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Šodien par:
Informācija par Skolas padomes sastāvu, darbības 
mērķiem, darba organizāciju.

Skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka 
ievēlēšana.

Skolas 2022. gada darba prioritātes un plānotās 
aktivitātes.

Viedokļa apzināšana par:
- dienasgrāmatu nepieciešamību;
- izmaiņām iekšējās kārtības noteikumos (t.sk. 
internāta).

Citas aktualitātes, jautājumi, priekšlikumi.



Skolas padomes sastāvs, darbības mērķi, 
darba organizācija

Sastāvs
1 vecāks no katras klases
Skolas direktors
2 skolēni (Skolēnu domes priekšsēdētājs un vietnieks)
2 pedagogi

Darba organizācija
Vada Skolas padomes priekšsēdētājs

Sēdes notiek ne retāk kā 1x semestrī

Sēdes tiek protokolētas

 Mērķi
Sadarbība un viedokļu apmaiņa, lai veicinātu skolas 
attīstību un pakalpojumu kvalitāti.

Vecāku iesaiste un atbalsts skolas procesos.

Apzināt, apkopot viedokļus un ierosinājumus.

Darbības principi
Sadabība
Radoša aktivitāte
Brīvprātība
Ētika



Skolas Attīstības plāns 2020. - 2023.
Iestādes darbības prioritātes[1]

1.    Kompetencēs balstīts mācību saturs un pieeja, kas veicina katra bērna izaugsmi.

2.    Kvalitatīvas atbalsta iespējas izglītojamiem.

3.    Fiziski un emocionāli droša un attīstoša iestādes vide mācībām un brīvajam laikam.

4.    Izglītojamo sagatavošana maksimāli patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pilsoniskai līdzdalībai, izglītības 
turpināšanai vai iesaistei darba tirgū (ņemot vērā katra izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības 
līmeni).

5.    Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilst pedagogu standartā un normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām. Mazināts pedagogu psihoemocionālais izsīkums un profesionālās izdegšanas risks.

6.    Digitālā ekosistēma iestādē.

7.    Dalība starptautiska un vietēja mēroga projektos, Iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanai, attīstīt stratēģisku 
sadarbības tīklojumu.

8.    Pāreja uz jaunu Iestādes pašvērtējuma sistēmu.

[1] Saskaņoti ar ES 2020. gada prioritātēm https://ec.europa.eu/regional_policy/lv/policy/how/priorities

https://ec.europa.eu/regional_policy/lv/policy/how/priorities


VIDE 



Atbalsts skolēniem ar smagiem 
attīstības traucējumiem (IP 21015911)
2021./2022. mācību gadā viena no prioritātēm - 
atbalsts skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (IP 21015911):

Iegādāti sensorie materiāli (smaguma segas, gaismas smilšu galdi, līdzsvara platformas, dažādas 
attīstošās spēles u.c.).

Iegādāts medicīniskais trenažieris.

Ar 1.februāri darbu ar skolēniem, kuri mācās Leona Paegles ielā 20, ir uzsākusi fizioterapeite 3 dienas 
nedēļā.

Divas jaunākās klases apmeklē Sajūtu terapijas centru (Jumaras ielā 9), kurā ir ūdens masāža, sāls 
istaba jeb Halo terapija, gaismas un skaņas terapija, taktilā stimulācija.

Skolotāji ir izstrādājuši jaunu ietvaru individuālam izglītības programmas apguves plānam, lai mācību 
darbs būtu mērķtiecīgs un vienots. Skolā ir apstiprinātas vienotas mācību tēmas noteiktam laika posmam 
(piem., vienu mēnesi tēma ir “Ģimene”) un noteikto tēmu skolēni mācās visos mācību priekšmetos – 
mūzikā dzied, spēlē rotaļas par Ģimeni, vizuālajā mākslā – zīmē, veido Ģimeni, latviešu valodā – 
papildina vārdu krājumu, lasa tekstu, runā par Ģimeni. 

Tas nozīmē kopēju un vienotu pedagogu darbu gan mācību stundu laikā, gan pēc tām. Šāds mācīšanās 
veids nodrošina tēmas padziļinātu un daudzpusīgu apguvi. 



Aktuāli:
Izglītības joma:

2021./2022. mācību gadā skolas metodiskā darba tēma  (kam mācību stundās tiek pievērsta pastiprināta uzmanība) - 
Mācos mācīties. Kā es mācos, kas man palīdz iegaumēt, saprast?

Valodas attīstībā uzsvars tiek likts uz valodas vārdu krājuma paplašināšanu, rakstītprasmes attīstīšanu.

Skolas Metodiskā Padome ir nolēmusi, ka maija beigās, jūnijā notiks pārrunas  ar katru 1.-3.klases skolēna vecāku par 
skolēna sekmēm un izaugsmi. Internāta skolotājs vienosies ar katru vecāku par tikšanās laiku.

Izglītības programmā, kurā mācās bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, pārrunas notiks jūnijā ar visu klašu 
vecākiem. 

Izmaiņas speciālistu pieejamībā:

Ārsts psihiatrs Raivis Logins skolā 1x mēnesī.

Iespējams, drīzumā skolā darbu uzsāks psihologs.

Skolā darbu izbeigusi ārste pediatre Baiba Allika. Šobrīd ar ārstniecību saistītos jautājumus risina medicīnas māsas.



Skolas darba vērtēšana:
2021./2022. mācību gada noslēgumā skola veiks darba 
pašvērtējumu par kritērijiem:

Kompetences un sasniegumi.

Vienlīdzība un iekļaušana.

Pieejamība.

Drošība un psiholoģiskā labklājība.

Infrastruktūra un resursi.

 

Obligāti izmantojamā metode - anketēšana.



Vecāku viedoklis:
1) vai un kurām klasēm ir/nav nepieciešamas 

dienasgrāmatas (sākot no 2022.gada 1.septembra)?

Ja nav dienasgrāmatas, tad kādā veidā notiek 
informācijas apmaiņa starp vecākiem un skolu?

2) vai un kādas izmaiņas ir jāveic Skolas iekšējās kārtības 
noteikumos (t.sk. internāta)?

Lūgums rezultātus iesūtīt līdz 11.martam klases internāta 
skolotājai.



Paldies par uzmanību un sadarbību!!

www.vgv.lv


