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Skolas padomes sanāksme



Jaunmārupes pamatskolas darbība

 2016./2017.mācību gadā iestāde izglītojošo darbību veic jau 12-to mācību

gadu un realizē divas izglītības programmas:

 Pamatizglītības programma, kods 21011111, licences Nr.V-8468, izsniegta 2016.gada 

31.martā un derīga uz nenoteiktu laiku).

 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licences Nr.V-8294,

izsniegta 2015.gada 8. septembrī un derīga uz nenoteiktu laiku).



Skolas moto

2014./2015. gada moto –

“Ar skatu krāsainā nākotnē”

2015./2016. gada moto –

“Maza bite lielu gudrību māca”

2016./2017. gada moto –

“Pat vismazākajā ūdens lāsē

var saskatīt jūras dziļumu”

Maza bite – lielu 

gudrību māca!



Skolas darbību nodrošina

 Skolas vadību realizē direktore, 3 direktores vietnieki izglītības jomā un

1 direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos, pirmsskolas metodiķe.

 Pirmsskolas programmu realizē 20 pedagogi.

 Pamatizglītību realizē 45 pedagogi.

 Interešu izglītību realizē 17 pedagogi.

 Atbalstu izglītojamajiem realizē 1 izglītības psiholoģe, 2 logopēdes,

1 speciālā pedagoģe, 3 medmāsas.

 Iestādē strādā 44 tehniskie darbinieki, no tiem 8 pirmsskolas skolotāja palīgi.
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Skolā tiek realizēts

 Pamatskolas izglītības process 1.-9.klasēm, 25 klašu komplekti.

 Pirmsskolas izglītības process 8 grupās.

 Mārupes Sporta centra sporta nodarbības sporta kompleksā.
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Izglītojamo skaits dinamika
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Pedagogu skaits kopā 83

 augstākā pedagoģiskā izglītība 74

 iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 9

 ar maģistra grādu 27

 ar doktora grādu 1

Ieguvuši 2.kvalitātes pakāpi 9

Ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi 20

Ieguvuši 4.kvalitātes pakāpi 9

Ieguvuši 5.kvalitātes pakāpi 1
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Pedagogu sadalījums pēc vecuma

Vīrīeši; 
8
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Pedagoģiskais sastāvs



Skolas darba prioritātes
2016./2017.mācību gadam

 Mācību process balstīts uz praktisku iemaņu, pētniecisko, radošo un

pašprezentācijas prasmju apguvi un pilnveidošanu.

 Izglītojamo patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveide un personīgās

atbildības par mācību sasniegumiem palielināšana.

 Karjeras izglītības realizēšana skolā.

 Moderno tehnoloģiju inovatīva izmantošana mācību procesā, 

informācijas apmaiņā un personāla ikdienas darbā.

 Domāšanas, iniciatīvas un radošuma veicināšana izglītības procesā.



Audzināšanas darba prioritātes
2016./2017.-2017./2018.mācību gadam

 Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un

vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, novada, valsts dzīvē,

turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam

izglītojamajam līdzdalības iespējas.

 Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un

veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli, aktualizēt veselīga dzīvesveida

popularizēšana.

 Motivēt izglītojamos iesaistīties interešu izglītībā, sekmēt

kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu apgūšanu, saglabāšanu

un izprast tikumiskās vērtības.



Sadarbības pedagoģija

Skolas izaugsme balstās un tiek sasniegta

sadarbības pedagoģijā un skolas kolektīvā darbībā.

Atvērtība un profesionalitāte

Kuratoru jeb mentoru sistēma

Sadarbība un pieredzes apmaiņa MK

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide

Kursu, olimpiāžu organizēšana un vadīšana

Pedagogi «Mārupes novada Gada pedagogs»

Mācību programmu un līdzekļu izstrāde





Kompetenču pieeja izglītībā

Kompetences

Mācīšanās mācīties kompetence 

Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju

kompetence 

 Saziņas dažādās valodās kompetence 

 Sociālā un pilsoniskā kompetence 

 Pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības

kompetence 

 Digitālā kompetence 

 Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence

Jomas

 Valodu joma

 Dabaszinātņu un tehnoloģiju joma 

 Matemātikas un datorikas joma 

 Sociālo zinātņu joma 

 Fiziskās audzināšanas un

veselības joma 

 Mākslu joma 



Skolas realizētās interešu izglītības 

programmas:

1.klašu koris

2.-4.klašu koris

5.-9.klašu koris

Ansamblis

Rokdarbi

Žurnālistika un literārā jaunrade

Teātra pulciņš

Pasaules kultūras (angļu valodā)

Matemātikas pulciņš

Floristika

Kokapstrāde un tehnoloģijas

Tautas dejas

Video un audio pulciņš

Šahs

Tekstildarbi

Militārais pulciņš

Mārupes Sporta centra realizētās 

sporta nodarbības skolā:

Basketbols, Futbols, Taekvondo, 

Vieglatlētika un vispārējās fiziskās 

sagatavotības nodarbībās

Pedagoģiskais process

2016./2017. mācību gads



Metodiskā darba organizācija

 Latviešu valodas un literatūras MK (apvienoti 4.-9.klašu

latviešu valodas un literatūras pedagogi);

 Svešvalodu MK (apvienoti angļu valodas, vācu valodas

un krievu  valodas pedagogi);

 Cilvēks un sabiedrība MK (apvienoti 4.-9.klašu

vēstures, mājturības un tehnoloģiju, sporta, mūzikas,

sociālo zinību, vizuālās mākslas pedagogi);

 Tehnoloģiju un zinātņu MK (apvienoti 4.-9. klašu

matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, informātikas,

ģeogrāfijas un dabaszinību pedagogi);

 Sākumskolas 1.-3.klašu MK (apvienoti 1.-3. klašu

priekšmetu pedagogi);

 Atbalsta personāla MK (apvienoti izglītības psihologs,

speciālais pedagogs, divi logopēdi un iestādes medmāsa).

 Projektā klašu audzinātāju un interešu izglītības

pedagogu metodiskās komisijas

Septembris
Zinību dienas un sporta mēnesis

Oktobris
Skolotāju dienas un karjeras izglītības 
mēnesis

Novembris
Latvijas svētku, latviešu valodas un vēstures 
mēnesis

Decembris
Ziemassvētku, literatūras, mākslas un 
mūzikas mēnesis

Janvāris
Olimpiāžu, krievu valodas un matemātikas 
mēnesis

Februāris
Projektu darba, angļu un vācu valodas 
mēnesis

Marts
Lieldienu un atbalsta komisijas mēnesis

Aprīlis
Skolēnu padomes aktivitāšu un dabaszinātņu 
mēnesis

Maijs
Mākslas dienu, mūzikas, mākslas un sporta 
mēnesis



Skolēnu padome 





Sadarbība ar 

Mārupes uzņēmējiem



Helovīna ķirbis



Patriotiskā nedēļa 

Gatavojam visai skolai lentītes! 

Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā –

raksts mājas lapā! 



 Tikšanās ar Mārupes novada Jauniešu domes pārstāvjiem 15.novembrī 

 Akcija «Mobilais telefons un tā lietderība»

 Video sveiciens Ziemassvētkos

 Labdarības akcija “Labo darbu nedēļa”

 Rūķu gājiens

 Ziemassvētku egles  dekorēšana, iedegšana 

 SP kino pēcpusdiena – tematiskais vakars - Ziemassvētki

Skolēnu padomes turpmākie pasākumi































Mūsu skolas šī gada īpašie notikumi

 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma 2016 iesniegšana IKVD 

 Pamatizglītības programmas akreditācija no 28.11.- 02.12.2016.

ar ekspertu komisiju

 Valsts pārbaudes darbi:

 3. un 6.klašu diagnostikas darbi

 9.klašu eksāmeni

 Pirmais skolas 9.klases izlaidums



Mārupes novada Dome
Jaunmārupes pamatskola

Mazcenu alejā 4a,
Mārupes novadā,

Jaunmārupe, LV – 2166
Tālrunis: 67933594

E-pasts: jmsk@inbox.lv

mailto:jmsk@inbox.lv

