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1. Vispārīgā daļa. 

 
Seces pagasta pamatskolas dibinātājs ir Jaunjelgavas novada dome. Šī ir vienīgā 

izglītības iestāde Seces pagastā.  2019./2020.m.g.  mācās 81 skolēns, t.sk. no citām 

pašvaldībām.  Skolēnu skaits katru gadu samazinās. 

2019./2020.m.g. tika īstenotas trīs izglītības programmas; 

             Vispārējā pamatizglītības programma, kods 21011111, 

             Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības 

programma, kods 21011811, 

            Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611. 

Izskatām iespējas speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, kods 21015811, realizēšanas uzsākšanai. 

 

Ir nodrošināts visu aktuālo izglītības programmu realizēšanai nepieciešamais 

pedagoģiskais personāls ar atbilstošu pedagogu izglītību. Sadarbībā ar pašvaldību, ir 

nodrošināta atbalsta personāla (logopēda, izglītības psihologa, pedagoga palīga) 

darbība. 

 

Skolas misija 
 

Skola kā pagasta kultūrizglītības centrs, kur mūsdienīgā, integratīvā un psiholoģiski 

labvēlīgā vidē ikvienam skolas vecumu sasniegušam bērnam ir pieejama kvalitatīva 

izglītība, savu interešu un spēju attīstīšana. Skola kā orientieris katra skolēna personības 

izaugsmei. 

 

Skolas vīzija 
 

Augstā līmenī labiekārtota un bērniem draudzīga skola, kuras psiholoģiskā vide veicina 

pozitīvas mācību motivācijas veidošanos un virzību tālākai izglītībai. 

 

Skolas mērķi. 
 

• Nodrošināt kvalitatīvas pamatizglītības ieguves iespējas, sniedzot vispusīgu 

atbalstu un motivējot tālākai izglītības ieguvei. 

• Veidot izglītojamā līdzatbildību par sava darba rezultātiem. 

 

Uzdevumi. 
 

• Nodrošināt maksimāli labvēlīgus mācīšanas un mācīšanās apstākļus un iespējas. 

• Radīt iespējas skolēna personības vispusīgai attīstībai, respektējot skolēnu 

intereses, spējas un vajadzības.  

• Veidot kvalitatīvu sadarbību un informācijas operatīvu apmaiņas plūsmu ar 

sadarbības partnerim. 

• Veicināt skolas pozitīva tēla veidošanos. 

• Modernizēt un sakārtot skolas vidi. 

• Attīstīt demokrātijas un sociālās integrācijas procesus skolas kolektīvā. 

2019./2020.m.g. prioritātes.  
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1. pedagoģiskā kolektīva sadatavošanās  jaunā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai 

sākot ar 2020./2021.m.g. 

2. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izpēte un pakāpeniska pāreja no mācīšanas 

un mācīšanās vadīšanu. 

3. Mācību stundas mērķu formulēšana un atgriezeniskās saites nodrošināšana katrā 

stundā. 

 

Visi skolotāji ir apmeklējuši tālākizglītības pasākumus un  iepazīstinājuši kolektīvu ar 

iegūto informāciju un pieredzi par jaunā pamatizglītības satura izpratni un ieviešanu. 

Pedagoģiskais kolektīvs ir iepazinies ar jauno pamatizglītības standartu , tā prasībām 

un PP izanalizējis tuvāko aktuālāko mācību saturu. Katrs skolotājs ir apzinājies sev 

neizprasto un tālākās izziņas vajadzības.  

Stundu vērojumos konstatēts, ka visi skolotāji formulē stundas mērķus un uzdevumus, 

organizē skolēnu pašvērtējumu un atgriezenisko saiti, bet nepieciešami atsevišķi 

uzlabojumi.  

 

 

Skolas dalība projektos: 
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 

 Projektu darbības rezultātā skola nodrošina nepieciešamo atbalstu skolēniem ar 

mācīšanās un emocionālajām problēmām, tādējādi samazinot neattaisnotu skolas 

kavēšanu, priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un saglabājot stabilitāti vai pozitīvu 

dinamiku riska grupas skolēnu mācību darba rezultātu sniegumā. 

 
Audzināšanas darba prioritātes. 
Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un novadu veicināšana. 

Izglītojamo iesaistīšana interešu izglītībā, veicinot mērķtiecīgu un lietderīgu  brīvā laika 

plānošanu. 

Visi skolēni ir iesaistījušies interešu izglītībā. 90% skolēnu piedalās vairākās interešu 

izglītības nodarbībās, tādējādi nodrošinot konkrēto pašdarbības kolektīvu iespēju 

pārstāvēt savas skolas godu  konkursos un skatēs, gūstot atzinīgus rezultātus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos. 
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2.1. Mācību saturs. 

2.1.1. Kritērijs „Skolas īstenotās izglītības programmas.” mūsu izglītības 

iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam «labi».  

• Skolas mācību process tiek organizēts atbilstoši licencētajai izglītības 

programmai. 

• Skolēnu mācību sniegums apliecina sekmīgu izglītības programmas 

apguvi. 

• Absolventu tālākās izglītības gaitas apliecina sekmīgu iestāju un 

mācīšanos vidējās izglītības iestādēs. 

 

Kritērija «Skolas īstenotās izglītības programmas» stiprās puses mūsu izglītības 

iestādē, noslēdzot 2019./2020.māc.g.: 

• Skolotāji ir izanalizējuši izmaiņas izglītības programmas apguves 

nodrošināšanā un apzinās tālākās izziņas vajadzības.  

• Skolotājiem ir iespējas iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmetu standartos un 

programmās, kā arī ar citu skolu pieredzi sadarbībā ar Aizkraukles starpnovadu 

izglītības pārvaldi  

 

Kritērija «Skolas īstenotās izglītības programmas» turpmākās attīstības 

prioritātes ir: 

• Sadarbībā ar dibinātāju izvērtēt speciālās izglītības programmas izglītojamiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem īstenošanas iespējas. 

• Turpināt jaunā mācību satura ieviešanas apguvi un pieredzes apmaiņu skolas 

kolektīvā  un sadarbībā ar citām skolām.  

• Veikt izpēti, rūpīgi izvēlēties un sagatavot mācību līdzekļus, atbilstošuskatra 

mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Mācīšana un mācīšanās 

2.2.1.Kritērijs „Mācīšanas kvalitāte.” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam - labi. 
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• Visi skolotāji ir iesaistījušies tālākizglītībā par jaunā  mācību satura ieviešanu 

un metodoloģiju  

• Vērotajās mācību stundās skolotāji izvirza skolēniem sasniedzamus stundas 

mērķus un organizē atgriezenisko saiti. 

• Skolotāji dalās savā pieredzē un izmanto starpskolu pieredzes apmaiņas 

iespējas saistībā ar jaunā izglītības standarta pakāpenisku ieviešanu.  

• Gandrīz visu pedagogu izmantotās mācību metodes un darba organizācijas 

formas ir daudzveidīgas un atbilst mācību satura prasībām un izglītojamo 

spējām. 

.  

Kritērija «Mācīšanas kvalitāte» stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020.māc.g.: 

• Kvalitatīvs pedagogu darbs mācību stundās. 

• Skolotāji ir gatavi uzsākt jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešanu , 

apzinoties savas turpmākās tālākizglītošanās vajadzības. 

 

Kritērija «Mācīšanas kvalitāte» turpmākās attīstības prioritātes ir: 

• Veidot pedagogu sadarbības grupas, starppriekšmetu saiknes realizēšanā, 

mācību un audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā. 

• Veicināt vienotu izpratni par mājas darbu uzdošanas mērķi, formām un apjomu. 

 

2.2.2. Kritērijs „Mācīšanās kvalitāte.” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam - labi. 

• Visi skolotāji uzskata un stundu vērojumi apliecina, ka gandrīz visi 

skolēni aktīvi piedalās mācību procesā, plānojot un izvērtējot savu darbu, 

bet atsevišķu skolēnu mācīšanās aktivitāte ir nepietiekama. 

• Skolēniem tiek nodrošinātas iespējas mācīšanās procesā izmantot visus 

skolas un turpat blakus esošās pagasta bibliotēkas resursus.  

• Ikdienas mācību procesā liela vērība tiek pievērsta skolēnu mācīšanās 

motivācijas veidošanai, iesaistot izglītojamos mācību procesā veikt 

pašvērtējumu, 
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• Gandrīz visi skolēni labprāt apmeklē mācību stundas un nekavē tās bez 

attaisnojošiem iemesliem, bet attālināto mācību laikā bija vērojama 

skolēnu pasivitāte. 

 

Kritērija «Mācīšanās kvalitāte» stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020.māc.g.: 

• Mācīšanās procesam nepieciešamo resursu pieejamība.  

• Pozitīva pedagogu un izglītojamo sadarbība 

  

Kritērija «Mācīšanās kvalitāte» turpmākās attīstības prioritātes ir: 

• Skolēnu mācību motivācijas kāpināšana 

• Skolēnu pašvadītas mācīšanās principu ieviešana. 

 

2.2.3.Kritērijs „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.” mūsu izglītības 

iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - labi. 

• Skolā irizveidota unapstiprināta izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. 

• Saskaņā ar vveikto aptauju , vairāk kā puse izglītojamo saprot vērtēšanas 

kritērijus konkrētajam darbam un mācībās kopumā. 

 Kritērija «Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa» stiprās puses mūsu 

izglītības iestādē, noslēdzot 2019./2020.māc.g.: 

• Vienota izpratne par mācību sasniegumu vērtēšanu. 

• Vērtēšanas regularitāte un skolēnu pašvērtējuma izmantošanas vērtēšanā  

• Visi pedagogi ir apguvuši prasmi skolvadības sistēmā e-klase atspoguļot 

vērtēšanas kritērijus katram pārbaudes darbam. 

Attīstības vajadzības: 

• Aktualizēt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un mācību 

sasniegumu uzlabošanas kārtību atbilstoši jauno pamatizglītības standartu 

ieviešanai. 

• Izstrādāt vienotus visiem saprotamu vērtēšanas līmeņu aprakstus atbilstoši 

jaunajam pamatizglītības standartam. 

• Skaidrot vērtēšanas sistēmas būtību un principus skolēniem un vecākiem. 
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2.3. Izglītojamo sasniegumi. 

2.3.1. Kritērijs „Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.”  

• Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu uzskaitei. 

• Skolēniem un vecākiem ir operatīvi pieejama informācija par sasniegumu 

rezultātiem, kritērijiem un uzlabošanas kārtību.  

• Lai arī pēdējos mācību gados nebija skolēnu, kuri pārcelti ar 

nepietiekamiem vērtējumiem, 2019./2020.m.g. attālināto mācību 

rezultātā ir viens šādas gadījums. 

Kritērija «Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā» stiprās puses mūsu izglītības 

iestādē, noslēdzot 2019./2020.māc.g.: 

• Izglītojamo ikdienas sasniegumi 2019./2020.mācību gadā skolā kopumā 

uzrāda stabilu un noturīgu sniegumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

mācību gadiem.  

• Skolā mācību darbs tiek organizēts tā, lai ikviens izglītojamais atbilstoši 

savām spējām apgūtu mācību priekšmeta standarta prasības un iegūtu 

kvalitatīvu izglītību. 

Kritērija «Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā» turpmākās attīstības 

prioritātes ir: 

• Formatīvās vērtēšanas instrumentu un iespēju dažādošana, veicinot 

izglītojamo atbildīgu attieksmi pret saviem mācību sasniegumiem 

• Pedagoģiskajā procesā pilnveidojamas izglītojamo pašvērtēšanas prasmes, 

sasaistot tās ar vērtēšanu kopumā un rosinot izglītojamos augstākiem 

sasniegumiem. 

 

 2.3.1. Kritērijs „Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.” mūsu izglītības 

iestādē 

• Skola veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts 

pārbaudes darbu norisei. 

• Nav datu par 2019./2020.m.g. , sakarā ar valsts pārbaudes darbu atcelšanu 

valstī.  
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Kritērija «Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos» stiprās puses mūsu 

izglītības iestādē, noslēdzot 2019./2020.māc.g.:  

• Izglītojamie, beidzot 3., 6.,9. klasi, ir apguvuši mācību priekšmetu standarta 

prasības, par ko liecina pārbaudes darbu vērtējumi.  

Ikdienas mācību sasniegumi un rezultāti VPD ir minimāli atšķirīgi. 

 

Kritērija «Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos» turpmākās attīstības 

prioritātes ir: 

• Organizēt mērķtiecīgu un pēctecīgu mācību procesu, radot izglītojamiem 

apstākļus sekmīgai jaunā pamatizglītības  standarta prasību izpildei. 
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• Aktualizēt zemāko apguves līmeņu mācību priekšmetu mācīšanas 

problēmas un risinājumus. 

 

 

2.4. Atbalsts izglītojamajiem 

2.4.1.Kritērijs “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts”mūsu 

skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam –labi. 

Skolai nav sava medicīniskā personāla. Skolēnu veselības uzraudzībai skola 

sadarbojas ar vietējo ārstniecības iestādi, kurā strādā ģimenes ārsts, ārsta palīgs un 

medmāsa. Par skolēnu veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām skola 

informāciju saņem no vecākiem vai vietējās ārstniecības iestādes. Ārstniecības iestāde 

atrodas blakus skolai un medicīniskā palīdzība ir saņemama visu skolas darba laiku, 

pēc vienošanās – arī ārpusstundas pasākumu laikā. 

 Informāciju par rīcību traumu un pēkšņu saslimšanas gadījumos skolēni saņem 

dažādu mācību stundu, klases stundu laikā,  tikšanās reizēs ar medicīnisko personālu. 

Arī vecāku pilnsapulcēs piedalās ģimenes ārste un informē vecākus par veselības 

profilakses un drošības jautājumiem. 

Sadarbībā ar mobilo zobārstniecības kabinetu, skolēniem  iespējams saņemt 

stomatoloģiskos pakalpojumus un informāciju par mutes veselību. Sadarbībā ar 

Teterevu fondu tika nodrošināta  bezmaksas redzes pārbaude un , nepieciešamības 

gadījumā, dāvanu karte briļļu iegādei. 

Skolas personāls ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. 

Skola piedalās veselīga dzīvesveida programmās Skolas piens un Skolas auglis. 

Skolā darbojas logopēds. Darbs notiek ar jaunākā skolas vecuma bērniem. 

Skolā ir noteikta kārtība rīcībai traumu gadījumos, ir izstrādātas drošības 

instrukcijas un grafiks skolēnu iepazīstināšanai ar tām. Skolēni tiek regulāri 

iepazīstināti ar instruktāžām, ko apliecina paraksti instruktāžu uzskaites lapās. Skolas 

vestibilos un pagalmā ir izvietotas novērošanas kameras un informējoši uzraksti par 

videonovērošanu. Skolēni un skolas personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plāniem, 

iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kārtības uzraudzībai ir noteiktas skolotāju 

dežūras un apkopējas – dežurantes. 

Skolā pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizācijai. Visi to ievēro. 
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Skolā nav sava psihologa un sociālā pedagoga. Vienu reizi nedēļā , vai pēc īpašas 

nepieciešamības skolā darbojas novada sociālā dienesta psihologs un sociālais 

pedagogs. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pagasta sociālo darbinieku.  

Skola piedāvā pagarinātās dienas grupas nodarbības 1. – 4.kl. skolēniem, kuras 

darba laiks ir saskaņots ar skolēnu mācību stundām un skolas autobusa kursēšanas 

grafiku. 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” stiprās puses: 

• Sadarbība ar vietējo medicīnisko personālu. 

• Ārpusstundu pasākumi un ārpusskolas aktivitātes skolēniem tiek saskaņotas ar 

skolas darba režīmu un iespējām. 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts”tālākās attīstības 

vajadzības 

• Psihologa  apmaksātās darba slodzes apjoma nodrošināšana atbilstoši  skolēnu 

vajadzībām. 

• Izpratnes, iecietības un līdzjūtības īpašību izkopšana skolēnos. 

 

 

2.4.2. Atbalsts personības veidošanā. Kritērijs “Atbalsts personības 

veidošanā”mūsu skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - labi. 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Tās darbu konsultē atbildīgais skolotājs. 

Pašpārvaldes darba aktivizēšanai ir izstrādāta tās struktūra. pārskatīts reglaments. 

Skolotāji un skolas vadība atbalsta skolēnu iniciatīvu un aktivitātes. Ārpusstundu 

pasākumu sagatavošanā un norisē iesaistās gandrīz visi skolēni un skolotāji. 

Skolā regulāri plāno un organizē ārpusstundu pasākumus visām klašu grupām. 

Pasākumu plāna projekts nākamajam mācību gadam tiek veidots iepriekšējā mācību 

gada noslēgumā, izvērtējot notikušos pasākumus un ņemot vērā nākamā mācību gada 

aktualitātes, bet katra semestra sākumā to precizē. Kā tradicionālie pasākumi ir 

gadskārtu svētki, Ziemassvētku un Mātes dienas koncerti, tautisko deju kolektīvu 

sadanči, sporta diena, Zvana svētki un izlaidums. Papildus ir pasākumi pēc  kultūras 

nama uzaicinājuma, iesaistīšanās pagasta vai novada aktivitātēs un skolēnu iniciatīvas. 

Mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu nodrošina audzināšanas darba 

programma un klases stundu plānojumi., skarot visas būtiskākās personības attīstību 



13 

 

ietekmējošās jomas. Klases stundu saturs atbilst skolas izstrādātajai audzināšanas darba 

programmai. 

Skola piedāvā vairākas interešu izglītības programmas, kuras veidotas saskaņā ar 

finansējumu un cilvēkresursiem. Lielākā daļa interešu izglītības nodarbību laiki tiek 

plānoti saskaņā skolas autobusa kursēšanas grafiku. Skola atbalsta interešu izglītības 

dalībnieku piedalīšanos starpnovadu un valsts mēroga konkursos un skatēs, kur gūst 

labus rezultātus. Par aktivitāti un rezultātiem dalībnieki tiek apbalvoti ar pateicības 

rakstiem vai ekskursijām.  

Visiem skolēniem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par programmām un 

nodarbību norises laikiem gan pie klašu audzinātājiem, gan pie informācijas dēļa, gan 

skolas mājas lapā.  

Regulāri, katra mācību gada beigās, notiek interešu izglītības programmu izpildes 

un rezultātu analīze. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā”stiprās puses: 

• Plašs interešu izglītības piedāvājums. 

• Skolēnu aktivitāte interešu izglītībā. 

• Atbalsts dalībai pasākumos, skatēs un konkursos. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā”tālākās attīstības vajadzības: 

• Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana eksakto zinātņu jomā. 

• Eksakto zinātņu interešu izglītības piedāvājums. 

 

2.4.3. Kritērijs “Atbalsts karjeras izglītībā”mūsu skolā tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam –labi. 

Skolā ir pieejama daudzveidīga un lietderīga informācija skolēniem un viņu 

vecākiem par vispārējās vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu 

izvēles iespējām. Materiāli ir izvietoti skolas bibliotēkā. Informācija periodiski tiek 

papildināta, sekojot aktualitātēm un klašu audzinātāju pieprasījumam. Ir noteikta par 

karjeras izglītību atbildīgā persona. 

Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma. Klašu audzinātāji to izmanto 

sava darba plānošanā. Karjeras izglītības saturs ir integrēts īstenotās izglītības 

programmas saturā. Mācību priekšmetu skolotāji apgalvo, ka karjeras izvēles jautājumi 

tiek aplūkoti visos mācību priekšmetos. 
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Karjeras izglītības pasākumi tiek rīkoti atbilstoši skolēnu vecumu grupām -  

ekskursijas uz ražošanas objektiem, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, sarunas 

par izglītību, profesijām un darba iespējām dažādu ekskursiju laikā, atvērto durvju 

dienu apmeklēšana, tikšanās ar profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un 

pedagogiem, tikšanās ar skolas absolventiem,  rosināšana iesaistīties „Ēnu dienās” , 

sadarbība ar karjeras konsultantiem. 

Katru gadu vecāko klašu skolēni apmeklē izstādi „Skola ...” Rīgā. 

 Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā”stiprās puses: 

• Informācijas pieejamība. 

• Karjeras tēmu iekļaušana skolas ikdienā un ārpusskolas aktivitātēs. 

 Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā”attīstības vajadzības: 

• Mērķtiecīgu  karjeras izglītības pasākumu organizēšana akcentējot skolas 

absolventu pozitīvos sasniegumus. 

 

 

2.4.4. Kritērijs “Atbalsts mācību darba diferenciācijai”mūsu skolā tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam –labi. 

Skolā tiek organizēts darbs gan ar talantīgajiem skolēniem, gan ar tiem, kuriem 

mācības sagādā grūtības. 

Visi skolotāji apgalvo un stundu vērojumi liecina, ka gandrīz visās mācību 

stundās tiek paredzēti dažādu grūtības pakāpju uzdevumi skolēniem ar atšķirīgām 

spējām, prasmēm  un zināšanām.  

Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, projektos, sacensībās. Skolotāji mērķtiecīgi sagatavo spējīgākos skolēnus 

olimpiādēm un konkursiem. Darbojas skolēnu stimulēšanas sistēma. 

Skolotāji apzina un iesaista skolēnus ar mācību programmu tiešā veidā nesaistītās 

aktivitātēs un konkursos , piem., ZZ čempionāts, Vispasaules sniega diena u.c. Skola 

nodrošina bezmaksas transportu. 

Skolā sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības 

vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu, nodrošinot konsultācijas visos mācību 

priekšmetos. Konsultāciju grafiks ir izvietots skolā.  Skolotāji neatsaka konsultācijas 

arī citā viņiem iespējamā laikā. Atbalstu mācību darbā sniedz pagarinātās dienas grupa. 
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Pēc nepieciešamības tiek nodrošināti  skolēnam nepieciešamie individuālie atbalsta 

pasākumi ikdienas mācību darbā un pārbaudes darbā. 

Skolā darbojas logopēds, kurš nodrošina logopēdisko palīdzību sākumskolas  un 

speciālās izglītības programmu apgūstošajiem skolēniem. 

 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” stiprās puses: 

• Radītās atbalsta iespējas skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

• Atbalsts talantīgāko skolēnu dalībai olimpiādēs un konkursos. 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” tālākās attīstības vajadzības: 

• Mērķtiecīga talantīgo skolēnu virzīšana savu spēju apzināšanai un 

pilnveidošanai. 

 

2.4.5.Kritērijs “Atbalsts izglītojamo speciālajām vajadzībām”mūsu skolā 

tiek īstenots atbilstoši vērtējumam –labi. 

Skolā tiek apzināti skolēni ar īpašām un speciālām vajadzībām. Pamatojoties uz 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem, ir licencēta izglītības programma 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām , kods 21015611.  

Skolā darbojas atbalsta komanda – logopēds, psihologs, sociālais pedagogs.  

Gandrīz visiem pedagogiem ir tālākizglītības sertifikāts darbam  speciālās izglītības 

programmās. Ir noteikti termiņi, kuros jāapmeklē tālākizglītības kursi speciālajā 

izglītībā tiem pedagogiem, kuriem šādu kursu vēl nav. Esošā atbalsta personāla darba 

slodzes ietvaros ir problemātiski nodrošināt pietiekamu atbalstu visiem izglītojamiem, 

kuriem tas nepieciešams. Atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām tiek veidoti un 

īstenoti individuālie izglītības plāni. Ikdienas mācību procesā, skolas un valsts 

pārbaudes darbos tiek izmantoti atbalsta pasākumi un atbalsta  materiāli. Visi skolotāji 

apgalvo, ka ievēro skolēnu speciālās vajadzības. 

Skola ir pieejama un ir iespējams nodrošināt mācību procesu izglītojamiem ar 

kustību traucējumiem, lai arī šobrīd šādu izglītojamo nav. 

Kritērija “Atbalsts izglītojamo speciālajām vajadzībām” stiprās puses. 

• Esošās atbalsta komandas un pedagogu sadarbība.. 

• Pedagogu atbalsts mācību procesā. 

Kritērija “Atbalsts izglītojamo speciālajām vajadzībām”tālākās attīstības 

vajadzības. 
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• Izveidot speciālā pedagoga štata vietu 

• Sadarbībā ar dibinātāju izskatīt iespējas speciālās izglītības programmas 

skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem īstenošanas iespējas. 

 

 

2.4.6. Kritērijs “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”mūsu skolā tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam –labi. 

Katra mācību gada sākumā tiek organizētas vecāku pilnsapulces, kurās vecāki 

tiek informēti par jaunumiem izglītībā un skolas darba organizācijā. Informāciju par 

bērna mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumiem un organizatoriskajām 

aktualitātēm vecāki saņem ar ierakstiem e-klasē un  ierakstiem vai informatīvām 

ielīmēm skolēna dienasgrāmatās.  Uz katra mēneša 5. datumu skolēni un vecāki saņem 

sekmju izrakstus par iepriekšējā perioda mācību sasniegumiem. Vismaz divas reizes 

mācību gadā tiek organizētas klašu vecāku tikšanās ar skolotājiem, cenšoties tās plānot 

iespēju robežās abpusēji piemērotā laikā.  

Vecāki tiek aicināti uz  skolēnu pasākumiem un svētku koncertiem, kurus 

organizē skola vai  kultūras nams  ar skolēnu piedalīšanos. 

 Skolas telpās ir pastkastīte, kur vecāki var rakstiski iesniegt jautājumus, 

priekšlikumus vai izteikt viedokli, arī anonīmi. 

Skola konsultējas ar vecākiem, ja bērnam nepieciešana jebkāda veida palīdzība 

vai atbalsts, nepieciešamības gadījumā palīdz to organizēt. 

Par skolas ārpusstundu aktivitātēm vecāki tiek informēti ar informāciju 

dienasgrāmatās, e-klasē. Par dalību ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos tiek lūgta 

vecāku piekrišana un informācija par bērna  nokļūšanu mājās, ja  pēc pasākuma netiek 

nodrošināts skolas transports. 

Kritērija  “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” stiprās puses. 

• Informācijas apmaiņas nodrošinājums 

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”tālākās attīstības vajadzības. 

• Vecāku motivēšana aktīvākai līdzdalībai skolas darba organizēšanā un 

lēmumu pieņemšanā. 

• Aktivizēt skolas padomes darbību. 
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2.5. Iestādes vide. 

2.5.1. Kritērijs “Mikroklimats”mūsu skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam –

labi. 

Skola plāno un īsteno skolas tēla veidošanu. Skolas vide un darbība piesaista 

skolēnus no citiem pagastiem un novadiem – Salas novads, Aizkraukle, Sērenes 

pagasts. Gandrīz visi aptaujātie no skolas aizgājušie skolēni un absolventi izsaka 

pozitīvu viedokli par mūsu skolu. 

Gandrīz visi aptaujātie skolēni un vecāki atzīst, ka  esošās tradīcijas tiek 

papildinātas ar jauniem pasākumiem, kuri reizēm iesakņojas par tradīciju. Skola 

izmanto vienota dizaina dienasgrāmatas. Pozitīvu ieguldījumu skolas tēla veidošanā 

popularizēšanā sniedz Mazpulka aktivitātes valsts līmenī , interešu izglītības 

programmu panākumi un ieguldījums kultūras dzīvē, aktivitāšu un rezultātu 

publicēšana novada laikrakstā. 

. Gandrīz visi aptaujātie vecāki un skolēni secina, ka jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi 

no dzimuma, reliģijas vai nacionālās piederības.  

Skolas vadības, personāla un skolēnu attiecībās valda labvēlība, uzticēšanās un 

izpalīdzība. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

Lielākā daļa skolēnu un vecāku atzīst, ka skolēnu starpā lielākoties valda 

sapratne, tomēr gadās arī konfliktsituācijas. Lielākā daļa skolēnu un vecāku piekrīt tam, 

ka konfliktsituācijas risina likumīgi un taisnīgi. Gandrīz visi aptaujātie, 

konfliktsituācijās iesaistītie skolēni, saprot un atzīst savu nodarījumu kaitīgumu un 

iespējamās sekas, atzīst savu vainu. Labs palīgs konfliktu risināšanā ir sociālais 

pedagogs un psihologs, taču pagaidām profesionāla psihologa un sociālā pedagoga 

klātbūtne skolā katru dienu nav iespējama.  

Saskaņā ar skolēnu instruēšanas materiāliem, visi skolēni ir iepazīstināti ar  skolas 

iekšējās kārtības noteikumiem, skolēnu dienasgrāmatās ir pieejams šo noteikumu 

izraksts. Lielākā daļa skolēnu un vecāku secina, ka skolas iekšējās kārtības noteikumi 

ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. 

Kritērija “Mikroklimats” stiprās puses:  

• Skola veiksmīgi īsteno skolas tēla veidošanu. 

• Skolai ir savas ilggadējās tradīcijas. 

• Skolā darbojas demokrātiski iekšējās kārtības noteikumi. 

Kritērija “Mikroklimats” tālākās attīstības vajadzības: 

• Profesionāla psihologa un sociālā pedagoga klātbūtne vairākas dienas nedēļā. 
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2.5.2. Kritērijs “Fiziskā vide”mūsu skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

– ļoti labi. 

Visi kontrolējošo institūciju pārbaudes akti atrodas pie lietvedes, tie ir reģistrēti 

un pieejami. Aktos nav norāžu par būtiskiem trūkumiem skolas fiziskajā vidē un darba 

organizācijā. Norādītās nepilnības tiek novērstas. 

Skolas telpas ir pietiekoši ērtas, tīras, gaišas, sakoptas, estētiski atbilstoši 

noformētas atbilstoši bērnu vecumposmam un konkrētā mācību priekšmeta specifikai. 

Ir plaša sporta zāle, sporta ģērbtuves un dušas telpas, 1-4.kl. kopīgas, bet 5-9.kl. 

atsevišķas garderobes. Labiekārtota skolas ēdnīca , veikts ēdamzāles remonts. Skolas 

telpās ir nodrošināts siltums, apkure tiek uzsākta atbilstoši laika apstākļiem un 

nepieciešamībai. Tiek veikta pakāpeniska un plānveidīga skolas telpu labiekārtošana,  

remontēšana un fiziskās vides uzlabošana. 

Skolas telpu noformēšanā tiek izmantoti  vizuālajā mākslā, mājturībā un interešu 

izglītībā izstrādātie darbi. 

Skolēni piedalās skolas vides sakopšanā – lapu grābšanas talkās skolas apkārtnē 

vai pagasta nozīmīgākajos objektos, apstādījumu uzturēšanā un kopšanā,  Bet pēc 

sarunām ar vecākiem jāsecina, ka  lielākā daļa vecāku vēlētos, lai bērni tiek vairāk 

iesaistīti  šajās aktivitātēs.  

Sarunās vecāki un skolēni atzīst, ka skolas teritorija ir jauki apzaļumota, sakopta, 

tīra, apgaismota  diennakts tumšajā periodā. Tā saplūst ar Seces ciemata teritoriju, kurā 

jaunākajiem skolēniem ir iespēja izmatot rotaļu laukumus, bet lielākajiem skeitošanas 

rampas, ielu basketbola laukumu aktīvai laika pavadīšanai svaigā gaisā. Skolai 

blakusesošo sporta laukumu skolēni var brīvi izmantot aktīvai atpūtai ārpusstundu 

laikā. 

 

Kritērija “Fiziskā vide” stiprās puses: 

• Funkcionālas skolas telpas un tajās tiek ievērotas sanitārhigiēniskās normas. 

• Sakopta un labiekārtota skolas apkārtne. 

Kritērija “Fiziskā vide”tālākās attīstības vajadzības: 

• Skolas koridoru labiekārtošana 

• Skolēnu līdzatbildības par sakoptas vides uzturēšanu aktualizēšana. 
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2.6. Iestādes resursi. 

2.6.1.Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi”mūsu skolā tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam –labi. 

Skolas telpas atrodas vairākās blakusesošās ēkās, kuras ir  veiksmīgi pielāgotas 

skolas vajadzībām, tādējādi nodrošinot visas izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamās telpas un materiāltehniskos resursus. Lielākajā daļā skolas telpu ir veikts 

remonts. Sanitārie mezgli atbilst normām. Telpu iekārtojums ir skolēnu skaitam, 

vecumam un augumam atbilstošs. Ir  iegādāti atbilstoši skolēnu augumiem regulējamie 

soli un krēsli. Skolā ir atpūtas telpas skolēniem, pedagogiem un tehniskajam 

personālam.    

Skolā ir atsevišķa telpa atbalsta personāla darbam. Skolai ir nepieciešamās telpas 

interešu izglītības nodarbībām un ārpusstundu aktivitātēm.  

Materiāltehniskie līdzekļi vienmēr tiek uzturēti darba kārtībā un ir droši lietošanā. 

Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst skolas vajadzībām. Ir noteikta kārtība 

telpu izmantošanai, par to ievērošanu atbild pedagogi. Ir zināma kārtība 

materiāltehnisko resursu izmantošanā, to izmantojums ir efektīvs. 

             Skolas finanšu resursi ir pietiekami esošo izglītības programmu realizēšanai, 

skolas darbības nodrošināšanai, infrastruktūras uzturēšanai un pakāpeniskai 

,pārdomātai attīstībai. Finanšu līdzekļus skola izmanto atbilstoši izvirzītajām 

prioritātēm un vajadzībām un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

Pašvaldība atbalsta uz  tālāko attīstību orientētas ieceres. Gatavojot budžeta projektu, 

skolas direktore konsultējas ar visām ieinteresētajām pusēm. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stiprās puses:  

• Telpu un resursu nodrošinājums. 

• Sadarbība ar pašvaldību skolas materiāltehniskajā nodrošināšanā. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi”tālākās attīstības vajadzības: 

• Papildus finanšu līdzekļu piesaiste .  

 

2.6.2. Kritērijs “Personālresursi”mūsu skolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam –labi. 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais 

pedagoģiskais personāls. Personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 
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prasībām. Gandrīz visi skolotāji māca vairāk kā vienu mācību priekšmetu, tas nodrošina 

skolotāju noslogojumu. Vairāki skolotāji strādā amatu apvienošanas kārtībā uz nepilnu 

slodzi, tas rada iespaidu, ka uz nelielu skolēnu skaitu ir skaitliski  liels pedagoģiskais 

kolektīvs un  apgrūtina  kvalitatīva un optimāla stundu saraksta izveidi. Ir problēmas 

šos skolotājus aktīvi un kvalitatīvi iesaistīt skolas attīstības un metodiskajā darbā. Skolā 

darbojas logopēds, novada psihologs un sociālais pedagogs. Prognozējama 

nepieciešamība speciālās izglītības  programmas skolēniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem uzsākšanai, bet uzskatām, ka pašreizējie atbalsta personāla resursi ir 

nepietiekami šīs programmas kvalitatīvai īstenošanai.  Skola ir nodrošināta ar visu 

nepieciešamo tehnisko personālu. 

Skolas vadība aktualizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides nepieciešamību, 

informē skolotājus par tālākizglītības iespējām, atbalsta pedagogu tālākizglītības 

iniciatīvu. Skolas budžeta tāmē katru gadu tiek plānoti līdzekļi skolotāju profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides nodrošināšanai, bet ne vienmēr tie ir pietiekami un daļu 

apmeklēto kursu vai semināru apmaksā paši pedagogi.   Visi skolotāji piedalās ar 

pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs ārpus skolas -  piedalās Aizkraukles starpnovadu 

līmeņa metodisko apvienību darbībā,  trīs pedagogi ir metodisko apvienību vadītāji. 

Gandrīz visi pedagogi apgalvo, ka kursos un metodiskajās apvienībās gūto pieredzi 

izmanto darbā , kā arī dalās ar to kolektīvā. Darbinieku kolektīva pamatsastāvs ir stabils 

un nemainīgs. Izmaiņas saistītas tikai ar darbinieku personīgajām problēmām – 

veselība, dzīvesvietas maiņa, slodzes palielināšanās pamatdarbā vai pensionēšanās. 

Vairāki skolotāji ir mūsu skolas absolventi. Pedagogi atbalsta skolas darba aktivitātes 

un iesaistās ārpusskolas aktivitātēs un ,kur nepieciešams, iesaista arī skolēnus.  

 

Kritērija “Personālresursi”stiprās puses:  

• Pedagogu izglītība un darba pieredze. 

• Darbinieku atsaucība un ieinteresētība kopēju mērķu sasniegšanā. 

Kritērija “Personālresursi”tālākās attīstības vajadzības: 

• Speciālā pedagoga vai skolotāja palīga vietas izveidošana. 

• Amatu apvienošanā strādājošu kadru skaita samazinājums. 

 

2.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 
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2.7.1. Kritērijs “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana”mūsu 

skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam –labi. 

Skolā tiek plānota pašvērtēšana. To veido pasākumu vai notikumu izvērtējums 

skolotāju darba sanāksmēs, mācību gada rezultātu izvērtējums metodiskajās komisijās 

un pedagoģiskajā padomē, interešu izglītības programmu snieguma vērtējums katra 

mācību gada beigās, ikgadējais skolotāju pašvērtējums,  skolotāju, skolēnu un viņu 

vecāku aptaujas un sarunās gūtā informācija, vadības organizētā kontrole  visos skolas 

darba aspektos. 

Pašvērtēšanas procesā nozīmīgu daļu ieņem skolēnu mācību sasniegumu, 

līdzdalības un attieksmes izvērtējums. Skolas vadība rosina skolas darbiniekus 

regulārai pašvērtēšanai. Skolas darbinieki pārzina pašvērtēšanas sistēmu un  iesaistās 

pašvērtēšanas procesā. Pašvērtēšanas rezultāti tiek izmantoti turpmāko darbību un 

tālākās attīstības plānošanā.  

Skolas stiprās puses un attīstības vajadzības pārzina visi skolas darbinieki un to 

izmanto sava turpmākā darba plānošanā. Ar pašvērtējuma ziņojumu var iepazīties pie 

skolas administrācijas un skolas mājas lapā.  

Skolas attīstības plāns ir balstīts uz skolas reālajām tālākās attīstības vajadzībām. 

Izvirzītās prioritātes atbilst skolas vajadzībām un pašvaldības veidotajam novada 

nākotnes redzējumam.  

Skolas vadība nodrošina regulāru plāna īstenošanas pārraudzību un korekciju 

ieviešanu atkarībā no aktualitātēm un skolas attīstības vajadzībām. 

 

Kritērija “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” stiprās puses:  

• Pašvērtēšanā iegūtie secinājumi tiek izmantoti tālākā darbā. 

 

Kritērija “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” tālākās attīstības 

vajadzības: 

• Darbinieku pašiniciatīvas un motivācijas paaugstināšana iesaistei pašvērtēšanā. 

 

 

 

2.7.2. Kritērijs “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”mūsu skolā 

tiek īstenots atbilstoši vērtējumam –labi. 
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Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija. Skolas nolikums ir izstrādāts un apstiprināts 2016.gadā. Saskaņā ar 

skolas nolikumu ir izstrādāti iekšējo struktūrvienību reglamenti. Skolas lietvedību kārto 

lietvedis. Tā ir sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai, un atbilst Zonālā arhīva 

izvirzītajām prasībām. Visiem darbiniekiem ir izstrādāti amatu apraksti, ar tiem 

darbinieki ir iepazīstināti.  Skolas organizatoriskā struktūra ir skaidri noteikta, tā aptver 

visas skolas darbības jomas un visiem darbiniekiem ir saprotama. 

Direktora administrācijas darbinieki tiek iecelti atbilstoši valstī noteiktajai 

kārtībai, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības. Viņu kompetence 

ir noteikta amatu aprakstos, tā ir visiem zināma. Vadītāji savas kompetences ietvaros 

regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir atrunātas dažādos 

skolas darbu un darba attiecības reglamentējošos dokumentos  - darba kārtības 

noteikumos, līgumos, amatu aprakstos. Slodzes starp skolotājiem ir sadalītas iespējami 

optimāli, ņemot vērā skolas vajadzības, skolotāju izglītību, kvalifikāciju un racionālas 

darba organizācijas nosacījumus, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto 

pedagogam atļauto darba slodzi.  

Skolas pašpārvaldi veido Skolas padome, Skolēnu padome un Pedagoģiskā padome. 

Ir pārskatīta Skolēnu padomes struktūra un darbības jomas ar mērķi aktivizēt tās 

darbību. Skolas direktors plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi.  

Skolā darbojas  trīs metodiskās komisijas – sākumskolas skolotāju metodiskā komisija, 

5.-9.kl. skolotāju apvienotā metodiskā komisija un klašu audzinātāju metodiskā 

komisija. Katrs pedagogs ir iesaistīts vairākās metodiskajās komisijās, izskatāmie 

jautājumi reizēm dublējas. Tādēļ , lai uzlabotu metodisko komisiju darba kvalitāti un 

efektivitāti, nepieciešams pārskatīt to sastāvu un sadalījumu.  

 Klašu sadalījums un klašu piepildījums atbilst Jaunjelgavas novada noteiktajām 

prasībām. 

      

 Skolā ir atbalsta personāla darba grupa, kura darbojas saskaņā ar atbalsta grupas 

reglamentu. Vecāki un skolēni ir informēti par atbalsta personāla pieejamību vecāku 

pilnsapulcēs, skolēnu dienasgrāmatās un skolas mājas lapā, kā arī individuāli pēc 

nepieciešamības.  
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       Personāla tālākizglītība tiek plānota pamatojoties uz skolas tālākās attīstības 

vajadzībām un iecerēm, normatīvo aktu prasībām un ikdienas darba vajadzībām. 

Pedagogi apmeklē kursus, seminārus, aktīvi iesaistās metodisko apvienību darbā. 

Apzinot darbinieku vajadzības, reizēm kursi tiek organizēti skolā, novadā vai 

Aizkraukles starpnovadu metodiskajās apvienībās. Skola iespēju robežas atbalsta 

pedagogu iniciatīvu tālākizglītības pasākumu apmeklēšanā. 

Tālākizglītībā gūtās zināšanas tiek nodotas pārējiem kolēģiem metodisko komisiju un 

darba sanāksmēs. Piedāvā iespējas izmantot ar pedagoģiju nesaistīto zināšanu un 

prasmju izmantošanā, piem., radošo darbnīcu vadīšana. 

 

Kritērija “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” stiprās puses:  

• Pedagogu darba slodžu sadalījums un kvalifikācijas atbilstība. 

• Informācijas aprites formas. 

Kritērija “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” tālākās attīstības 

vajadzības: 

• Struktūrvienību darbības izvērtēšana un tālākās attīstības plānošana. 

•  Rosināt Skolas padomes aktivitāti dažādu jautājumu apspriešanā un lēmumu 

pieņemšanā. 

 

2.7.3. Kritērijs “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām”mūsu skolā tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam – ļoti labi. 

Skola regulāri sadarbojas ar dibinātāju un Seces pagasta pārvaldi dažādu aktuālu 

jautājumu risināšanā. Skola sadarbojas ar Aizkraukles izglītības pārvaldi un 

metodiskajām apvienībām pedagoģisku, metodisku, tālākizglītības un pieredzes 

apmaiņas jautājumu risināšanā, piedalās mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un 

sacensību organizēšanā un norisē.  Trīs skolas pedagogi ir Aizkaraukles IP metodisko 

apvienību vadītāji. 

Ir izveidota efektīva  sadarbība ar pašvaldības iestādēm : 

ar vietējo medicīnas iestādi – skolēnu veselības aprūpē un medicīniskās 

palīdzības sniegšanā visas darba dienas garumā, kā arī mediķa pieejamībā sacensību 

vai ārpusstundu pasākumu laikā. 
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ar pagasta bibliotēku – daiļliteratūras iegādē un pieejamībā skolēniem un 

skolotājiem, interneta resursu izmantošanā, bibliotekāro stundu un konkursu 

organizēšanā. 

ar kultūras namu – kopīgā telpu izmantošanā, interešu izglītības piedāvājuma 

dažādošanā,  kopīgā pasākumu un koncertu  organizēšanā, līdzdalībā interešu izglītības 

skatēs un konkursos. 

ar pagasta padomi – finanšu un sociālo jautājumu risināšanā, kopīgā sporta zāles 

un tai piesaistīto telpu izmantošanā, sporta sacensību organizēšanā, skolas autobusa 

izmantošanā, pagasta teritorijā esošo rotaļlaukumu izmantošanā. 

ar Staburaga pagasta padomi (slēdza Vīgantes skolu un gandrīz visi skolēni mācās 

Seces pagasta pamatskolā) – Staburaga pagasta autobusa izmantošanā, kultūras 

pasākumu organizēšanā.  

Ar Seces pagasta PII „Vasariņa” – kopīgā ēkas apsaimniekošanā un telpu 

izmantošanā. Izglītības pēctecības nodrošināšanā sadarbība vēl uzlabojama. 

Kritērija “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” stiprās puses:  

• Pozitīva un veiksmīga sadarbība ar pašvaldības iestādēm. 

• Sadarbības pozitīvā ietekme skolas darbības uzlabošanā un mērķu sasniegšanā. 

Kritērija “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” tālākās attīstības vajadzības: 

• Organizēt efektīvu sadarbību ar Seces pagasta PII „Vasariņa” kvalitatīvas 

izglītības pēctecības nodrošināšanai. 
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