir 

vēl četras klases nokomplektētas ar multiprojektoriem 

mūsdienīgai uzskates izmantošanai, demonstrēšanai.  

3.Katrā kabinetā ir dators un interneta pieslēgums, turpinās 

mazākjaudīgo datoru nomaiņa pret mūsdienīgākiem. 

 4.Datorzinību kabinetā papildināti datoru komplekti, tagad ir 

viena programma un 14 datori. 

5. Logopēdei planšetdators darbam ar skolēniem, apgūta 

programma darbam ar to. 

6.Visā skolas ēkā pieejams interneta pieslēgums. 

7.Iegādāts jauns kopētājs, laminators u.c.biroja tehnika. 

8.Zēnu mājturības kabinets renovēts un aprīkots ar drošiem 

darbagaldiem „Unimat”. 

7. Skolas 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Papildus finansējuma 

piesaistīšana un 

iesaistīšanās dažādos 

projektos 

1.Papildus finansējums tiek iegūts arī, piedaloties dažādos 

projektos, kurus atbalsta Sorosa fonds, Valmieras Novada 

fonds, Lauksaimniecības Atbalsta Dienests(LAD).u.c. 

2.Iesaistoties projektos, skola gūst ne tikai finansiālu 

palīdzību, bet īsteno savu svarīgāko mērķi – veicināt katra 

izglītojamā harmonisku attīstību sakārtotā vidē, labiekārtojot 

kabinetus, skolas apkārtni, organizējot kopīgus pasākumus. 

 
Skolas vadības vienota 

darbība, gatavojoties 

akreditācijas procesam 

Izstrādāts skolas izvērtēšanas plāns. Tajā iesaistīti 

izglītojamie, vecāki, personāls – veicot anketēšanu, skolas 

darbības izvērtēšanu Skolas padomē. Informācija apkopota 

pašvērtējuma ziņojuma izveidošanai. 

4 tabula. IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (skat. 5. tabulu). 

 (5. tabula). 

Nr. Rekomendācijas skolas darba uzlabošanai Ieteikumu izpilde 

1. 

Nodrošināt bibliotēkas pieejamību 

ikdienas mācību procesā kā mūsdienīga 

mācību resursa izmantošanas iespēju.                               

Bibliotēkas pieejamība ir nodrošināta 

1. Darba laiks ir no plkst 9.00 – 18.00. 

2. Lasītava aprīkota ar mūsdienīgiem datoriem ar 

interneta pieslēgumu. 

3. Iegādāts jauns kopētājs. 

4. Bibliotēkā regulāri notiek atsevišķu mācību 

priekšmetu stundas. 

2. 

Izvērtēt visu pedagogu tālākizglītības 

pilnveides iespējas atbilstoši skolas 

attīstības prioritātēm un ārējiem 

normatīvajiem aktiem.      

1)Skolā visi 19.pedagoģiskie darbinieki ir ar 

augstāko pedagoģisko izglītību 

2)Atbilstoši prioritātēm skolā darbā pieņemts 

pedagoga palīgs un sociālais pedagogs. 

3. 

Izvērtēt skolas vadības un metodisko 

komisiju lomu mācību priekšmetu 

programmu izvēles procesā, mācību satura 

apguves plānošanā un kontrolē.                                                                                                                                                                                        

Ir izvērtēta skolas vadības un metodisko komisiju 

loma mācību priekšmetu programmu izvēles 

procesā, mācību satura apguves plānošanā un 

kontrolē. Precīzi atrunāta jautājuma aktualizēšanas 

un risināšanas secība. 

4. 
Rast iespēju renovēt skolas sanitāros 

mezglus.                                                                                                                                              

1)Skolā ir renovēti visi sanitārie mezgli 100% 

2)Sporta zālē veikts kapitālais remonts gan dušu 

telpās , gan tualetēs. 

5. 
Ierīkot ugunsdrošības signalizācijas 

sistēmu.                                                                                                                                               

Ugunsdrošības signalizācijas sistēma ierīkota un 

pieslēgta kopējam panelim. Noslēgts līgums par 

tās tehnisko uzraudzību un apkopi. 

6. 

Izvērtēt skolas nolikumu un veikt 

izmaiņas, lai nodrošinātu atsevišķu normu 

atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem 

Veiktas izmaiņas skolas nolikumā saskaņā ar 

ārējiem normatīvajiem aktiem. Saskaņots Kocēnu 

novada domē (07.09.2011.§12.2.) iesniegts 

apstiprināšanai jauns nolikums 24.01.2014. 

7. 

Skolas vadībai izvērtēt nepieciešamību 

klašu telpās iegādāties jaunas tāfeles un 

mēbeles                                                                          

1)Klasēs ir nomainītas „vecā tipa” sienas tāfeles. 

2) Klašu telpās iegādāti krēsli un soli atbilstoši 

skolēnu vecumposmam, auguma parametriem. 

Ierīkoti mūsdienīgi zēnu un meiteņu mājturības 

kabineti 

8. 
Izstrādāt vienotas prasības skolēnu rakstu 

darbiem                               

Ir izstrādātas vienotas prasības rakstu darbiem, 

apstiprināts 02.09.2009  rīk.Nr. 43/1-9. 

 

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Rubenes pamatskola īsteno trīs vispārējās pamatizglītības programmas.  (6. tabula). 

Programmas nosaukums 
Programmas 

kods 

Licences 

numurs 

Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības programma 21011111 V - 2357 11.06.2010. 84 

Pamatizglītības pedagoģiskās 

korekcijas programma 
21011811 V - 5095 20.04.2012. 23 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 V– 5125 22.05.2012. 6 
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Rubenes pamatskola īsteno pamatizglītības ( kods 21011111), pamatizglītības pedagoģiskās 

korekcijas (kods 2101811) un speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem ( kods 21015611), kuras atbilst licencētajām izglītības programmām. Gandrīz visi 

vecāki ir informēti par visām izglītības programmām skolā . 

Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc VISC izstrādātajām mācību priekšmetu 

paraugprogrammām, ievērojot MK noteikumus Nr. 530 ( 06.08.2013.) par Valsts standartu 

pamatizglītībā. Skolotāji zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, 

obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, prot izvēlēties mācību metodes un 

mācību līdzekļus atbilstoši standarta prasībām. 

Katram mācību priekšmetam katrā klasē ir izstrādāts tematiskais plāns, kurā pedagogs norāda  

tēmas apguvei plānoto laiku, stundā sasniedzamos rezultātus, nepieciešamos resursus ( atbalsta 

materiālus, mācību līdzekļus), izmantojamās metodes, vērtēšanu. Izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem ir izstrādāti individuālie plāni. Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, 

paredz mācību darba individualizāciju skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un talantīgiem 

skolēniem. Uzsākts darbs pie atgādņu un palīgmateriālu izstrādes integrējamajiem izglītojamajiem.  

Skolotāji izmanto skolas piedāvātās skolotāja palīga, logopēda, skolas medmāsas, sociālā pedagoga, 

novada psihologa konsultācijas un iespējas strādāt  individuāli ar skolēniem konsultācijās.  

Mācību satura tematiskais plāns tiek  izskatīts metodiskās komisijas sēdē, un to apstiprina skolas 

direktors. Katra temata apguvei paredzētais laika sadalījums pamatā saskan ar ierakstiem e – klases 

žurnālā, ja ir izmaiņas, skolotāji veic korekcijas tematiskajā plānā. Skolā ir izveidota pārbaudes darbu 

grafiku sistēma. Atbilstoši reālajam mācību procesam notiek grafika korekcijas. 

Visos mācību priekšmetos ir noteikti individuālo stundu laiki, tā ir iespēja plānot individuālo 

darbu ar izglītojamiem gan padziļinātai mācību vielas apguvei, gan mācību vielas skaidrojumam. 

Skolas darba plānošanu sekmē savlaicīga slodzes noteikšana, pedagogu tarifikācijas saraksts, 

stundu saraksts atbilstoši izglītības programmas stundu paraugplānam, skolas pasākumu plāns. 

Skolā darbojas sākumskolas skolotāju metodiskā komisija ( MK), valodu un mākslas 

skolotāju MK, tehnoloģiju un zinātņu pamatu skolotāju MK. Metodiskās komisijas vienojas par 

mācību priekšmetos izmantojamām programmām, izvērtē un saskaņo mācību priekšmetu tematiskos 

plānus, skata jautājumus, kuri saistīti ar mācību procesu un ārpusstundu aktivitātēm, skolotāju 

pieredzi. 

    Visi skolotāji aktīvi iesaistās Valmieras un starpnovadu  mācību priekšmetu metodisko apvienību 

darbā. 

 

Stiprās puses: 

- skolotāji pārzina mācību priekšmeta standartus un programmas, vērtēšanas kārtību un formas. 

- darbs tiek plānots racionāli, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses, vajadzības un esošos 

finansiālos resursus 

- ikdienas darbā un darba rezultātu analīzei skolotāji izmanto e-klases pakalpojumus 

- skolotāji ir radoši, atvērti izglītības procesa inovācijām, piedalās Valmieras valsts ģimnāzijas 

Inovatīvās pieredzes skolas nodarbībās 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- nodrošināt mācību satura pēctecību, saskaņot ar pirmskolas izglītības iestādi 

 

Mācību saturs - skolas īstenotās izglītības programmas 

Vērtējums – ļoti labi (4) 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Izglītības iestādē visi pedagogi strādā atbilstoši iegūtajai augstākajai izglītībai un kvalifikācijai, 

ir profesionāls, radošs skolotāju kolektīvs. Skolā ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros regulāri novērtēta pedagogu darba kvalitāte un 

sniegts darba kvalitātes novērtējums.   

  Viens no galvenajiem skolas MK uzdevumiem ir mācību kvalitātes nodrošināšana, kura tiek 

panākta, pedagogiem izmantojot dažādas mācību un satura apguves metodes. Pedagogi regulāri 

apmeklē kursus, pilnveido zināšanas metodikā un dalās pieredzē savās metodiskajās komisijās. No 

hospitēto stundu vērojumiem var secināt, ka vērotajās stundās skolotāju mācību metožu un paņēmienu 

izvēle atbilst izvirzīto mērķu sasniegšanai. Skolotāji nodrošina starppriekšmetu saikni, vērojama 

mācību uzdevumu saikne ar reālo dzīvi, materiāli tehnisko līdzekļu izmantojums izvirzīto mērķu 

sasniegšanai. Mācību metodes atbilst skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmetu specifikai un 

mācību satura prasībām. Tiek iepazītas un izmantotas dažādas inovatīvas metodes, lai veidotu gan 

efektīvu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, gan talantīgajiem bērniem, kā arī lai 

nodrošinātu mūsdienīgu mācīšanas procesu, ko raksturo izglītojamo ieinteresētība, paškontrole, 

analītiski pētnieciska mācību darbība.  MK tiek apspriesti un analizēti izmantojamie mācību materiāli, 

lai tie atbilstu izglītojamo vecumam, spējām un katrai konkrētai mācību stundai. 

Vadot mācību procesu, skolotāju stāstījums ir saprotams, plānveidīgs un mērķtiecīgs. Lielākā 

daļa skolotāju mācību procesā veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu 

viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret 

mācību darbu skolā. Skolā katru gadu tiek izstrādāts individuālo stundu darba grafiks visos mācību 

priekšmetos, tas ir atbalsts izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību procesā. 

     Skolas mācību procesā arvien vairāk tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas (datori, multimediju 

projektori, interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras). Visi skolotāji izmanto datoru savā ikdienas 

darbā- mācību materiālu sagatavošanā, rezultātu apstrādē un analīzē. Darbu pie interaktīvās tāfeles 

aktīvi izmanto arī sākumskolas posma skolotāji, tādējādi ieinteresējot skolēnus un liekot aktīvi 

darboties mācību stundās un nodarbībās. Pedagogi savas prasmes darbā ar modernajām tehnoloģijām 

pilnveido MA semināros, dažādos kursos, bet sākumskolas pedagogi iesaistās „Microsoft Partners in 

Learning” virtuālās klases kursos “Inovatīva IKT rīku izmantošana mācību procesā.” 

   Skolotāji sabalansē mājas darbu apjomu un biežumu. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, 

mācīšanas procesā tiem ir noteikts mērķis. Skolā ir izstrādāta kārtība par vienotu mājas darbu un 

patstāvīgo darbu sistēmu, kas nosaka skolēna mājas darbu veidus, izpildes kontroli, vērtēšanas sistēmu. 

Vecāki uzskata, ka mājas darbu apjoms ir optimāls. 

Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību 

projektos. Pedagogi mācīšanas procesā paredz saikni ar reālo dzīvi, plāno un realizē izglītojamo 

praktisko darbību, organizē mācību ekskursijas uz  Valmieras Stikla šķiedras rūpnīcu, AS „Valmieras 

ūdens”, ZAAO, Bērnu  zinātnes centru Z(in)OO Cēsīs un Tartu Zinātnes centru AHHAA. Jau vairākus 

gadus skolēni ar lielu interesi apmeklē Zinātņu naktis Rīgā. Skolēni tiek iesaistīti karjeras izvēles 

pasākumos, kā, piemēram, „Ēnu dienās”, iepazīstot kāda speciālista ikdienas darba specifiku. 
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 Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Pedagogi 

mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, veicina mācīšanās prasmju attīstību un sekmē viņos 

motivāciju mācīties.  

Izglītības iestādē izstrādāta kārtība, kā reģistrēt izglītojamo neierašanos izglītības iestādē. Tā 

paredz klases audzinātāja sadarbību ar izglītojamā vecākiem, skolas vadību un Kocēnu novada sociālā 

dienesta darbiniekiem. Vecāki par sava bērna kavējumiem un mācību sasniegumiem klases žurnālos 

var iepazīties attālināti e-vidē, izmantojot IKT, telefonu. 

No 2009. gada augusta skolā sāk izmantot skolvadības sistēmu „e-klase”. Skolēniem savlaicīgi 

un regulāri tiek izdrukāti sekmju izraksti, kuros atspoguļoti mācību sasniegumi, kavējumi, vidējās 

balles mācību priekšmetos. Tiek noteikti mācību sasniegumu kritēriji, kurus sasniedzot skolēns ar 

pašvaldības atbalstu saņem materiālu balvu 1. un 2. semestra noslēgumā. 

Stiprās puses:  

- skolotāju izraudzītās mācību metodes un paņēmieni ir daudzveidīgi, mērķtiecīgi,  

- mācību procesa nodrošināšanā tiek izmantotas skolā pieejamās IT,  

- ir sastādīti un regulāri tiek izvērtēti individuālie izglītības plāni speciālās pamatizglītības 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī tiem skolēniem, kam iepriekšējā mācību gadā 

kādā no mācību priekšmetiem bija zemi vērtējumi liecībās,  

- ieviesti atbalsta pasākumi izglītojamiem, kam to ir noteicis atbalsta personāls.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- Turpināt pilnveidot mācību procesu, akcentējot praktisku zināšanu pielietošanu.  

 

Mācīšanas kvalitāte  

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Katra mācību gada sākumā skolotāji iepazīstina skolēnus ar prasībām mācību priekšmetā. 

Skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, zina darba organizāciju kabinetos. Ir 

izstrādāti mācību kabinetu iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem izglītojamie tiek iepazīstināti mācību 

gada sākumā un atkārtoti 2. semestra sākumā.  

Mācību process stundās ir aktīvs un interesants. Neatņemama sastāvdaļa mācīšanas procesā ir 

izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana, aktualizējot saikni ar dzīvi un norisēm sabiedrībā, 

atbildības par mācību sasniegumiem paaugstināšana. Skolotāji rosina skolēnus strādāt radoši, 

mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, ar atbildību un iniciatīvu, novērtēt savu un klases biedru darbu stundā. 

Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka skolotāji mudina izmantot dažādas darba metodes mācīšanās procesā. 

Skolēni sekmīgi piedalās gan skolas, gan ārpusskolas ar mācību darbu saistītos pasākumos un izcīna 

godalgotas vietas. Skolēniem ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās 

novada, starpnovadu līmenī. Skolēniem ir pieejama datorklase projekta darbu prezentāciju veidošanai, 

kā arī skolas bibliotēka nepieciešamās informācijas atrašanai, konsultācijas mācību priekšmetos, sporta 

zāle fiziskām nodarbībām. Skolā ir telpa, kurā izglītojamie pēc mācību stundām skolotāja uzraudzībā, 

gaidot transportu uz mājām, var mācīties, gatavot mājas darbus. Skolā pastāv noteikta kārtība 

bibliotēkas izmantošanai, ir pieeja interneta resursu izmantošanai. Skolēniem ļoti patīk iesaistīties 

kopīgos mācību projektos, kad ir iespēja vērtēt savu darbu un prezentēt to klasei vai skolēnu grupai 

skolas organizētās projektu nedēļas laikā, skolēnu pētniecisko darbu aizstāvēšanas laikā, izstādēs un 
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konkursos, kā arī atsevišķās mācību stundās. 5.-9.klašu skolēniem ir attīstītas radošas pašizpausmes 

prasmes.  

Ir skolēni, kuriem nepieciešama papildus motivācija savu spēju apzināšanā. Lielākā daļa skolēnu 

aktīvi piedalās mācību procesā, taču daļa skolēnu reizēm neprot plānot savu darbu. Līdzatbildība par 

mācību procesa norisi ne vienmēr ir pietiekama. Papildus mācību motivācija jāsniedz skolēniem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Mācīšanās kvalitāte atkarīga arī no tā, kā skolēni pārzina ar mācīšanu un vērtēšanu saistītos 

dokumentus. Skolēniem ir zināma mājas darbu, pārbaudes darbu vērtēšanas kārtība, to vērtēšanas 

kritēriji. Skolotāji pēc katra pārbaudes darba analizē, pamato skolēna iegūto vērtējumu. Atbilstoši 

skolā izstrādātajai kārtībai par mācību sasniegumu uzskaiti skolēniem dota iespēja uzlabot savu 

sasniegumu mācību priekšmetā. Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sasniegumiem, 

veiksmēm, neveiksmēm un iespējamiem risinājumiem.  

Skolēni mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus. 

Elektroniskā žurnāla izmantošana skolā veicinājusi līdzatbildības veidošanos skolēnos. 

Skolēniem arī elektroniski ir iespējams iegūt informāciju par mācību sasniegumiem, stundu 

apmeklējumu un uzdoto. Mācību motivācijā nozīmīga loma ir gan skolēnu reitingu tabulā attēlotajiem 

rezultātiem, gan skolas atbalstu izglītojamiem ar ļoti labām un teicamām sekmēm, gan arī Kocēnu 

novada pašvaldības atbalstu  olimpiāžu uzvarētājiem.  

    Stiprās puses:  

- mācību stundās ir labvēlīga emocionālā vide, kura veicina sadarbību starp skolotāju un skolēnu  

-  labiekārtotie mācību kabineti un skolas vide uzlabojusi izglītojamo mācību motivāciju, 

mācīšanās procesa kvalitāti, devusi iespēju pilnveidot mācību un atpūtas vidi.  

-  pedagogiem ir izstrādāta sistēma un uzkrāta pieredze veiksmīgam darbam padziļinātā mācību 

priekšmetu apguvē, organizējot izglītojamo sagatavošanu un piedalīšanos starpnovadu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs.  

- katru gadu tiek sasniegti labi rezultāti Valmieras pilsētas un stapnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos un skatēs.  

- klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, administrācijas operatīva sadarbība ar izglītojamā 

vecākiem sekmē izvirzīt jaunajai situācijai atbilstošus mācību un audzināšanas uzdevumus.  

- kavējumu uzskaites sistēma, e-klases žurnāli veiksmīgi nodrošina klašu audzinātāju darbu, lai 

novērstu neattaisnotu stundu kavēšanu.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

- turpināt veiksmīgi aizsākto darbu ar neattaisnotiem stundu kavējumiem. 

- mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas, veicināt mācīšanās motivāciju 

izglītojamajiem . 

 

Mācīšanās kvalitāte  

Vērtējums –labi (3) 

 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Atbilstoši valstī noteiktajai vērtēšanas kārtībai skolotāji profesionāli un kompetenti vērtē 

skolēnu mācību darbu. Skolotāji izmanto vienotu elektronisku punktu vērtējuma skalu skolvadības 

sistēmā. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu 

saglabāšanā. 
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Vērtēšana tiek veikta sistemātiski. Skolēniem vērtēšanas kritēriji ir zināmi, tie tiek izskaidroti 

atkārtoti pirms katra pārbaudes darba. Iegūtie vērtējumi, to kritēriji tiek fiksēti elektroniskajā žurnālā. 

Ieraksti tiek veikti savlaicīgi un regulāri, kā arī precīzi. Vērtējumu uzskaites pārraudzība un kontrole ir 

sistemātiska. 

Vecāki ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas 

kritērijiem, kā arī regulāri iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju. Mācību procesā īpaša 

vērība 2.semestrī tiek pievērsta  izglītojamo valsts pārbaudes darbos iegūto sasniegumu analīzei MK 

sēdēs,pedagoģiskās padomes sēdē. 

Pedagogu tālākizglītībā liela uzmanība tiek pievērsta vērtēšanas metodikai, lai vērtēšanas 

metodes atbilstu izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai.  

Stiprās puses: 

- skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.  

- mācību priekšmetu MK ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai.  

- izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem.  

- tiek veikts metodisks darbs vērtēšanas procesa pilnveidē.  

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

- turpināt pilnveidot individuālo darbu, meklējot optimālas metodes mācīšanās un mācīšanas 

procesa un vērtēšanas realizēšanai.  

 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Ikdienas mācību darbs skolā ir vērsts uz to, lai skolēni labā līmenī apgūtu katra mācību 

priekšmeta standartu un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību. Katra mācību gada beigās pedagogi savos 

pašvērtējumos un skolas direktora vietnieks izglītības jomā skolas darba pašvērtējumā atspoguļo 

izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, analizējot gan stiprās puses, gan uzlabojumus, kā arī izvirza 

uzdevumus sasniegumu uzlabošanai. Dati tiek apkopoti 2 reizes gadā un rezultāti izvērtēti mācību 

priekšmetu skolotāju MK sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu 

saglabāšanā. Īpašu vērību skolā pedagogi un skolas administrācija pievērš izglītojamo nepietiekamiem 

vērtējumiem. Mācību gada laikā skolas vadība kopā ar audzinātāju un priekšmeta skolotāju tiekas ar 

izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi, nepieciešamības gadījumā pieaicina arī vecākus.  

Mācību gada laikā skolotāji strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem, par to liecina augstie 

sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu olimpiādēs un atklātajā matemātikas olimpiādē. 

Izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās, ir iespēja apmeklēt mācību priekšmetu 

konsultācijas, kā arī uzlabot pārbaudes darba rezultātus.  

Apkopojot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, var secināt, ka mācību sasniegumi kļuvuši 

augstāki. Skolas vidējā balle ir strauji paaugstinājusies (skat. 1. attēlu).  Attaisnojas pedagoģiskās 

korekcijas un speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem īstenošana.   
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(1.attēls) 

Izglītojamie visaugstākos mācību sasniegumus uzrāda  informātikā, mājturībā un tehnoloģijās, 

sportā, mūzikā, vizuālajā mākslā. Grūtākie priekšmeti ir fizika, ķīmija, vēsture. Fizikas un ķīmijas 

skolotāji ar aizrautību stundās izmanto DZM projekta piedāvājumus un tos aprobē savā darbā., taču 

skolēnu kontingents ir tik vājš, ka lielai daļai apgūt standartus ir apgrūtināti. Rezultātu strauja 

izaugsme ir dabaszinībās un matemātikā. Uzkrājoties darba pieredzei, matemātikas skolotāja veiksmīgi 

strādā gan ar talantīgajiem, gan ar izglītojamiem, kuriem mācīšanās sagādā grūtības. Diferencēta pieeja 

vērojama ikdienas darbā un arī konsultācijās. Vismainīgākais zināšanu līmenis ir latviešu valodā, jo 

šajos gados mainījušies pedagogi.  

Šajā pašvērtējuma sadaļā parādīsim izvērtēšanas procesā iegūtos datus, kuri uzskatāmi 

demonstrē skolēnu sasniegumus un apguves līmeņus attiecīgajos mācību priekšmetos. Otra lielā sadaļa 

veltīta, lai izvērtētu Rubenes pamatskolas rezultātus valsts pārbaudes darbos salīdzinoši novadā un 

valsts lauku skolās. 

Izvērtējot Rubenes pamatskolas skolēnu sniegumus atsevišķos mācību priekšmetos, sadalām tos 

pa apguves līmeņiem. Tālāk, ja nepieciešamas korekcijas , tad metodiskajās komisijās tiek plānoti 

pasākumi mācību rezultātu  uzlabošanai. 

Izvērtējam Rubenes pamatskolas rezultātus valsts pārbaudes darbos novadā un valsts lauku 

skolās, lai spētu salīdzinoši izvērtēt Rubenes pamatskolas skolēnu zināšanu līmeni un savlaicīgi reaģēt 

uz nepieciešamību akcentēt darbu pie attiecīgā mācību priekšmeta zināšanu līmeņa paaugstināšanas. 

 

2. attēls, 7.tabula. KLAŠU APGUVES LĪMEŅU SALĪDZINĀJUMS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS  
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N.p.k. Mācību priekšmets 
Klase 

Skolēnu 
skaits 

Augsts 
līmenis 
% 
9,10 balles 

Optimāls 
līmenis 
% 
6,7,8 balles 

Pietiekams 
līmenis 
% 
4, 5 balles 

Nepietiekams  
līmenis 
% 
1, 2, 3 balles 

1. Latviešu val. ( 2. – 9.kl.) 105   9,5 47,6 42,9 0 

2. Angļu val. ( 4. – 9. kl.)   82 20,7 41,5 36,6 1,2 

3. Krievu val. ( 6. – 9. kl. )   51   3,9 56,9 39,2 0 

4. Matemātika ( 2. – 9. kl.) 105 12,4 50,5 35,2 1,9 

5.  Informātika ( 5. – 7.kl.)   36 36,1 55,6   8,3 0 

6. Dabaszinības ( 4. – 6. kl.)   41   4,6 68,3 17,1 0 

7. Bioloģija ( 7. – 9.kl.)   41   0 61,0 39,0 0 

8. Fizika ( 8. – 9. kl.)   28   7,1 35,7 50,0 7,1 

9. Ķīmija ( 8. – 9. kl.)   28   0 35,7 60,7 3,6 

10. Ģeogrāfija ( 7. – 9.kl. )   41   2,4 46,3 51,2 0 

11. Latvijas un pasaules vēsture     28   0 53,6 46,4 0 

12. Latvijas vēsture ( 6. – 7.kl.)   23   4,3 52,2 43,5 0 

13. Pasaules vēsture ( 6. – 7.kl.)   23   0 56,5 43,5 0 

14. Sociālās zinības ( 4. – 9.kl.)   82 18,3 62,2 19,5 0 

15. Mājturība un teh.( 4. – 9. kl.)   82 26,8 68,3   4,9 0 

16. Sports ( 4. – 9. kl.)   81 14,8 81,5   2,5 1,2 

17. Literatūra ( 5. – 9. kl.)   64   4,7 62,5 32,8 0 

18. Mūzika ( 4. – 9. kl.)   82 23,2 65,9 11,0 0 

19. Vizuālā māksla ( 4. – 9. kl.)   82 22,0 53,7 24,4 0 

 

Var secināt, ka procentuāli augsti un optimāli mācību rezultāti 2.-9. klašu grupā ir 84% 

skolēnu (skat. 4. attēlu).  

 

Skolēnu mācību sasniegumu sadalījums pa līmeņiem 2012./13. mācību gadā (8.tabula) 

Klase Skolēnu 
 skaits 

Augsts līmenis 
% 
9,10 balles 

Optimāls līmenis 
% 
6,7,8 balles 

Pietiekams  
līmenis 
% 
4, 5 balles 

Nepietiekams 
līmenis 
 
1, 2, 3 balles 

2.klase 12       16,7  (2) 66,7  (8) 16,7  (2) - 

3.klase 10       30,0  (3) 40,0  (4) 30,0  (3) - 

4.klase 17 - 70,6  (12) 29,4  (5) - 

5.klase 13 - 46,2  (6) 46,2  (6) 7,7  (1) 

6.klase 10 - 50,0  (5) 50,0  (5) - 

7.klase 11 -   9,1  (1)    90,9  (10) - 

8.klase 12 - 8,3  (1)     83,3  (10) 8,3  (1) 

9.klase 16 - 37,5  (6)   56,3  (9) 6,3  (1) 

KOPĀ 101     

  5.0  (5) 42,6  (43) 49,5  (50) 2,9  (3) 

 

Izglītojamo sasniegumi apliecina, ka 1.-7. klases lielākā daļa izglītojamo mācās ar 

atbildību un ir motivēti. Būtiska loma labākiem mācību sasniegumiem ir ikdienas darbā 

izmantotie atbalsta pasākumi un darbs pēc individuālā izglītības plāna izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām, tā sekmējot bērnu spēju attīstību. Svarīgs ir arī atbalsta personāls – skolas 

logopēds, kurš strādā ar tiem sākumskolas skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības 
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skola uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Mācību priekšmetu 

skolotāji izvērtē valsts pārbaudes darbu uzdevumus, izglītojamo zināšanu līmeni. Mācību gada 

noslēguma   pedagoģiskās padomes sēdē tiek izvērtēti valsts pārbaudes darbu rezultāti un tiek izvirzīti 

uzdevumi turpmākajam mācību procesam.  

Salīdzinoši (skat. 9. tabulu). 3., 6. un 9. klases zināšanu apguves koeficienti 2012./13. m.g. valsts 

pārbaudes darbos ir augstāki kā vidējie novadu rezultāti. Visaugstākie rezultāti ir 6. klasē valsts 

ieskaitē dabaszinībās un 3.klasē latviešu valodā (apguves koeficients 0,77), 3. klasē matemātikā ( 0,76) 

Apguves rādītāji strauji auguši 3. klases matemātikas ieskaitē (no 0,62-0,76), 9. klases krievu valodas 

 (no 0,58-0,69), Latvijas un pasaules vēsturē ( 0,61 - 0,68), matemātikā ( 0,55 - 0,59). Rezultāti pa 

gadiem mainās 

9.tabula.RUBENES PAMATSKOLAS UN NOVADU, 

 VALSTS PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTU SALĪDZINĀJUMS PĒC APGUVES KOEFICIENTA 
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Klase Valsts pārbaudījums Salīdzinājums 2010./11. m.g. 
2011./12. 

m.g. 

3. klase Latviešu valoda Rubenes pamatskolā 0,71 0,82 

  
Novados vidēji 0,69 0,73 

 
Matemātika Rubenes pamatskolā 0,62 0,7 

  
Novados vidēji 0,67 0,67 

 

Kombinētās ieskaites vidējais 

apguves koeficients 
Rubenes pamatskolā 0,77      0,76 

  
Novados vidēji 0,68      0,7 

6. klase Latviešu valoda Rubenes pamatskolā 0,68 0,54 

  
Novados vidēji 0,63 0,64 

 
Matemātika Rubenes pamatskolā 0,62 0,61 

  
Novados vidēji 0,61 0,56 

 
Dabaszinības Rubenes pamatskolā 0,68 0,67 

  
Novados vidēji      0,64 0,64 

9. klase Latviešu valoda Rubenes pamatskolā 0,71 0,75 

  
Novados vidēji 0,63 0,64 

 
Matemātika Rubenes pamatskolā 0,55 0,58 

  
Novados vidēji 0,5 0,54 

 
Angļu valoda Rubenes pamatskolā 0,65 0,71 

  
Novados vidēji 0,64 0,61 

 
Krievu valoda Rubenes pamatskolā 0,58 0,68 

  
Novados vidēji 0,65 0,68 

 
Latvijas un pasaules vēsture Rubenes pamatskolā 0,61 0,66 

  
Novados vidēji 0,57 0,62 
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2012./13. m.g. valsts pārbaudes darbu izvērtējums 

Kombinētā ieskaite 3 klasē. (10. tabula, 3.attēls). 

Mācību 

priekšmets 

Ieskaiti 

kārtoja 

Augsts 

Līmenis(%) 

9,10 balles 

Optimāls 

līmenis(%) 

6,7,8 balles 

Pietiekams  

Līmenis(%) 

4, 5 balles 

Nepietiekams 

Līmenis(%) 

1, 2, 3 balles 

Latviešu val. 10 30,0 ( 3 ) 60,0 (6) 10,0 (1) 0 

Matemātika 11 27,3 (3 ) 63,6 (7) 9,0  (1 ) 0 

   

 

                                               

      Ieskaite 6. Klasē 

(11. tabula, 4.attēls). 

Mācību 
priekšmets 

Augsts 
līmenis 
% 
9,10 balles 

Optimāls 
līmenis 
% 
6,7,8 balles 

Pietiekams  
līmenis 
% 
4, 5 balles 

Nepietiekams 
līmenis 
% 
1, 2, 3 balles 

Latviešu val. 10,0 (1 ) 60,0  (6 ) 30,0  (3) 0 

Matemātika   0 80,0  (8) 20,0  (2 ) 0 
Dabaszinības 20,0  (2 ) 70,0  (7) 10,0  (1) 0 
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    Eksāmeni 9.klasē(12. tabula, 5.attēls). 

Mācību 
priekšmets 

Ieskaiti 
kārtoja 

Augsts 
līmenis 
% 
9,10 balles 

Optimāls 
līmenis 
% 
6,7,8 balles 

Pietiekams  
līmenis 
% 
4, 5 balles 

Nepietiekams 
līmenis 
% 
1, 2, 3 balles 

Latviešu val. 16 6,3  (1) 75,0  (12) 18,8  (3) 0 

Matemātika 16 0 50,0  (8) 43,8  (7) 6,3  (1) 

Angļu val. 11 27,2  (3) 36,4  (4) 36,4  (4) 0 

Krievu val.   5 20,0  (1) 40,0  (2) 40,0  (2) 0 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

16 0 68,8  (11) 31.3  (5) 0 

 

 

 

3. klases izglītojamo latviešu valodas zināšanu līmeņa salīdzinājums skolā. (13. tabula, 6.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 71.0 82.0 77.0 

Starp novadiem 69.0 73.0 70.0 

Valsts pamatskolu grupā 70.9 74.6 73.35 

 

 

Pēdējos trijos gados 3.klases skolēni valsts ieskaitē latviešu valodā uzrāda augstākus vērtējumus nekā 

novadā vai vidēji starp valsts pamatskolām. 
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     3. klases matemātikas zināšanu līmeņa salīdzinājums valsts pārbaudes darbos.  

(14. tabula, 7.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
Pietiekams 
Nepietiekams 

20,0 
30,0 
40,0 
10,0 

23,6 
52,9 
17,6 
  5,9 

30,0 
60,0 
10,0 
0 

 
 

- uzlabojas izglītojamo zināšanas matemātikā.  

-  2012./13. m.g. skola sāk īstenot pamatizglītības korekcijas programmu un speciālo 

programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Šīs programmas skolēni saņem 

stundās skolotāja palīga palīdzību un atbalsta pasākumus.  

- tiek nodrošinātas konsultācijas vielas izpratnei un zināšanu nostiprināšanai. 

3. klases matemātikas zināšanu līmeņa salīdzinājums  

(15. tabula, 8.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 71.0 82.0 77.0 

Starp novadiem 69.0 73.0 70.0 

Valsts pamatskolu grupā 70.9 74.6 73.35 

 

     6. klases latviešu val. zināšanu līmeņa salīdzinājums valsts pārbaudes darbos pēdējos 3 gados 
(16. tabula, 9.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
Pietiekams 

0 
70,0 
30,0 

 

0 
27,3 
72,7 

 

10,0 
60,0 
30,0 
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6. klases latviešu valodas apguves līmeņa salīdzinājums  
(17. tabula, 10.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 68,0 54,0 69,0 

Starp novadiem 63,0 64,0 65,0 

Valsts pamatskolu grupā 66,2 66,4 64,8 

 

 

6. klases matemātikas apguves līmeņa salīdzinājums.  
(18. tabula, 11.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
Pietiekams 
Nepietiekams 

0 
40,0 
50,0 
0 

                     9,0 
45,5 
45,5 
0   

0 
80,0 
20,0 
                     0 
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6. klases matemātikas apguves līmeņa salīdzinājums. 
 (19. tabula, 12.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 62,0 61,0 70,0 

Starp novadiem 61,0 56,0 73,0 

Valsts pamatskolu grupā 64,5 62,1 69,2 

 

6. klases apguves līmeņa salīdzinājums valsts ieskaitē dabaszinībās pēdējos 3 gados  
(20. tabula, 13.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
Pietiekams 
 

10,0 
70,0 
20,0 

 

27,3 
45,4 
27,3 

 

20,0 
70,0 
10,0 

 

 

6. klases dabaszinībās apguves līmeņa salīdzinājums. 
 (21. tabula, 14.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 68,0 67,0 77,0 

Starp novadiem 64,0 64,0 68,0 

Valsts pamatskolu grupā 63,7 63,9 68,8 
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      9. klases latviešu val.  apguves līmeņa salīdzinājums.  

(22. tabula, 15.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
PietiekamI 

9,1 
63,6 
27,3 

18,2 
54,5 
27,3 

6,2 
75,0 
18,8 

 
 

9.klases latviešu val. apguves līmeņa salīdzinājums.  
(23. tabula, 16.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 71,0 75,0 72,0 

Starp novadiem 63,0 64,0 65,0 

Valsts pamatskolu grupā 65,26 64,4 65,94 

 

9. klases angļu val. apguves līmeņa salīdzinājums. (24. tabula, 16.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
Pietiekamm 
 

20,0 
50,0 
30,0 

 

33,3 
44,4 
22,3 

27,3 
36,4 
36,4 
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 9. klases angļu val. apguves līmeņa salīdzinājums. (25. tabula, 17.attēls). 

 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 65,0 71,0 69,0 

Starp novadiem 64,0 61,0 61,0 

Valsts pamatskolu grupā 69,33 65,44 66,41 

 

9. klases krievu val. zināšanu līmeņa salīdzinājums valsts pārbaudes darbos pēdējos 3 gados   
(26. tabula, 18.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
Pietiekams 

0 
0 

100,0 

0 
50,0 
50,0 

20,0 
40,0 
40,0 

 

9. klases krievu val. apguves līmeņa salīdzinājums.  
(27. tabula, 19.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 58,0 68,0 69,0 

Starp novadiem 65,0 68,0 63,0 

Valsts pamatskolu grupā 71,08 70,78 71,70 
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Zināšanu līmenis aug: 
- fakultatīvās nodarbības 6.,7. Klasei 
- piedalīšanās ārpusstundu interešu izglītības konkursos, godalgotas vietas 

 

9. klases vēstures zināšanu līmeņa salīdzinājums valsts pārbaudes darbos pēdējos 3 gados  
(28. tabula, 20.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
Pietiekams 

9,0 
45,5 
45,5 

30,0 
50,0 
20,0 

0 
68,8 
31,2 

 

9. klases vēstures zināšanu līmeņa salīdzinājums.  
(29. tabula, 21.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 61,0 66,0 68,0 

Starp novadiem 57,0 62,0 60,0 

Valsts pamatskolu grupā 62,15 66,09 66,64 

 

9. klases matemātikas zināšanu līmeņa salīdzinājums.  
(30. tabula, 21.attēls). 

Apguves līmeņi (%) 2010./2011. m.g. 2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

Augstākais 
Optimāls 
Pietiekams 
Nepietiekams 

0 
45,5 
54,5 

0 

18,2 
27,3 
45,5 
9,0 

0 
50,0 
43,8 
6,2 
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9. klases izglītojamo matemātikas  zināšanu līmeņa salīdzinājums starp Rubenes pamatskolas, 

novada skolu un valsts pamatskolu . 
(31. tabula, 22.attēls). 

 2010./11. m.g. 2011./12. m.g. 2012./13. m.g. 

Skolā 55,0 58,0 59,0 

Starp novadiem 50,0 54,0 54,0 

Valsts pamatskolu grupā 56,44 59,03 55,6 

 

 

 

 

Stiprās puses: 

- Skolēnu zināšanu līmenis pamatā ir optimālā līmenī. Pēdējos trijos gados paaugstinās 

skolas mācību sasniegumu vidējā atzīme. 

- Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem un mācību 

olimpiādēm. 

- Matemātikā, angļu valodā vēsturē, dabaszinībās un krievu valodā skolēni uzrāda augstāku 

zināšanu līmeni valsts pārbaudes darbos ne kā tas ir novadu skolās un valsts lauku 

pamatskolās, 

- Pedagogu un izglītojamo motivēšana mācību sasniegumu uzlabošanā. 

Tālākas attīstības vajadzības: 

- Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamiem . 

- Pedagogiem kā galveno uzdevumu izvirzīt katra izglītojamā sasniegumu dinamikas izpēti 

savā mācību priekšmetā, izmantojot to tālākā izglītības procesa prognozēšanā, plānošanā un 

realizēšanā. 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Vērtējums – ļoti labi (4) 
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4.4. Atbalsts izglītojamiem 

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana.  

Skolas darbības efektīvai, kvalitatīvai darbībai piesaistīti pedagogi un atbalsta personāls, ir 

garants profesionālam atbalstam izglītojamiem.(32.tabula) 

Amats slodze  

Skolas bibliotekārs 0,25 

1.-4.kl. pagarinātās dienas grupas skolotājs 

5.-9.kl. pagarinātās dienas grupas skolotājs 

Pedagoga palīgs 

Logopēds 

Psihologs  

Sociālais pedagogs 

1 

10st/ned 

0,63 

0,37 

0,2 

0,2 

Medmāsa 0,2 

Papildus uz projekta laiku sadarbībā ar SOS bērnu 

ciematu Valmierā 

- speciālās izglītības pedagogs 

- supervizors 

- kursi skolotājiem par speciālo izglītību 

 

 

0,2 

 

Skolā tiek apkopota informācija par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo 

individuālajām vajadzībām, ievērojot ārsta norādījumus. Izglītojamie un skolotāji ir informēti, kā 

rīkoties pēkšņas saslimšanas un traumu gadījumos. Gandrīz visi vecāki ir informēti par prof.veselības 

pasākumiem skolā. Skolas medmāsa ir tikusies ar vecākiem sapulcēs. Gaiteņu un klašu informatīvajos 

stendos ir atrodami telefonu numuri, uz kuriem jāzvana draudu gadījumos. Izglītojamo drošībai pie ieiejas 

durvīm izvietota novērošanas kamera. 

Par izglītojamo veselības problēmām tiek informēti izglītojamo vecāki, notiek saziņa ar ģimenes 

ārstu. Skolas medicīnas māsa kontrolē izglītojamo higiēnu, pārrauga, lai izglītojamiem tiktu regulāri 

veiktas profilaktiskās apskates un profilaktiskās potes. Uzsākot mācību gadu, skolā tiek organizētas 

adaptācijas dienas, kas ir atbalsts skolēniem, iejūtoties jaunajā vidē. 

Klašu audzinātāju tematisko stundu plānojumos ir iekļautas tēmas par veselīgu dzīvesveidu un 

drošību. Klašu audzinātāji ir iepazinušies ar savu audzēkņu ģimenēm savstarpējo sarunu un 

konsultāciju laikā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ģimenēm, kurās kāds no vecākiem vai abi vecāki 

devušies darbā uz ārzemēm. 

Visi skolēni saņem brīvpusdienas. Skola piedalās veselību veicinošo skolu projektā, arī 

programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”. Trešās un ceturtās klases apmeklēja peldētapmācību. 

Skolēni ar mācīšanās grūtībām programmas ietvaros saņem pedagoga palīga, logopēda un 

psihologa palīdzību un atbalsta pasākumus mācību darbā. Atbalsta personāls strādā arī ar šo bērnu 

vecākiem. Skola regulāri informē pašvaldību par skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts. 

Veselīga dzīvesveida veicināšanai skolā divreiz gadā tiek organizētas izglītojamo, vecāku un 

pedagogu sporta spēles, izglītojamiem ir iespēja iesaistīties vispārējās fiziskās sagatavotības 

ārpusstundu nodarbībās un florbola pulciņā, piedaloties dažādās sporta sacensībās un gūstot 

panākumus ārpus skolas. 

 Visiem drošības pasākumiem ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti, ar kuriem iepazīstināti 

skolēni un personāls. Vecāki gandrīz visi apliecina, ka skola rūpējas par bērna drošību. Skolas 

darbinieki ir iepazīstināti ar darba drošības noteikumiem noteiktajā kārtībā. Iepazīstoties ar tiem, 

skolas darbinieki parakstās instruktāžas uzskaites žurnālā. Mācību gada laikā pedagogi veic 

izglītojamo instruktāžas par drošības jautājumiem, par iepazīšanos ar tām izglītojamie parakstās 

instruktāžu lapās. Skolā ir izstrādāts evakuācijas plāns un darba drošības instrukcijas. Evakuācijas 

plāns izvietots skolas vestibilā klašu telpās pie durvīm un kāpņu telpās. Ugunsdrošību pārbauda 
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VUGD darbinieki. Skolā ir izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Skolā ir pirmās medicīniskās 

palīdzības aptieciņas pietiekamā daudzumā un pedagogi, kas apguvuši pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas kursu. 

Skolā ir noteikta kārtība klašu un grupu mācību ekskursiju organizēšanā. Klases audzinātājs 

savlaicīgi informē skolas direktoru un izglītojamo vecākus par plānoto ekskursiju, skolas direktoram 

iesniedzot rakstisku pieteikumu ar izglītojamo sarakstu. 

Skolai ir sadarbība ar Kocēnu novada sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesu. Skolā regulāri tiek 

apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Tiek sniegts atbalsts jaunajiem skolēniem, 

iekļaujoties klases un skolas dzīvē. 

Aptauja liecina, ka gandrīz visi skolēni jūtas droši skolā un skolas apkārtnē, viņi zina, kā rīkoties 

ārkārtas situācijās.  
 

Stiprās puses:  

- ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu instrukcijas, skolēnu iekšējās 
kārtības noteikumi;  

- ir izstrādāts evakuācijas plāns un rakstiskas instrukcijas, kā rīkoties ekstremālās situācijās un 
evakuācijas gadījumā, ir informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem;  

- izglītojamiem tiek piedāvāti psihologa un logopēda pakalpojumi;  

-  izglītojamo vecāki var saņemt sociālo darbinieku un bāriņtiesas atbalstu;  

- skola sadarbojas ar speciālajiem dienestiem izglītojamo sociālo problēmu risināšanā;  

- mainīta ēdināšanas sistēma skolā , nodrošinot siltas, veselīgas pusdienas katram izglītojamam. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- sadarbībā ar vecākiem veidot veselīgas ēšanas paradumus arī mājās. 

- pilnveidot ikdienas disciplinēšanas pasākumu sistēmu.  

 

 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Izglītojamie zina un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. Skolā ir noteikta kārtība, kā 

izglītojamie var izteikt savus priekšlikumus. Visi skolēni atzīst, ka skolā ir skaidri formulēti iekšējās 

kārtības noteikumi. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka viņu bērnam skolā patīk.  

Skolā pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus, to sagatavošanā un norisē 

iesaistās arī skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki. Skolas pasākumi ir balstīti uz skolas 

tradīcijām un prioritātēm. Atbilstoši pasākumiem tiek noformētas skolas telpas, iesaistītoties arī 

izglītojamiem. Ir pasākumi, kas skolā izveidojušies kā tradīcija: 

●             1. septembris – Zinību diena, 

●             Skolotāju diena, 

●             Mārtiņdienas tirgus, 

●             Valsts svētku nedēļa, 

●             Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts, 

●             Ziemassvētku pasts,  svētku koncerts, 

●             Kocēnu novada skolu sadraudzības pasākums “Mazā Zeltene”, 

●             Sporta spēles skolotājiem un skolēniem, 

●             Lielā talka, 

●             Aerobikas festivāls, 

●             Ģimenes dienai veltīts koncerts, radošo darbu izstāde, 

●             Pēdējais skolas zvans 9. klasei, izlaidums, 

●             Vasaras nometne. 
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Izglītojamiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādām aktivitātēm skolā: 

darboties skolēnu līdzpārvaldē, organizēt klases un skolas ārpusstundu pasākumus. 

Interešu izglītības programmu piedāvājums iespēju robežās izstrādāts tā, lai sniegtu ieguldījumu 

skolēnu vispusīgas personības attīstīšanā. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka bērnam tiek dota iespēja 

piedalīties ārpusstundu aktivitātēs. Skola nodarbību laikus plāno atbilstoši izglītojamo vajadzībām un 

skolas iespējām. Interešu izglītības pulciņu dalībnieki regulāri iesaistās Valmieras pilsētas un 

starpnovadu skolu un valsts mērogā organizētajās aktivitātēs, gūstot panākumus. Vecāki ir informēti 

par skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām. Skola informē izglītojamos, vecākus, 

sabiedrību par skolēnu individuālajiem un komandu sasniegumiem. 

Klases audzinātāji strādā pēc audzināšanas darba programmas. Audzinātāji plāno perspektīvo 

darba plānu visam mācību gadam atbilstoši skolas audzināšanas darba plānam. Klases audzinātāju 

stundas ir kvalitatīvas un veicina vispusīgu personības attīstību. Klases stundu tematiskajos plānos ir 

ietverti temati: 

·         Pilsoniskā izpratne un attieksmes 

·         Vide un veselīgs dzīvesveids 

·         Saskarsme un pašizpratne 

·         Satiksmes noteikumi un drošība 

·         Karjeras izvēle 

Klašu audzinātāji mācību gada laikā veido savu audzināšanas darba portfolio, kurā apkopo 

audzināmās klases izglītojamo audzināšanas darba materiālus. Kompetences un darba pieredzes 

papildināšanai klases audzinātāji piedalās tālākizglītības kursos un semināros.  
 

Stiprās puses:  

-  notiek mērķtiecīgs un plānveidīgs audzināšanas darbs, kas tiek realizēts klašu audzinātāju stundās, 

ārpusstundu pasākumos, mācību stundās, izglītojamo pašpārvaldes darbā; interešu izglītības 

nodarbībās;  

- gandrīz visi aptaujātie vecāki uzskata, ka visiem izglītojamiem ir iespējas iesaistīties dažādās 

ārpusstundu aktivitātēs;  

-  atbilstoši izglītojamo vajadzībām un skolas resursiem izglītības iestādē ir izstrādātas un tiek 

īstenotas daudzveidīgas interešu izglītības programmas.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- rast iespēju piedāvāt izglītojamiem tehniska virziena interešu pulciņus.  

 

 

Atbalsts personības veidošanā 

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītību īsteno: 

- klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji stundās, mācību ekskursijās, tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem, saviem bijušajiem audzēkņiem utt.; 

- organizējot skolā informācijas dienas ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvju piedalīšanos; 

organizējot skolā tikšanās ar skolas absolventiem – dažādu profesiju pārstāvjiem; 

- katru gadu 8.-9. klašu skolēni piedalās Ēnu dienās; 

- skola sadarbojas ar karjeras izglītības centriem. 

- Katru gadu skolēniem dota iespēja apmeklēt izstādi “Skola ...... ”. 

- Skolēni apmeklē Atvērto durvju dienas dažādās sev interesējošās izglītības iestādēs. 

- Skolā izstrādāts ārpusstundu tematiskais plāns karjeras izglītībā. 
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Skolā ir pieejama informācija izglītojamajiem un viņu vecākiem par vidējās un profesionālās 

izglītības programmu izvēles iespējām, par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām programmām. 

Lielākā daļa vecāku piekrīt, ka skola piedāvā informāciju par profesijām un tālākām izglītības ieguves 

iespējām. 

Skola nodrošina iespēju izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas, lai izglītojamie un viņu 

vecāki iegūtu informāciju par karjeras izglītības iespējām.  

Skola organizē izglītojamajiem karjeras izglītības pasākumus, akcentējot karjeras izglītības 

aktivitātes pamatskolas vecākajās klasēs. Mācību ekskursijās iekļauti objekti karjeras izglītībā: 

ekskursija uz A/S „Valmieras stikla šķiedra”, Līgatnes papīrfabriku, Latvijas televīziju. Atbalstītas 

Cēsu Profesionālās vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 

Rankas arodvidusskolas u.c. mācību iestāžu pedagogu un audzēkņu prezentācijas skolā.  

Skolas audzināšanas programmā un klašu audzinātāju darba plānos iekļauti temati par karjeras 

izvēli. Klašu audzinātāji MK sēdēs iepazīstināti ar EUROGUIDANCE programmas piedāvātajiem 

informatīvajiem un metodiskajiem materiāliem darbam ar vecākiem bērna karjeras izglītībā „Karjeras 

attīstības atbalsts skolām”.  
 

Stiprās puses:  

-  skolas audzināšanas programma paredz noteiktu sistēmu karjeras izglītībā;  

- optimāls skolas atbalsts karjeras izglītību veicinošiem pasākumiem.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

-  Nepieciešama viena noteikta telpa - karjeras centrs skolā.  

 

Atbalsts karjeras izglītībā 

Vērtējums –labi (3) 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Skolā ir apzināti talantīgie izglītojamie un izglītojamie, kuriem ir mācīšanās grūtības. Gandrīz 

visi vecāki atzīst , ka bērna neveiksmes neapspriež publiski. Skolā ir noteikta kārtība olimpiāžu, 

zinātniski pētniecisko darbu, projektu konkursu norisē. Pedagogi atbalsta talantīgos audzēkņus un 

veicina viņu izaugsmi. Izglītojamie tiek motivēti piedalīties gan skolā, gan  Valmieras pilsētā 

organizētajos pasākumos. Tās ir sporta sacensības, olimpiādes, konkursi. Augstie un labie sasniegumi 

liecina par pedagogu lielo ieguldījumu un veiksmīgo sadarbību ar izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Regulāri augsti rezultāti sasniegti vizuālās mākslas un matemātikas olimpiādēs. Izglītojamie arī 

piedalījušies atklātajās olimpiādēs.  Arī skolā tiek plānotas olimpiādes, pasākumi mācību priekšmetu 

popularizēšanai, konkursi, sporta spēles u. c. Izglītojamie tiek apbalvoti par panākumiem gan skolas, 

gan novada līmenī, mācību gada beigās kopīgajā novada pasākumā. Arī pedagogi par sasniegumiem 

saņem pateicības. 

Skolā ir izstrādāts konsultāciju grafiks. Pedagogi tajā laikā strādā ar talantīgajiem skolēniem, 

gatavojot olimpiādēm un konkursiem, kā arī strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 9. 

klases izglītojamajiem 2. semestrī konsultācijas tiek organizētas visos eksāmenu mācību priekšmetos. 

Tiek veikta nodarbību uzskaite, norādītas apgūtās tēmas, apmeklētāju skaits, un tas atspoguļots e-

klases žurnālā. 

 Skolā ir bibliotēka un lasītava ar interneta pieslēgumu. Datorklasē izglītojamie arī pēc stundām 

var gatavoties mācību stundām. Skolotāji pēc stundām ir pieejami un sniedz atbalstu. Ir atpūtas - sporta 

laukums, pagarinātās dienas grupas pedagogi labos laika apstākļos vienu stundu ved bērnus āra 

pastaigā izkustēties, tad atgriežas klasēs gatavot mājas darbus . 
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Iegūta licence speciālajai pamatizglītības programmai ar mācīšanās traucējumiem. Skolēniem ir 

izstrādāti individuālie izglītības plāni. Ar šādiem plāniem iepazīstināti arī vecāki. 

Skola nodrošina pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu. Skolēniem paredzēta 

pagarinātā dienas grupa, kad skolēns pedagoga palīga vadībā  pilda mājas darbus, gatavoties pārbaudes 

darbiem. Arī ikdienas darbā šiem skolēniem tiek pievērsta papildus uzmanība. 

Darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, iesaistīts skolas atbalsta personāls – logopēds, 

skolas medmāsa un skolas psihologs, sociālais pedagogs, kā arī pedagoga palīgs. Mācību stundās, 

pārbaudes darbos un valsts pārbaudījumos izglītojamajiem, kuriem ir psihologa un logopēda atzinums, 

pedagogi izmanto diferencētu mācību darbu un laika pagarinājumu pārbaudes darbiem. MK sēdēs un 

pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi tiek iepazīstināti ar logopēda un skolas psihologa atzinumiem 

par atbalsta pasākumu ieviešanu mācību procesā, paši pedagogi dalās pieredzē, kā motivēt skolēnus 

mācībās. 

 Vecāku sanāksmēs, kā arī individuāli gan skolas atbalsta personāls, gan pedagogi iepazīstina 

izglītojamo vecākus, kā strādāt ar šādiem bērniem mājās, kā palīdzēt viņiem apgūt mācību vielu. Skolā 

ir uzstādījums pilnveidot mācību procesu, ievērojot diferencētu pieeju, lai visi izglītojamie varētu 

sekmīgi apgūt mācību procesu. Skolas vadība veic arī mācību stundu hospitēšanu, lai pārrunātu, kādas 

mācību metodes labāk izmantot, kā mācīt diferenciāli apgūt mācību vielu. 
Stiprās puses  

- Rubenes pamatskola sekmē talantīgo skolēnu izaugsmi, veicina un koordinē viņu līdzdalību 
olimpiādēs, konkursos;  

- visos mācību priekšmetos izglītojamiem ir iespēja piedalīties individuālās konsultācijās.  

- skolotāji sadarbojas izvērtējot katra skolēna iespējas, lai sniegtu iespēju apgūt mācību vielu ar 
vispiemērotākajiem atbalsta pasākumiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- turpināt meklēt jaunas darba formas un paņēmienus darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem.  
 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 

Izglītības iestādē pašlaik ir seši izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. Apzinot vajadzības, tika 

noskaidrots, ka bija nepieciešams izglītības iestādē nodrošināt iespēju integrēt bērnus ar mācīšanās 

grūtībām, kā arī izveidot pedagoģiskās korekcijas programmu. Pedagoģiskās padomes sēdē tika 

nolemts, ka jāsagatavo programma šādu bērnu izglītošanas vajadzībām, jāuzsāk darbinieku apmācība 

2012.gadā tas tika veiksmīgi realizēts. Pēc skolas vadības iniciatīvas, Kocēnu novada darba samaksas 

nolikumā tika veiktas izmaiņas un paredzēta darba samaksa pedagoga palīgam darbam šajās 

programmās atkarībā no skolēnu skaita-tas bija pamats uzsākt programmu realizāciju. . 

Katram skolēnam, kurš apgūst speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, ir medicīniski pedagoģiskās komisijas atzinums, pēc kura vadoties tiek organizēts 

atbalsta personāla, pedagogu un skolas administācijas darbs. Darbu ar šīs programmas audzēkņiem 

plāno un organizē pedagoga palīgs, bet uzrauga un kontrolē direktores vietniece mācību darbā, kura 

seko, kā tiek izstrādāts un īstenots individuālās attīstības plāns katram audzēknim. 

Uzsākot sadarbību ar Valmieras SOS bērnu ciematu katra bērna sasniegumu, darba plāna, 

sadarbības analīze notiek paplašinātā komandā kopā ar ciemata speciālistiem un iestāžu vadītājiem, lai 

būtu garantija rezultātu sasniegšanai. 
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Atbalsta grupas sanāksmes notiek divas reizes mācību gada laikā,  kurās analizē uzkrāto darba 

pieredzi, informāciju par mācību sasniegumiem, tiek lemts par tālāku sadarbības modeli ar vecākiem 

un speciālistiem, nepieciešamības gadījumā- biežāk. 

Papildus strādājot ar skolēniem , kuriem ir nepieciešama pedagoģiskās korekcijas programma, ir 

izveidota pagarinātā grupa 5.-9.klašu vecuma posmam. 
Stiprās puses:  

- skolā ir nodrošināta pilna speciālistu komanda atbalstam skolēniem: skolotāja palīgs, logopēds, 

sociālais pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs, supervizors. 

-  izglītības iestāde nodrošina izglītojamajiem iespēju strādāt mācību priekšmetu stundās un 

ārpusklases darbā atbilstoši katra spējām;  

- klases audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, vecāki un administrācija sadarbojas, lai sekmētu to 

izglītojamo izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās, un sniedz optimālu atbalstu.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- stiprināt sadarbību ar vecākiem darbā ar izglītojamajiem, kam nepieciešams atbalsts.  

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Sadarbība ar izglītojamo vecākiem tiek veidota visās skolas darbības jomās – izglītībā, 

ārpusstundu pasākumos un nodarbībās, projektos, interešu izglītības izvēlē un nodrošināšanā, 

ēdināšanas pakalpojumu uzlabošanā, skolas telpu un teritorijas uzturēšanā un pilnveidošanā. 

 Informācijas apmaiņa par aktualitātēm tiek nodrošināta daudzveidīgi – informācijas zīmītes 

skolēnu dienasgrāmatās, paziņojumi skolas informācijas stendā, informācijas stendā pie skolas, 

skolvadības sistēmā „e-klase”, novada mājas lapā. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka sniegtā skolas 

informācija ir konkrēta un lietderīga. Vecāki tiek informēti par svarīgiem lēmumiem un piedalās to 

pieņemšanā Skolas vecāku padomē, skolas vecāku kopsapulcēs, klases sapulcēs. Lielākā daļa vecāku 

uzskata, ka vecāku sapulces ir labi sagatavotas un organizētas. Vecāku sapulču apmeklējums ir 

salīdzinoši augsts, piem.,2013.gada 3.decembrī 67%. Informācijas apriti nodrošina arī individuālās 

sarunas telefoniski vai klātienē ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas administrācijas 

darbiniekiem. 

Vecāki regulāri tiek informēti par skolēna mācību sasniegumiem, katru mēnesi tiek izveidots 

sekmju izraksts. Visi vecāki atzīst, ka regulāri saņem informāciju par skolēna sasniegumiem mācībās. 

Pirms rudens un pavasara skolēnu brīvlaikiem skolēni saņem arī starpsemestra vērtējumu. Savlaicīgi 

tiek sagatavotas semestru, gada vērtējumu liecības. Ar katras dienas vērtējumiem var iepazīties 

elektroniskajā skolvadības sistēmā ar individuālu paroli skolēnam un vecākiem. 

Vecāki kopā ar bērniem iesaistās skolā notiekošajās aktivitātēs, piemēram, sporta sacensībās 

ģimenēm un skolotājiem, kopīgi ar bērniem piedalās otrreizējo izejvielu vākšanas konkursos, vienas 

dienas nometnes gada noslēgumā, mācību ekskursijās, pārgājienos, vecāku biedrības organizētajā 

pasākumā „Nakts skolā”. Mērķtiecīgi tiek organizēti skolas pasākumu un koncerti ar bērnu 

piedalīšanos. Izglītojamo vecāki tiek aicināti apmeklēt  Zinību dienas pasākumus, Ziemassvētku 

koncertus, atvērto durvju dienas, Māmiņas dienas koncertu un izglītojamo darbu izstādi. 

Skolēnu vecāki ir nodibinājuši biedrību-„Vecāki –Rubenes pamatskolai”, kas sniedz atbalstu 

dažādu pasākumu organizēšanā, kā arī nodrošina bērnus ar pārsteiguma balviņām. Vecāki var izteikt 

savus priekšlikumus un ierosinājumus skolas darbam vecāku sapulcēs, Skolas padomē vai skolas 

direktoram. Vecāku izteiktie priekšlikumi tiek analizēti un izmantoti turpmākajā darbībā. Lielākā daļa 

vecāku uzskata, ka skolas padomes darbība ir lietderīga. 

 
Stiprās puses:  

- izglītības iestāde nodrošina informācijas apmaiņu ar vecākiem;  

- skolas organizētie pasākumi saņem pozitīvu vērtējumu no vecākiem, absolventiem un sabiedrības; 

-  izglītojamo vecāki tiek iesaistīti skolas dzīves norisēs.  
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Tālākās attīstības vajadzības:  

- turpināt izglītot vecākus, kā sniegt atbalstu savam bērnam kļūt veiksmīgam.  

 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni .  

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

4.5. Iestādes vide 

4.4.3. Mikroklimats 

 

2013.gada 9. oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) „Pasaules 

dienai par cienīgu darbu” veltītā konferencē Rubenes pamatskolai svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam 

draudzīgākā izglītības iestāde 2013" un pasniedza īpašu apliecinājuma plāksni.  

Skolas darba novērtējums ir pozitīvs, jo balstās uz labiem izglītojamo sasniegumiem mācību 

olimpiādēs, ikdienas mācību darbā, noteiktām prasībām, kas palīdz labvēlīgas mācību vides un 

pozitīvas savstarpējās saskarsmes veidošanā. Skola daudz strādā, lai darbinieki, izglītojamie un 

skolotāji celtu skolas prestižu apkārtējā sabiedrībā. Skola kopj savas tradīcijas, organizē dažādus 

kopīgus pasākumus. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka skolai ir laba slava sabiedrībā 

Plānojot mācību un ārpusstundu aktivitāšu procesus, tiek ievēroti izglītojamo vecāku, skolēnu un 

darbinieku ieteikumi. Gan skolēni, gan viņu vecāki tiek iesaistīti pasākumu veidošanā un vadīšanā, 

organizēšanā. Īpaši aktīvi skolas dzīves veidošanā piedalās Skolas vecāku biedrība un Skolēnu 

līdzpārvalde. Skola veicina piederības apziņu, patriotismu un labvēlīgu lepnumu par savu skolu. Skolai 

ir sava simbolika: skolas dziesma, skolas suvenīri, atzinības raksti u. c. apbalvojumi, katru mācību 

gadu tiek izveidotas izglītojamo dienasgrāmatas.2014.gada februārī ir izsludināts skolas logo 

veidošanas konkurss. 

Skolā tiek veidota vide, kurā pastāv vienlīdzīga un taisnīga attieksme. Visas konfliktsituācijas 

tiek risinātas un pārrunātas, ievērojot savstarpējo sapratni, uzklausot atšķirīgus viedokļus un meklējot 

optimālus bezkonflikta risinājumus. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu viedokļu uzklausīšanu, tiek 

veiktas skolēnu, skolotāju un darbinieku aptaujas. 

Skolēni un darbinieki ir iepazīstināti un piedalījušies skolas iekšējās kārtības noteikumu 

pilnveidošanā. Gandrīz visi skolēni tos ievēro. Izdarīti pārkāpumi līdz šim nav bijuši būtiski. Katrs 

atklātais gadījums tiek risināts, izejot no starta pozīcijas, ka skolēnam tiek dota iespēja laboties un 

turpmāk ievērot noteikumus. Skolas vadība un darbinieki izturas draudzīgi pret skolēniem, veicina 

skolēnos atbildību un paškontroli attiecībā pret sevi un apkārtējiem cilvēkiem. Izstrādātā sistēma 

paredz sarežģītākos gadījumus risināt kopā ar skolēna ģimeni un piesaistītiem speciālistiem. Gandrīz 

visi vecāki uzskata, ka pret viņu bērnu pedagogi izturas taisnīgi. 

 
Stiprās puses:  

-  ilgstošā laika periodā noturīgs darbinieku kolektīvs, kas vieno skolas saimi;  

- skolai ir sava simbolika, atribūti, noteikta kārtība to lietošanā;  

- demokrātisks, taisnīgs lēmumu pieņemšanas process;  

- notiek regulāra sabiedrības informēšana par skolas sasniegumiem un notikumiem  novada 

laikrakstā, Valmieras pilsētas laikrakstā, Kocēnu mājas lapā.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

-  veicināt skolēnu līdzatbildību par procesiem skolā un izglītojamo savstarpējām attiecībām.  

 

Mikroklimats 

Vērtējums – ļoti labi (4) 
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4.4.4. Skolas fiziskā vide 

 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiskas, tās vienmēr tiek uzturētas tīras un kārtīgas. Gandrīz visi 

vecāki piekrīt (99%), ka skola vienmēr ir tīra un sakopta, ka ziemā skolā ir silti. Skolā ir izveidota 

vienota evakuācijas kārtība ugunsgrēka gadījumā un regulāri saskaņā ar instrukciju notiek mācību 

trauksmes. Izglītojamie, skolotāji un skolas darbinieki tiek iepazīstināti ar drošības, kārtības un 

ugunsdrošības noteikumiem skolā, informēti par rīcību ekstremālos apstākļos, ko apliecina ar 

parakstiem instruktāžas žurnālos.  

Pēdējo gadu laikā skolā ir veikti nozīmīgi uzlabošanas darbi – klašu telpās, garderobē, 

ēdamtelpā, virtuves telpās, tualetēs veikti kosmētiskie remonti, skolas svinību zālē veikts kapitālais 

remonts. 2013. gada nogalē atbalstīts projekts par skatuves pārbūvi un skaņas un gaismas aparatūras 

iegādi. Sorosa fonda atbalstītā projekta ”Pārmaiņu iespējas” laikā izbūvēta jauna telpa un pārveidots 

zēnu mājturības kabinets. Ir atjaunots skolas stadions. 

Skolā plānveidīgi ir sekots līdzi IT tehnoloģiju ienākšanai skolas mācību stundu vidē. Pašlaik 

skolā jau vairākus gadus darbojas interaktīvās tāfeles četros kabinetos (sākumskolas, latviešu valodas, 

matemātikas, dabaszinību). Pēdējais  ir aprīkots ar interaktīvo tāfeli, datu kameru un portatīvo datoru 

ar sensoru komplektu. Šo kabinetu izmanto fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību 

stundās skolēni, lai daudzveidīgāk un interesantāk apgūtu mācību vielu. Papildus skolā ir 

multiprojektori svešvalodu, vizuālās mākslas, datorzinību, sākumskolas klasēs un komplekts -

pārnēsājamais dators, projektors, portatīvs ekrāns, lai nodrošinātu mūsdienīgas mācību stundas  un 

prezentāciju iespējas. 2012.gadā skolai tika iegādāta, uzstādīta neliela meteo stacija. 

Visā skolā, katrā kabinetā ir pieejams dators un internets lokālajā tiklā. Papildus noteiktā vietā ir 

pieejams bezvadu internets skolēniem.  Informātikas kabinets ir aprīkots ar deviņiem valsts projektā 

iegūtiem datoriem (par maz), kuri papildināti ar skolas iegādātiem datoriem ar identisku 

programmatūru, kopskaitam sasniedzot 14. Plānots dažās klasēs datorus pakāpeniski nomainīt , jo 

prasības aug, laikam ritot. Budžetā līdzekļi tam ir jau paredzēti. 

Sporta zālē tiek uzturēts sporta inventārs, kas katru gadu tiek papildināts ar jauniem 

piederumiem. Sadarbībā ar sporta skolotāju iegādāts nestandarta inventārs, sporta stundu dažādošanai, 

interesi rosinošai sportošanai. Sporta zālē uzstādīts jauns rezultātu tablo. 

Skolas apkārtne tiek veidota par skolēnam drošu vidi. Pārplānojot ciema centra attīstību, Kocēnu 

novads piesaistīja ainavu arhitektu, kura vadībā tiek realizēta skolas apkārtnes pārveidošana, samazinot 

skolēnu risku nokļūt uz ceļa braucamās daļas, vienlaikus rūpējoties par vizuālo pievilcību un praktisko 

vides izmantošanu. Rubenes ciemā ir uzstādītas un darbojas videonovērošanas kameras, par ko brīdina 

zīmes, iebraucot Rubenes ciemā. Papildus uzstādīta kamera , kas vēro skolas ieeju, tā novēršot iespēju 

nepiederošām personām atrasties skolas teritorijā. Turpinās autobusa pieturas vietas un pievadceļa 

uzlabošana pie skolas. 

 
Stiprās puses:  

-  skolas iekšējā un ārējā vide ir sakopta, tā tiek mērķtiecīgi veidota un kopta;  

- skolas mācību kabineti un klašu telpas ir nodrošinātas ar vajadzīgo aprīkojumu mūsdienīgam 

mācību procesam, nepārtraukti to pilnveidojot;  

- izglītības iestāde ir droša vide; 

-  telpu un piesaistītās āra teritorijas tiek veidotas  kā droša vide;  

-  izglītojamajiem ir iespēja piedalīties skolas telpu un teritorijas, tīrības un kārtības uzturēšanā.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- turpināt skolas teritorijas un atpūtas zonas labiekārtošanas pasākumus.  

 

Fiziskā vide 

Vērtējums – ļoti labi (4) 
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4.5. Iestādes resursi 
 

4.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie 

resursi. Telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Materiāltehniskie līdzekļi ir 

darba kārtībā un droši lietošanā. Budžeta iespēju robežās tiek papildināta un atjaunota materiāltehniskā 

bāze. Skola nodrošina izglītojamos ar visām mācību grāmatām, darba burtnīcām. 

Nozīmīgi ir ieguldījumi multiprojektoru iegādē un izmantošanā mūsdienīgu stundu vadīšanā un 

uzskates materiālu prezentēšanā. Neapšaubāmi mūsdienīgas mācību stundas nodrošināšanā palīgrīki ir 

interaktīvo tāfeļu multimediju komplekti, kas nodrošina augstvērtīgu kvalitāti tehnoloģisko materiālu 

un līdzekļu izmantošanai. Datu kameras ļauj parādīt informācijas avotu lielam cilvēku skaitam ļoti labā 

kvalitātē. Digitālo sensoru komplekts motivē skolēnus apgūt dabaszinību priekšmetus, jo iegūto 

rezultātu tūlītējas projicēšanas un apstrādes iespējas ievērojami veicina skolēnu izpratni par fizikāliem 

un citiem procesiem. Darbam ar bērniem ar logopēdiskām problēmām ir jau planšetdators. 

Telpas un materiāltehniskie resursi tiek izmantoti efektīvi. Ir noteikta kārtība materiāltehnisko 

līdzekļu un telpu izmantošanai. Visas telpas skolā tiek racionāli izmantotas.  

Skolā ir labiekārtota bibliotēka, lasītava, kur līdzekļu racionālas izmantošanas nolūkos tiek sapludināti 

novada bibliotēkas un skolas bibliotēkas resursi. Bibliotēkā pieejami datori, interneta izmantošana, ir 

arī datorklase ar interneta pieslēgumu. Izglītojamie, vecāki un darbinieki, kā arī pagasta iedzīvotāji 

minētās telpas un materiāltehniskos resursus izmanto daudzveidīgi: gatavojot mājas darbus, materiālus 

mācību procesam, veidojot projektu darbus, referātus, zinātniski pētnieciskos darbus. 

Papildus esošajai materiāltehniskajai bāzei rasta iespēja veikt zēnu mājturības kabineta 

remontu, atjaunoti individuālie darbagaldi koka darbu veikšani, izņemti no kabineta bīstamie un 

nemūsdienīgie darba galdi (el.zāģis, lielā koka virpa...). Skola iegādājusies drošus un ērtus skolai 

piemērotos mazgabarīta darbagaldus (UNIMAT blokus) virpošanas, frēzēšanas, slīpēšanas u.c. 

pamatprasmju apguvei, papildus rūpējoties par skolēnu drošību.  

 
Stiprās puses:  

-  normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, tā ietvaros finanšu līdzekļi tiek 
izlietoti racionāli un paredz izglītības procesa tālāku attīstību, ne tikai izdzīvošanu;  

-  izglītības iestādē ir mūsdienīgas telpas mācību procesa organizēšanai, audzināšanas procesa, 
interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai;  

- izglītības iestāde nodrošina IT un citus resursus mācību programmu realizēšanai;  

- tiek veikti mērķtiecīgi pasākumi ēkas, telpu, un teritorijas uzturēšanā un uzlabošanā;  

- pedagogiem ir iespējas veidot apmācības procesu atbilstoši mūsdienu mainīgajām prasībām, 
uzlabot materiāltehnisko bāzi kabinetos, izmantot skolā pieejamos resursus.  

-  izglītības iestādē ir sakārtota ēdināšanas sistēma;  

- izglītības iestādē ir pabeigta padomju laika skolēnu darbavietu nomaiņa(krēsli, galdi) 

- izglītības iestādē ir  nokomplektēts sporta inventārs izglītības programmas īstenošanai. Papildus ir 
iegādāti nestandarta sporta piederumi   daudzveidīgāku sporta nodarbību organizēšanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- veikt izglītības iestādē skatuves un garderobju kapitālremontu;  

- pabeigt skolas stadiona un sporta laukumu rekonstrukciju;  

- turpināt datoru atjaunošanu klašu telpās  to funkcionalitātes paaugstināšanai.;  

 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Vērtējums - ļoti labi (4) 
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4.5.2. Personālresursi 

 

Izglītības programmu īstenošanai skolā ir nepieciešamais personāls. Skola savlaicīgi plāno 

nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās 

vienmēr ir pamatotas. Skolas pedagoģiskie darbinieki ir kvalificēti, ar atbilstošu izglītību. Pieciem 

pedagogiem ir akadēmiskā maģistra grāds. Skolotāji aktīvi iesaistījās ESF projektā „Pedagoga 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē. Divi pedagogi 

ieguva 4. kvalitātes pakāpi, divi ir pieteikušies uz 4.pakāpes saņemšanu. Trīs pedagogi ir piedalījušies 

ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos”.  

Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar attīstības virzieniem skolā, sabiedrībā, valstī un 

atbilstoši noteiktajām skolas attīstības plāna prioritātēm. Pie skolas vadības glabājas dokumentāla 

informācija par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm. Visi pedagogi ir paaugstinājuši kvalifikāciju 

tālākizglītības kursos. Katra mācību gada beigās metodiskajās komisijās tiek analizēta tālākizglītības 

efektivitāte, ieteikti priekšlikumi tās tālākai attīstībai.  

 

Sekmīgi darbojas atbalsta personāls: pedagoga palīgs, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, 

medmāsa.  Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti Kocēnu novada speciālistu resursi, parasti 

sadarbībā ar novada sociālo dienestu.  

Visi pedagogi ir iesaistīti metodisko komisiju darbā. Visi skolotāji apmeklē Valmieras un novadu 

MK organizētos seminārus, konferences. Skolas vadība nodrošina iespēju pedagogu tālākizglītības 

kursu apmeklēšanai.  Mūsu pedagogi tiek aicināti iesaistīties mācību olimpiāžu darbu vērtēšanā, krievu 

valodā, ģeogrāfijā, matemātikā, latviešu valodā, zēnu mājturībā, ķīmijā un bioloģijā. Skolas 

bibliotekāre strādā ar bērniem, popularizējot grāmatu lasīšanu. Vizuālās mākslas skolotāja katru gadu 

organizē iespēju skolēniem piedalīties VISC veidotajos vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursos.  

Visu skolas darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas amatu aprakstos. Ievērojot skolas 

īstenoto izglītības programmu prasības, kā arī skolotāja kvalifikāciju tiek noteiktas skolotāju slodzes. 

Skolas administrācija pārzina skolotāju pieredzi, kvalifikāciju, kā arī stiprās un uzlabojamās puses.  

 
Stiprās puses:  

- skolotāji regulāri pilnveido profesionālo meistarību, paaugstina kvalifikāciju;  

- Rubenes pamatskolā ir kvalificēts pedagoģisko un saimniecisko darbinieku sastāvs;  

- izglītības iestādē ir noturīgs, pastāvīgs darbinieku kolektīvs.  

- Kocēnu novada dome finansiāli nodrošina  atbalsta personāla piesaisti. 

- Sadarbībā ar Valmieras SOS bērnu ciematu ir iespēja izmantot viņu speciālistu resursus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  
- motivēt pedagogus publicēt pedagoģiskā darba pieredzi;  

 

Personālresursi 

Vērtējums - ļoti labi (4) 
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4.6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

4.6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Skolas vadība sadarbībā ar pedagoģisko personālu un izglītojamo vecākiem organizē skolas 

pašnovērtēšanas procesu. Pašnovērtēšanā tiek aplūkoti visi skolas darbības aspekti un iesaistītas 

ieinteresētās puses – izglītojamie, viņu vecāki, skolotāji, darbinieki. Skolas darba analīzes 

nodrošināšanai nepārtraukti tiek meklēti uzlabojumi, lai nodrošinātu darbības efektīvu, objektīvu, 

kvalitatīvu un saprotamu procesu. Visa mācību gada laikā informācijas iegūšana, tās apkopošana un 

analīze notiek pirmā semestra beigās, kā arī visa mācību gada izvērtēšana mācību gada beigās. 

Skolas vadība plāno un veic skolas darba iekšējo kontroli un izvērtēšanu visos paredzētajos 

galvenajos darbības virzienos. Lielākā daļa vecāku piekrīt , ka ir informēti par skolas nākotnes 

plāniem. 

Skolas attīstības plāns ir pārskatāms, tajā noteiktas prioritātes. Plānotās prioritātes tiek 

koriģētas. Gada prioritātēm tiek izstrādāts īstenošanas plāns. Ņemot vērā prioritātes, tiek izstrādāts 

mācību gada darba plāns. Saskaņā ar Skolas attīstības plānu darbs tiek organizēts metodiskajās 

komisijās. Valstī, pašvaldībā, izglītības sistēmā pastāvošo ekonomisko un politisko tendenču ietekmē 

var tikt veiktas nepieciešamās izmaiņas iepriekš plānotajās iecerēs. 

Skolas darbinieki zina un izprot skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Ar 

skolas pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties pie skolas administrācijas, kā arī novada mājas lapā.   

Skolā ir izveidots paraugs priekšmeta skolotāja un klases audzinātāja darba pašanalīzei. Katra 

mācību gada noslēgumā pedagoģiskie darbinieki raksta sava darba pašvērtējumu, izvērtējot 

panākumus mācību darbā un nepieciešamos uzlabojumus. Skolotāju pašanalīzē iegūto informāciju 

apkopo direktores vietnieces, analizējot mācību un audzināšanas darbu un plānojot nepieciešamos 

uzlabojumus un attīstības virzienus turpmākajos mācību gados.  

 
Stiprās puses:  

- regulāri notiek skolas darba pašvērtēšana visos skolas līmeņos;  

-  izteiktie priekšlikumi tiek izmantoti nākamā gada darba uzlabošanai;  

- demokrātiski izstrādāts attīstības plāns 2013.-2015.gadam, tas ir strukturēts, plāns atspoguļo 

izglītības iestādes darbību un tālāku attīstību pamatjomās, izvirzītas prioritātes.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  
- pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu;  

- aktivizēt vecāku padomi – vecāku izglītošanas procesā, pieredzes nodošanā, speciālistu 
piesaistīšanā, tā panākot aktīvāku līdzdalību skolas darbības procesos.  

 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

 

4.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Iestādē ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti veidoti 

demokrātiski. Skolas nolikums atbilst normatīvo aktu prasībām. Darbinieku darba pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas noteiktas amatu aprakstos.  

Skolas vadības darbs notiek demokrātiski, akcentējot katra atbildību un radošo iniciatīvu. Skolas 

vadība nodrošina skolas darba plānošanu, prognozē rezultātus, izvirza mērķus un uzdevumus, nosaka 

katra darbinieka atbildības jomas, pieņem lēmumus, nodrošina iekšējo kontroli, motivē darbam, risina 

konfliktsituācijas, veic informācijas apmaiņu, organizē skolas darbu atbilstoši ārējo normatīvo aktu 
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prasībām, izstrādā iekšējos normatīvos aktus, veic personāla atlasi, plāno tālākizglītību. Skolas vadība 

sniedz atbalstu pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī 

uzklausa viedokļus un konsultējas lēmumu pieņemšanā, apzinoties savu atbildību. Skolas vadība ir 

vienmēr pretimnākoša darba jautājumu risināšanā un mācību procesa organizēšanā.  

 Pirms lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem 

darbiniekiem. Skolas vadība atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina piedalīšanos projektos. Vadība 

nodrošina atbildīgu darba pienākumu izpildi. Direktors veiksmīgi īsteno sadarbību ar Skolas padomi, 

izglītojamo vecākiem, izglītības pārvaldi, iestādes dibinātāju un dažādām sabiedriskajām 

organizācijām. Direktora vietnieki ir atbildīgi par skolas pedagoģiski metodisko un audzināšanas darbu 

stundu un ārpusstundu laikā. 

Iestādes dibinātājs katru gadu izskata direktora sagatavoto budžeta izdevumu tāmi, pārrunājot 

skolas prioritātes. Skolas budžeta izdevuma tāmes tiek veidotas, uzklausot pedagoģisko un tehnisko 

personālu, noskaidrojot nepieciešamos mācību un citus līdzekļus materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošanai, kā arī ievērojot attīstības ieteikumus no Skolas padomes, pašvaldības pārstāvjiem, 

darbiniekiem. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, vajadzībām. Budžeta 

izpildi sagatavo pašvaldības grāmatvedis, un tā ir pieejama visiem interesentiem. Skolas vadība 

informē par budžeta izpildi darbiniekus pedagoģiskajā sēdē un izglītojamo vecākus  Skolas padomes 

sēdē.  

Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu pedagoģiskajās padomes sēdēs, Skolas 

padomes sanāksmēs, skolas vecāku kopsapulcēs, sanāksmēs pie vadības. Ne retāk kā vienu reizi 

semestrī skolas direktors sasauc Skolas padomi. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek sešas reizes gadā. 

Dati par darbinieku tālākizglītību un darba stāžu regulāri tiek papildināti un pārbaudīti VIIS datu bāzē. 

 
Stiprās puses:  

-  izglītības iestādē ir visa obligātā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski;  

- izstrādāta iestādes vadības struktūra, noteikta katra vadītāja kompetence, tā visiem zināma, 

vienlaicīgi tiek ievērots koleģialitātes princips, ievērota profesionālā ētika .Skolas darba pamatā 
prevalē komandas darbs visos līmeņos. 

- daudzu jautājumu risināšana notiek neformālā gaisotnē, negaidot vadības rīkojumu. 

-  vadītāji atbilstoši kompetencei sniedz darbiniekiem nepieciešamo palīdzību;  

-  ir noteikta kārtība darbinieku un izglītojamo informēšanā par aktualitātēm un norisēm izglītības 
iestādē un izglītības jomā vispār.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- panākt atsevišķu darbinieku lielāku uzticēšanos sistēmai kopumā, risinot pat šķietami mazus jautājumus 

skolas darbības uzlabošanā mācību jomā, kā arī saimnieciskajā jomā.  

 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

 

4.6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Rubenes pamatskolas vadība un darbinieki veiksmīgi sadarbojas ar iestādes dibinātāju –  Kocēnu 

novada pašvaldību, pašvaldības sociālo dienestu, pašvaldības policiju, bāriņtiesu un citām 

struktūrvienībām un nodaļām, nodrošinot informācijas apmaiņu, kā arī efektīvu darbību veikšanu 

problēmsituāciju risināšanā, skolas saimniecisko resursu nodrošināšanā. Izglītības iestādes direktors 

tiek iesaistīts budžeta plānošanas un izskatīšanas procesā novada domē. Izglītības iestādei ir 

nodrošināta iespēja regulāri ievietot informāciju novada informatīvajā avīzē-„ Kocēnu vēstis”, novada 

mājas lapā.  
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 Valsts Veselības inspekcijas, VUGD, pārtikas un veterinārā dienesta pārbaužu akti liecina, ka 

izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību rūpējas par izglītojamo veselību un drošību. 

Skolvadības un pedagoģiskā darba jautājumos profesionāla kopdarbība līguma ietvaros tiek 

sniegta no Kocēnu novada izglītības pārvaldes darbiniekiem. Pedagoģiskajā darbā ar iekļaujošo 

izglītību sadarbība ir izveidota ar Valmieras SOS bērnu ciemata speciālistiem un novada speciālistiem. 

Veiksmīgi notiek sadarbība ar pārējām Kocēnu novada skolām, realizējot projektus ārpusstundu 

aktivitātēs kopā ar Kocēnu pamatskolu, Dikļu pamatskolu, Jaunburtnieku pamatskolu, Vaidavas 

internātpamatskolu. Laba sadarbība ar citu novadu skolām – Matīšu, J.Endzelīna Kauguru pamatskolu. 

Aktīvi skolēni iesaistās Valmieras pilsētas skolu rīkotajās izglītojošjās lekcijās- semināros Valmieras 

Valsts ģimnāzijā un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā (Jauno ģeogrāfu skola, Jauno ķīmiķu, biologu 

skola.) 

Sadarbībā ar pašvaldību, Skolas padomi un citām sabiedriskām institūcijām, kā, piemēram, ar 

biedrību „Vecāki Rubenes pamatskolai”, rūpējas par papildus finansējuma un atbalsta piesaisti.  

Rubenes pamatskola 2012 – 2013. gadā veiksmīgi piedalījās Sorosa fonda atbalstītā projekta 

aktivitātē „Pārmaiņu skola”. Sāka veidoties par mūžizglītības centru, piedāvājot vietējiem 

iedzīvotājiem tieši to, kas nepieciešams ikdienā. Šajā projektā tika īstenots princips “mācāmies un 

mācām”, jo visos pasākumos tika izmantotas vietējo iedzīvotāju zināšanas un pieredze.  

 

Stiprās puses:  

- laba sadarbība ar Kocēnu novada domes darbiniekiem sociālo dienestu, lietvedības daļu, bāriņtiesu. 

- sadarbība ar SOS bērnu ciemata darbiniekiem( 2014.gad janvārī noslēgts sadarbības līgums uz 

diviem gadiem.)  

-sadarbība ar PII „Auseklītis” filiāli Rubenē:  
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

-  atrast skolas sadarbības partnerus ārvalstīs ar  programmu ERASMUS+..  

 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

Vērtējums –  ļoti labi (4) 

 

 

5. Citi sasniegumi 

 

Rubenes pamatskolas izglītojamie ir motivēti piedalīties mācību olimpiādēs.(32.tabula) 

 

Sasniegumi 
2010./20011.m.g. 

Klase, uzvārds,priekšmets,pedagogs 
2011./2012. m.g. 

Klase, uzvārds,priekšmets,pedagogs 
2012./2013.m.g. 

Klase, uzvārds,priekšmets,pedagogs 

1.vieta 
9. Justamente – ģeogrāfija ( L. Cercina) 
6.Priedīte – viz. māksla ( D. Priedīte) 

 
4. Herbsts –vizuālā māksla (D. Priedīte) 
                

2.vieta  
6. Priedīte – mājt. un tehn.( Priedīte) 
5. Radziņš – informātika, Ņ. Ādamsone 

9. Vanaga – viz. māksla – D. Priedīte 
9. Vanaga -fizika  - I. Ādamsons 
2. Herbsts  - viz. māksla – D. Priedīte 
5. Picelēvičs –informātika–Ādamsone 
9.Zīverte – fizika  - I. Ādamsons 
9.Justamente – fizika  - I. Ādamsons 
8. Reiters – fizika  - I. Ādamsons 

5. Karitone–matemātika Ņ. Ādamsone 
5.Karitone informātika ( Ņ. Ādamsone) 
7. Picelēvičs– Latvijas vēst.(V.Priedīte) 
 6 Brēde  – dabaszinības ( L.Cercina) 
 

3.vieta  
6. Priedīte – matemātika,Ņ. Ādamsone 
6. Priedīte latv. val. – ( I. Krūmiņa) 
6. Ābele - matemātika ( Ņ. Ādamsone) 

 
2.Zālīte – viz. māksla – D. Priedīte 
9. Vītola – angļu val. – Ļ. Kalniņa 
6.Radziņš – informātika –Ādamsone 

 
9. Mālnieks– fizika ( I. Ādamsons) 
9. Žuga– mūzika (  A. Laicāne) 
9 Jēgers– matemātika (Ņ.Ādamsone) 
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8. Vanaga - matemātika(Ņ. Ādamsone) 
4. Brēde – angļu val. ( J. Saldūksne) 
9. Boša – krievu val. ( Ļ. Kalniņa) 
 

4.Karitone – Vidzemes reģiona 
pētniecisko darbu konkurss – D. Griķe 

1 Kaulina - vizuālā māksla (D. Priedīte) 
 6. Grantiņa – viz. māksla (D. Priedīte) 

Atzinība  
5. Kutila – matemātika ( Ņina) 
7. Jēgers – matemātika ( Ņina) 
7. Vītola – angļu val. ( Ļ. Kalniņa) 
9. Boša -   vizuālā māksla ( D. Priedīte) 
mājturība un tehnoloģijas ( D. Priedīte) 
2. Jēgere – 2. klases ( J. Saldūksne) 
3. Karitone – matemātika ( I. Čukure) 
7. Jaunzeme – viz. māksla ( D Priedīte) 
8. Vanaga - vizuālā māksla ( D Priedīte) 
4. Grantiņa – viz. māksla ( D Priedīte) 
6. Priedīte – soc. zin. ( V. Priedīte) 
6.Ābele - soc. zin. ( V. Priedīte) 
6.Ieva Kannīte - soc. zin. ( V. Priedīte) 
8. Justamente–mājt. un tehn. Priedīte) 
 

 
9.Justamente – bioloģija – R. Riteniece 
9. Žuga – mūzika – A. Laicāne 
9. Žuga -ģeogrāfija – L. Cercina  
9. Vanaga – ķīmija – R. Riteniece 
6.Picelēvič– matemātika–Ņ.Ādamsone 
9.Jēgers – matemātika – Ņ. Ādamsone 
4. Karitone – matemātika – I. Čukure 
6 Radziņš – angļu val. – Ļ. Kalniņa 
5. Brēde – informātika – Ņ. Ādamsone 
 

 
6. Brēde – angļu val. ( Ļ. Kalniņa) 
6. Brēde informātika (Ņ. Ādamsone) 
6. Vīre – matemātika ( Ņ. Ādamsone) 
8. Priedīte – mūzika ( A. Laicāne) 
6. Jēgere – latv. val. 4.kl. ( J.Saldūksne) 
2. Hohlova – kombinētā ( M. Eglīte) 
9. Lapsiņš – krievu val.9.kl. (Ļ. Kalniņa) 
2. Valdmane. -  viz.māksla (D. Priedīte) 
9. Jaunzeme – viz. māksla (D. Priedīte) 
 5.kl. Karitone – uz Vidzemes reģiona 
4.-9.kl.izglītojamo pētniecisko darbu    
konkurss – atzinība ( D. Griķe) 
 

Reģions, 
valsts  

  
9. kl. Žuga -ģeogrāfija – L. Cercina ( 
piedalījās Vidzemes olimpiādē) 
 

 
1.vieta Annija Karitone 5.kl.– Valsts 
atklātā matemātikas olimpiāde. ( Ņ. 
Ādamsone) 
atzinība 5.kl. Karitone – Vidzemes 
reģiona 4.-9.kl.izglītojamo pētniecisko 
darbu    konkurss –( D. Griķe) 
 

 

 

Interešu izglītība un konkursi 2012./13.m.g.  

(33.tabula) 

Vieta.Klašu grupa Konkusa nosaukums Pedagogs 
3. vieta 4.kl. Angļu val. konkurss „Jautrais karuselis’ D. Griķe 
1.v.6.-8.kl.Komanda Krievu val. „Dobro požalovaķ v stranu russkij jazik” Ļ. Kalniņa 
2.v. 7.kl. Krievu val. Pasakas iestudējums Ļ. Kalniņa 

Atzinība 8.kl. Vizuālās mākslas konkurss „ Mans sapņu dzīvnieks” D.Priedīte 
2.v. 6.kl. zīmējumi   Krievu val. „Dobro požalovaķ v stranu russkij jazik” Ļ. Kalniņa 
I  pakāpe. 1.-4.kl. 1.-4.kl.koris A. Laicāne 

II. pakāpe 5.-9. kl. koris R. Velicko 
I pakāpe 2.-3.kl. Tautisko deju kolektīvu skate sk. L. Ērgle 
I pakāpe 4.-5.kl. Tautisko deju kolektīvu skate sk. L. Ērgle 
I pakāpe 4.-5.kl. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” A. Laicāne 

Atzinība 6-9.kl. Vizuāli plastiskās māksla „ Kur saulīte rotājās” D.Priedīte 
Atzinība Mājturības izstāde – visiem darbiem atzinība D.Priedīte 

Godalgotās vietas 1.-4. skolēnu radošās darbnīcas „ Konstruē, modelē!” Sākumskolas  

3.kl. Piedalās  ZAAO organizētajās aktivitātēs sk. D. Griķe 

4.v.7.kl. „Ledus Gladiatori’ slidošanas elementu stafetes S.Krasovska 

1.,2.,3.vietas  Dažādas vecuma grupas Florbols J.Dainis 
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6. Turpmākā attīstība 

 

Ņemot vērā tuvāko gadu prognozes, skolēnu skaits būtiski nemainīsies, un tas nozīmē zināmu 

stabilitāti uzsāktam darbam. Kocēnu novada izglītības sistēmas attīstīšanas kurss nosaka arī Rubenes 

skolas tālāko attīstības virzienu. Turpināsies darbu pie skolas vides pilnveidošanas. Rubenes 

pamatskolā arī turpmāk tiks plānveidīgi un pārdomāti papildināta materiāltehniskā bāze, pakāpeniski 

nodrošinot katru telpu un katra mācību priekšmeta apguvi ar pētniecisko prasmju, izziņas un radošo 

spēju veicinošiem materiāliem, līdzekļiem un piederumiem. Uzsvars tiks likts IT izmantošanas 

paplašināšanai un individuālam darbam ar audzēkņiem. Skolotāji turpinās apgūt mācīšanas metodes, 

kurās izmanto jaunākās tehnoloģijas ikdienas stundu darbā. 

Papildus IT ienākšanai ikdienā jāturpina strādāt pie izglītojamo lasītprasmes uzlabošanas, 

jāturpina iesaistīt izglītojamos pašvērtēšanas procesā, lai uzlabotu viņu mācību motivāciju. 

Ņemot vērā iepriekšējo gadu sasniegumus mācību olimpiādēs, jāturpina izmantot pedagogu 

profesionālos potenciālus darbam ar talantīgajiem skolēniem. Papildus tiks analizētas iespējas 

paplašināt piedāvāto izglītības programmu klāstu un kvalitāti talantīgajiem skolēniem.  

Lai paaugstinātu izglītības pakalpojuma kvalitāti - atbalstu skolēniem, turpināsim projektu 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  sadarbība ar supervizoru, ar Valmieras SOS bērnu ciemata 

speciālistu komandu. Turpināsim papildus izglītot pedagogus darbam ar skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem, pedagoģiskās korekcijas programmas skolēniem . 
 

Rubenes  pamatskolas izvērtēšanas process tika veikts atbilstoši ieteikumiem par skolu vērtēšanu 

un attīstības plānošanu, kā arī ievērojot prasības, kas izteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.852 

(Rīgā 2010.gada 14.septembrī) „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības 

programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 

Katras jomas analīze aprakstīta vērtējoši, izdarītie secinājumi veido vērtējumam atbilstošāko 

līmeņa izvēli. (34.skat. tabulu) 

 

34. tabula. RUBENES  PAMATSKOLAS  

DARBĪBAS KVALITĀTES KRITĒRIJU UN VĒRTĒJUMU APKOPOJUMS  

 

SKOLAS DARBĪBAS VĒRTĒŠANAS KVALITĀTES 

KRITĒRIJI 
VĒRTĒJUMS 

Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Mācīšanas kvalitāte 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Mācīšanās kvalitāte  
Vērtējums –labi (3) 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

Vērtējums – ļoti labi (4) 

Atbalsts personības veidošanā 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Atbalsts karjeras izglītībā 
Vērtējums –labi (3) 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai  
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Vērtējums – ļoti labi (4) 
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Mikroklimats 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Fiziskā vide 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Personālresursi. 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  
Vērtējums – ļoti labi (4) 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  
Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

 

 

 

Iestādes 

vadītājs 

Ivars Ādamsons     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

 Kocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 Jānis Olmanis     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

2014.gada 6.februārī 

(datums) 

 

 


