
 

 

Ķeipenes pamatskolas 2021./2022.mācību gada mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti 

Mērķis  
(prioritāte) 

Uzdevumi  
(sasniedzamais rezultāts) 

Veicamās darbības mērķa sasniegšanai Informācijas avoti par 
mērķa (prioritātes) 

sasniegšanu 
Turpināt jaunā 
mācību satura 
apgūšanu 
1.,4.un7.klasē, kā 
arī no jauna 
ieviešana 2.,5. un 
8.klasēm 
 
 

1. Mācību procesā ir integrēti 
jaunā izglītības satura elementi – 
caurviju prasmes,  digitālpratība, 
cilvēciskās vērtības un 
Skolas2030 vietnes mācību 
stundu temati. 

2. Notiek regulāra priekšmetu 
skolotāju savstarpēja sadarbība 
un stundu vērošana. 

• Skolēnu pašorganizētas un pašvadītas mācīšanās veicināšana; 
• Izglītojamajiem izstrādāti un piedāvāti patstāvīgas mācīšanās materiāli; 
• Dažādu tehnoloģiju izmantošana; 
• Mācību stundu hospitēšana; 
• Pedagogu tālākizglītība; 
• Starpdisciplināro stundu organizēšana un vērošana; 
• Mācību tematisko plānu saskaņošana starp priekšmetiem; 
• Skola2030 izmantošana un apguve pedagogu ikdienas darbā; 
• Elektronisko mācību krātuvju soma.lv, uzdevumi, lv, skolo.lv 

izmantošana 
• Turpināt attīstīt bloka pieeju mācību stundu sarakstā; 
• Veicināt izglītojamo līdzatbildību vērtēšanas procesā. 

• Pedagogu veidots 
tematiskais plānojums 
mācību satura izklāstam. 

• Stundu hospitēšanas lapas 
• Pedagoģisko sēžu sapulču 

laikā iegūtais izvērtējums 
attiecīgajos jautājumos. 

• Metodisko sapulču 
izvērtējums 

• Pedagogu pašvērtējumi 
• Izglītojamo aptaujas 

anketas 
• Pedagogu aptaujas 

anketas 
Diferencēta pieeja 
mācību procesā, 
iesaistot atbalsta 
personālu un 
realizējot 3.kārtas 
APP un Pumpura 
projektus. 

1. Pedagoga palīga iesaistīšanās 
mācību stundu laikā. 

2. Logopēda aktīva darbība no 1.-
6.klasei. 

3. Sekmīga sadarbība priekšmetu 
skolotājiem, klases 
audzinātājiem ar atbalsta 
personālu. 
 

• Izglītojamo apzināšana un sekmju līmeņa noteikšana mācību gada 
sākumā; 

• Pedagogu regulāra sadarbība ar atbalsta personālu; 
• Veicināt aktīvu vecāku iesaisti bērnu pedagoģiskajā procesā; 
• Individuālo plānu sastādīšana izglītojamiem ar programmu, APP un 

Pumpura projektu ietvaros; 
• Atbalstīt izglītojamos karjeras jautājumos, piesaistot karjeras 

konsultantu; 
• Veicināt izglītojamos iesaistīties dažādos interešu pulciņos, atbilstoši 

saviem talantiem un interesēm. 
• Skolas somas apgūšana, atbilstoši izglītojamo interesēm un vajadzībām. 

• Klases audzinātāju bērnu 
dinamikas lapas; 

• Pumpura projekta 
izvērtējums; 

• APP projekta 
izvērtējums; 

• Atbalsta personāla 
pārskati un vērtējumi. 
 



Kvalitatīva mācību 
procesa 
nodrošināšana 
pirmsskolu grupās, 
kas balstīta jaunajā 
kompetenču pieejā. 

1. Caurvijās balstīts mācību 
process. 

2. Rotaļnodarbību īstenošana pa 
centriem. 

3. Pirmsskolas audzēkņu 
sagatavošana 1.klases skolēna 
nepieciešamajām zināšanu un 
prasmju līmenim. 

• Darba vides pielāgošana kompetenču pieejai; 
• Jaunu mācību līdzekļu, mācību grāmatu iegāde atbilstoši jaunajam 

mācību saturam; 
• Turpināt izglītojošu, audzinošu darbu, izmantojot iestādes āra teritoriju 

un parku, lai attīstītu bērna pētniecības un novērošanas prasmes; 
• Atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu centros; 
• Skola2030 izmantošana un apguve pedagogu ikdienas darbā; 
• Adoptācijas nedēļa ieviešana “Pūcītes” grupiņā, atbalstot pirmsskolas 

bērnus ceļā uz sākumskolu; 

• Pedagogu veidots 
tematiskais plānojums 
mācību satura izklāstam; 

• Stundu hospitēšanas 
lapas; 

• Vecāku aptaujas un 
ieteikumu lapas; 

• Kopīgu sapulču laikā 
iegūtais izvērtējums; 

• Pedagogu pašvērtējumi 
• Pedagogu aptaujas 

anketas 

 


