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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.
Izglītības programmas
nosaukums

Vispārējās pirmsskolas
izglītības programma

Izglītības

Īstenošanas vietas
adrese (ja atšķiras
programmas
no juridiskās
kods
adreses)

01011111

Licence

Izglītojamo skaits
2021.gada
Licencēšanas
5.septembrī

Nr.

datums

V-6063

09.01.2013.

104

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums
NPK

Informācija

Skaits

1.

Pedagogu skaits izglītības iestādē,
noslēdzot 2020./2021.māc.g.
(31.08.2021.)

12

2.

Ilgstošās vakances izglītības iestādē
(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.

Nav

3.

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta
personāls izglītības iestādē, noslēdzot
2020./2021.māc.g.

2

Komentāri (nodrošinājums un ar
to saistītie izaicinājumi, pedagogu
mainība u.c.)
Mūzikas skolotāja – 0,7 slodzes
Sporta skolotāja – 0,5 slodzes;
Pedagoģiskais sastāvs nemainīgs
visu mācību gadu

Logopēds 0,5 slodze

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos
sasniedzamos rezultātus 2021./2022. māc. g.( kvalitatīvi un kvantitatīvi,
izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam)
Prioritātes:
1.Virzīt uz kompetenču attīstītu mācību procesa īstenošanu.
Plānotie sasniedzamie rezultāti:
Kvalitatīvi:
* Pedagoģiskajā procesā tiek ņemti vērā pakāpenības principi, sistemātiskums un
izglītojamā individualitāte.
* Iestādē ir svarīgi pielietot apmācību metodes, kuras virzītas uz kompetenču
attīstību.
* Izglītojamo mācību dinamiku atspoguļo ELIIS programmā, kura katram
vecākam ir pieeja.
Kvantitatīvi:

* Izglītojamo dinamikas novērtējums notiek 3 reizes mācību gadā.
* Reizi nedēļā nodarbības notiek āra apstākļos izvirzītās tēmas ietvaros , kuras
saistītas ar dabu.
* Iestāde un skolotāji regulāri gatavo un nodrošina grupas ar mācību līdzekļiem.
Prioritāte: Skolotājs organizē apmācības procesu no mācīšanas uz mācīšanas
virzību.
Plānotie rezultāti:
Kvalitatīvi:
* Skolotājs rada apstākļus, lai ikviens varētu mācīties atbilstoši savām
vajadzībām;
* Vadītāja nodrošina nepārtrauktu mācību procesu visam personālam;
* Savstarpēja pieredzes apmaiņa ar tuvākajām pirmsskolām.
Kvantitatīvi:
* Skolotāji 2 reizes mācību gadā sniedz vērtējumu par bērnu mācību
sasniegumiem;
* Savstarpējās pieredzes apmaiņā starp iestādes grupām skolotājas pārņem labās
prakses piemērus;
* Visu skolotāju palīgi ir piedalījušies semināros par aktuāliem pedagoģiskiem
jautājumiem iegūstot mācību apliecības.
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
2.1.Izglītības iestādes misija – pirmsskola kā pagasta kultūrizglītības iestāde, kurā ir
iespēja izglītojamiem attīstīties veselīgā, dabiskā, drošā, pašapziņas veicinošā vidē,
nodrošinot izglītojamo individuālo īpašību respektēšanu un spēju attīstību.
2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – ejam līdzi laikam un straujo pārmaiņu
vējiem, vienlaicīgi turoties pie vērtībām, kas nemainās.
2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, radošums un labsajūta.
2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie
rezultāti.
Prioritāte: Nodrošināt un īstenot profesionāli kvalitatīvu pirmsskolas vecuma
izglītojamo individuālo īpašību respektēšanu un spēju attīstību pamatizglītības
uzsākšanai rotaļnodarbībās un ārpus tām.
Sasniegtie rezultāti:
● Iestādē mācību procesa plānošana ir balstīta uz vispusīga bērna personības
attīstību;
● Skolotājas sistemātiski un mērķtiecīgi piedāvā iespējas veidot tikumus un attīstīt
ieradumus, kuru pamatā ir vērtība;
● Mācību centri rotaļnodarbībās ir pilnveidoti un pielāgoti vecuma posmiem.
Prioritāte: Mācību darba plānošanā izmantot vienotu kārtību mācību sasniegumu
vērtēšanā.
Sasniegtie rezultāti:
● Mācību gadā ir dažādota jauna mācību sasniegumu vērtēšana ELIIS
programmā:

● 90% skolotāji veiksmīgi veic summatīvo vērtēšanu, bet 10% vēl jāpilnveidojas
(skolotājām, kuras mācās);
● Mācību gada laikā 100% skolotāju ir piedalījušies kvalifikācijas celšanas kursos,
tai skaitā arī administrācija.
● Jaunākā vecuma grupā nepieciešams veikt uzlabošanu bērnu formatīvās
vērtēšanas procesā.

3. Kritēriju izvērtējums
3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Iestādes vadītājai ir izpratne par dažādām Ir
nepieciešams
papildināt
personāla vadības metodēm un tās tiek zināšanas iestādes lietvedībā.
efektīvi pielietotas praksē.

vadītājas

Izglītības iestādē kadru mainība mācību Apgūt un pielāgoties jaunā dibinātāja
gada laikā nav notikusi.
prasībām sakarā ar administratīvi teritoriālo
reformu.
Budžeta
izpilde
atbilst
plānotajam. Izstrādāt iestādes attīstības plānu 2022.-2025.
Saimnieciskais darbs ir mērķtiecīgs.
gadam, vadoties pēc Izglītības attīstības
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam un
nodrošināt iestādes mērķu saskaņotību ar
valsts attīstības stratēģiju izglītībā.
Iestādē ir nodrošināta augsta izglītības Regulāru kursu apmeklējums, lai iegūtu
kvalitāte.
informāciju
par
aktualitātēm mācību
procesos.
Vadītāja īsteno efektīvu finanšu pārvaldību,
izprot iestādei būtiski nepieciešamo un
aktuālo. Prot sabalansēt apstiprināto budžetu,
seko un veic nepieciešamo pārdali pa
sektoriem.

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Iestādē tiek ievēroti demokrātiskās pārvaldes Veicināt personāla izpratni par iestādes
principi.
izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Izglītības iestādes vadītāja izglītības iestādē
nodrošina
kvalitatīvu
pirmsskolas
programmas īstenošanu saskaņā ar spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām un iestādes
vadītājas amata aprakstu.

Sekot līdzi normatīvo aktu un likumdošanas
izmaiņām, vajadzības gadījumā veikt
izmaiņas un papildinājumus iekšējos
dokumentos.

Vadītāja uzņemas atbildību par iestādes Pilnveidot
un
organizēt
kolektīva
darbinieku darba rezultātiem.
saliedēšanas
pasākumus
mikroklimata
stiprināšanai.
Vadība regulāri informē darbiniekus par Aktualizēt ar bērna drošību saistītos
izmaiņām iekšējos un ārējos normatīvajos dokumentus un atjaunot iekšējās kartības
dokumentos.
noteikumus.

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Sadarbība ar pagasta pārvaldi un dibinātāju, Veidot sadarbību ar Tukuma
kura nodrošina finansiālos un saimnieciskos pašvaldību un Izglītības pārvaldi.
resursus.
Sadarbība ar pagasta bāriņtiesu, sociālo Kopējo
mērķu
dienestu, vietējām izglītības iestādēm.
risināšana.
Piedalāmies Ekoskolas rīcības dienās.

un

novada

problēmsituāciju

Aktīvāk iesaistīt vecākus projektu īstenošanā.
Aktualizēt
individuālas
pārrunas
ar
izglītojamo vecākiem.

Vadītāja nodrošina pedagogiem iespēju Turpināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar
regulāri paaugstināt savu pedagoģisko Tukuma novada izglītības iestādēm.
meistarību.
Par jaunumiem un pārmaiņām izglītības Palielināt atbalsta komandu, lai palīdzētu
iestādē pedagogi tiek informēti savlaicīgi un problēmu risināšanā darbā ar izglītojamiem.
pārdomāti.

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Profesionāla pedagogu sadarbība, dalīšanās Turpināt gatavot un prezentēt
pieredzē starp grupām un individuāli.
metodiskos mācību līdzekļus.
Individuālas
pārrunas
ar
izglītojamo Veidot
dokumentāciju
vecākiem nepieciešamās situācijas analīzei.
pārrunām ar vecākiem.

par

savus

veiktajām

Pedagogi izvērtē nepieciešamību iekļaut Turpināt pedagogu izglītošanos darbam ar
bērnus individuālajā apmācībā ar mācību un bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības
uzvedības problēmām.
traucējumi
Visiem pedagogiem ir iespēja paaugstināt un Sadarbība ar vecākiem bērnu apmācību
pilnveidot savu pedagoģisko meistarību par apgūšanā un pilnveidošanā.
pašvaldības līdzekļiem.

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.
4.1.Turpinās dalība 2020./2021. māc. g. Ekoskolu projektos. 2020./2021. m. g.
Ekoskolas tēma “Mežs”
Sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem Eko programmā “Cūkmena detektīvi”,
Makulatūras vākšana sadarbībā ar AAS Piejūra., izlietoto bateriju konkursā “Zaļā
josta”.
Projektos “Skolas piens” un “Skolas auglis”
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
5.1. Izglītības iestādei 2020./2021. māc. g. nav bijuši noslēgti līgumi, kuri saistīti ar
izglītības programmas īstenošanu.
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
6.1. Prioritātes( bērncentrētas, domājot par izglītojamo personību)
* Turpināt īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas
procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.
* Veidot, drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu vidi ar mērķi veidot pašvadītu
mācību procesu.
* Sekmēt bērna personības un attīstības apzināšanos, ievērojot bērna vajadzības,
intereses, spējas.
* Mācību satura apguvei darbu organizēt rotaļnodarbībās, kas balstītas uz bērna
interešu, izziņas, praktisko un pētniecisko darbību.
Galvenie secinājumi par 2020./2021.m.g.
Mērķtiecīgāk izmantot tuvāko apkārtni kā daudzveidīgu mācību vidi. Balstoties uz
kompetenču mācību saturu aicināt vecākus pēc iespējām un ieinteresētību,
iepazīstināt ar savu profesiju.
Sastādīt un realizēt mācību un audzināšanas plānu nākamajiem trim gadiem .

7. Citi sasniegumi
7.1.Iestādei ir sava mājas lapa www.” Enguresspārīte”.lv
7.2.Pēc divu gadu pārtraukuma esam ieguvuši Ekoskolas zaļo karogu.
7.3. 4. vieta AAS Piejūras makulatūras vākšanas konkursā.
7.4.Sniedzam publikācijas par iestādes mācību un saimnieciskajiem sasniegumiem avīzē
“Neatkarīgās Tukuma ziņas”

Izglītības iestādes pašnovērtējuma
ziņojums
Engure ,2021.gada .22. novembrī.

Nepubliskojamā daļa

1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode: aptauja un situāciju analīze.
Kritērija “Administratīvā efektivitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim “Ļoti labi”. To apliecina
šāda informācija un dati:
1. Informācija, kura iegūta, izmantojot aptauju pedagogiem un skolotāju palīgiem rezultātus, kā arī mācību gada beigās
pedagoģiskajā sēdē secināto par iestādes darbu.
2. Pārrunās ar iestādes padomes locekļiem ir veikts produktīvs darbs, kurā iestādes darbībai sniegts augsts novērtējums.
3. Mācību gada sākumā aktualizēti ,analizēti un atjaunināti iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.
NPK

Rezultatīvā rādītāja nosaukums

Kvalitātes līmeņa
vērtējums punktos

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

RR1

Izglītības iestādes vadītāja, izglītības iestādes
darba pašvērtēšanas un attīstības plānošanas
kvalitāte un efektivitāte

4

Iestādes
attīstības Lielāks atbalsts no iestādes vecāku
plānošana notiek iesaistot padomi.
visu skolotāju un atbalsta
personālu.

RR2

Personāla pārvaldības efektivitāte

4

Iestādes
vadītājai
ir Jauno
darbinieku
iesaistīšana
izpratne par personāla iestādes mācību mērķu izpildē.
vadības metodēm un tās
tiek izmantotas praksē.
Mācību gada laikā nav
bijusi kadru mainība.

RR3

Izglītības iestādes vadības komandas darba
efektivitāte un sasaiste ar izglītības attīstības
un/vai nozares politikas mērķiem

4

Izglītības iestādē radīta
vide, kurā pedagogi veic
savu
darbu
augstā
kvalitātē.

RR4

Izglītības iestādes vadītāja zināšanas un
izpratne par finanšu un resursu efektīvu
pārvaldību

5

Budžeta plānošana un Apgūt un pielāgoties jaunā
saimnieciskais darbs ir dibinātāja prasībām sakarā ar
mērķtiecīgs un efektīvs, administratīvi teritoriālo reformu.
izpilde atbilst plānotajam.

Pieredzes apmaiņa ar saistītajām
izglītības iestādēm. Sadarbībā ar
dibinātāju izstrādāt attīstības plānu
trīs gadiem.

2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode :situāciju analīze, aptauja.
Kritērija “Vadības profesionālā darbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim “ Ļoti labi “. To apliecina
šāda informācija un dati:
1. Veicot gada budžeta plānošanu pārrunās ar pārvaldes vadību esam iekļāvušies paredzētajos līdzekļos, un veiksmīgi sastādīts
nākošais budžets uzklausot profesionāļu viedokļus.
2. Pēc nodarbību vērošanā un dokumentāciju analīzē secinām, ka skolotāju personāls ir profesionāli sagatavots jauno kompetenču
ieviešanā, lai nodrošinātu augstvērtīgu mācību procesu.
3. Attālināto mācību laikā 2020./2021. māc. g. izglītības iestāde savu darbu veica tiešsaistē, šādā veidā tika iegūta atgriezeniskā
saite un veiksmīga komunikācija ar vecākiem, uzraugot mācību procesu un sasniedzamos rezultātus publicējam ELIIS
programmā.
NPK

Rezultatīvā rādītāja nosaukums

Kvalitātes līmeņa
vērtējums punktos

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

RR1

Izglītības iestādes vadītāja zināšanas, izpratne
par izglītības iestādes darbības tiesiskumu,
prasme izstrādāt un atjaunot tiesību aktus

4

Pielāgoti un izstrādāti Regulāri sekot jauninājumiem
tiesību akti ņemot vērā normatīvajos
aktos
un
pēc
iestādes specifiku.
nepieciešamības veikt labojumus.

RR2

Izglītības iestādes vadītāja zināšanas par
līderības stratēģijām un taktikām, prasme
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

4

Izglītības
iestādes Veicināt labās prakses piemēru
vadītāja
izglītības popularizēšanu un sadarbību ar
iestādē
nodrošina dažādām institūcijām.
kvalitatīvu
pirmsskolas
programma īstenošanu
saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo
aktu
prasībām un iestādes
vadītājas
amata
aprakstu.

RR3

Izglītības iestādes vadītāja komunikācija

4

Regulāra informācijas Savlaicīgi redzēt
nodošana personīgi. konfliktsituācijas.
Vienmēr ir atvērta

un

novērst

sarunām individuāli
un kolektīvā.
RR4

Izglītības iestādes vadītāja ētiskums

5

Vārdi vienmēr saskan Pilnveidot cieņpilnu komunikāciju
ar darbiem.
darbinieku vidū.

RR5

Izglītības iestādes vadītāja izpratne par
izglītības
attīstības,
tostarp
izglītības
kvalitātes, un/vai nozares politikas mērķiem
un sasniedzamajiem rezultātiem

4

Vadītāja
regulāri Turpina sekot līdzi aktualitātēm
informē darbiniekus izglītības jomā.
par izmaiņām iekšējos
un ārējos normatīvajos
dokumentos.

RR6

Izglītības iestādes vadītāja profesionālā
kompetence audzināšanas, mācīšanas un
mācīšanās jautājumos

4

Pauž savu viedokli un Sekot un pilnveidot jauninājumus
pamato to.
izglītībā
atbilstoši
aktuālajai
situācijai.

3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode: situāciju analīze.
Kritērija “Atbalsts un sadarbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim “Ļoti labi”. To apliecina šāda
informācija un dati:
1. Sadarbībā ar pagasta bāriņtiesu tiek apsekoti izglītojamie ,kuri atrodas sociālā dienesta un bāriņtiesas uzraudzībā veicot dzīves
apstākļu apsekošanu.
2. Dalība Ekoskolas programmās un konkursos sniegušas godalgotās vietas makulatūras konkursā un veikts video sižets par
iestādes “zaļo” dzīvi.
3. Attālināto mācību laikā veiktā mācību rezultātu analīze liecina par aktīvāku vecāku iesaistīšanos mācību procesā, rezultātsproduktīvāka atgriezeniskā saite.
NPK

Rezultatīvā rādītāja nosaukums

RR1

Izglītības iestādes vadītāja sadarbības
kvalitāte ar izglītības iestādes dibinātāju
un/vai pašvaldību

Kvalitātes līmeņa
vērtējums punktos
5

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Regulāra sadarbība ar Iekļauties
apvienotā
novada
pašvaldību, bāriņtiesu informācijas
saņemšanā
un
un izglītības iestādēm. dokumentu apritē.

RR2

Izglītības iestādes vadītāja sadarbības
kvalitāte ar vietējo kopienu un/vai nozares
organizācijām

4

Organizēti pasākumi Pieredzes apmaiņas pasākumi ar
ārpus darba laika līdz citām izglītības iestādēm.
Covid19
ārkārtas
situācijas
apstiprināšanai

RR3

Izglītības iestādes vadītāja rīcība, veidojot
izziņas un inovāciju organizācijas kultūru
izglītības iestādē

4

Dalība
projektos.

RR4

Izglītības iestādes vadītāja rīcība savstarpējās
pieredzes apmaiņai un komandas darbam
izglītības iestādē

5

Nodarbību vērošana Plānot
kvalifikācijas
kursu
un pieredzes apmaiņa programmu par aktuālajām jomām.
starp
grupām.
Dalīšanās
ar
metodisko materiālu
izstrādi
atbilstoši
vecuma grupām.

RR5

Izglītības iestādes vadītāja
kvalitāte ar izglītojamo vecākiem

sadarbības

3

Kopīgi pasākumi un Vairāk iesaistīt vecākus iepazīstināt
problēmsituāciju
bērnus ar dažādām profesijām.
analīze balstoties uz Sniegt informāciju par aktualitātēm
savstarpējo cieņu un valstī,
kuras
nepieciešamas
sapratni.
pirmsskolā.

RR6

Izglītības iestādes vadītāja rīcība, nodrošinot
izglītības iestādes padomes/konventa un
izglītojamo pārstāvības institūcijas darbību

3

Vadītāja vienmēr ir Sadarbība
un
informācijas
atvērta
dažādu nodošana
tiešsaistē
pēc
jautājumu risināšanā nepieciešamības un plānotā.
ar
izglītojamo
vecākiem.

Ekoskolas Veicināt aktīvāku vecāku iesaisti
makulatūras un bateriju vākšanas
konkursos.

4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums
Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode: dokumentu analīze.

Kritērija “pedagogu profesionālā kapacitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim ”Ļoti labi” . To
apliecina šāda informācija un dati:
1. Apkopojot datus par iestādes pedagogu un darbinieku apmeklētajiem profesionālās pilnveides kursiem, pedagogiem ir iespēja
papildināt pieredzi mācību procesa organizēšanā.
2. Savstarpēja apmaiņa pieredzē pedagogu un logopēda sadarbībā tiek veikta izglītojamo zināšanu apkopojums un uzlabojumi.
3. Veicot pedagogu profesionālās kompetences kvalitātes izvērtēšanu ir sniegts augsts novērtējums no katra pedagoga un
komisijas vērtējuma sakritība.

NPK

Rezultatīvā rādītāja nosaukums

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

RR1

Cilvēkresursu kvalitāte
pedagogi, noslogojums

kapacitāte:

5

Stabils darba process Pilnveidot skolotāju plūsmu pa
savās vecuma grupās. dažādām vecuma grupām.
Izstrādāta pedagogu
pašvērtējuma
veidlapa.

RR2

Cilvēkresursu kvalitāte un kapacitāte: atbalsta
personāla pieejamība.

4

Regulāra
logopēda Palielināt
konsultācijas
un pieejamību.
apmācība pa vecuma
posmiem.

RR3

Pedagogi
darbību.

4

Pedagogu profesionālā Dokumentēt savu iegūto pieredzi ar
pilnveide,
kursu metodisko materiālu izstrādi.
apmeklējums
pēc
nepieciešamības.

RR4

Izglītības iestādes darbinieku
izdegšanas risku mazināšana.

4

Lekciju un tiešsaistes Rast iespēju klātienes individuālām
tikšanās
ar
jomu un grupu konsultācijām.
speciālistiem.

pilnveido

un

Kvalitātes līmeņa
vērtējums punktos

savu

profesionālo

noslodze,

atbalsta

personāla

5. Informācija par izglītības iestādes vadītāja novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi (ja veikta profesionālās darbības
ārējā novērtēšana laikā no 2018.gada 1.janvāra)
Nav veikta profesionālās darbības novērtēšana.

Izglītības iestādes vadītāja

Sandra Ozoliņa

