Jaunmārupes pamatskolas
2016./2017. mācību gada
PĀRSKATS

Skolas padomes sanāksme 25.04.2017.

2016.gada 15.decembrī Jaunmārupes pamatskola saņēmusi
akreditācijas ekspertu ziņojumu un IKVD lēmumu par
akreditāciju:
 izglītības iestādei
uz sešiem gadiem,

 pamatizglītības
programmas uz
sešiem gadiem.

Personības
attīstība mācību un audzināšanas
process

Mācību process un izglītojamo sasniegumi
Sasniegumi ikdienas darbā






Valsts pamatizglītības standarts
Mācību priekšmetu programmas
Interešu izglītības programmas
Skolēnu vērtēšanas kārtība
Stundu apmeklējums un kavējumi

 Skolas diagnosticējošie darbi latviešu
valodā un matemātikā visām klasēm
mācības uzsākot
 Semestra noslēguma darbi latviešu
valodā un matemātikā visām klasēm
 Mācību gada noslēguma darbi
latviešu valodā un matemātikā visām
klasēm

Valsts diagnostikas un pārbaudes darbi
 Valsts diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā 3.klasēm - 118 skolēni (23.02.2017.)
matemātikā 3.klasēm - 118 skolēni (01.03.2017.)
latviešu valodā 6.klasēm - 42 skolēni (22.02.2017.)
matemātikā 6.klasēm - 42 skolēni (28.02.2017.)
dabaszinības 6.klasēm - 42 skolēni (07.03.2017.)
matemātikā 8.klasēm - 25 skolēni (21.02.2017.)
dabaszinātnēs 9.klasēm - 21 skolēni (16.02.2017.)

 Valsts 9.klases eksāmeni:
 latviešu valodā 9.klasēm - 21 skolēni (17.05.2017.)
 angļu valodā 9.klasēm - 16 skolēni (24.05.2017.)
 krievu valodā 9.klasēm - 5 skolēni (24.05.2017.)
 matemātikā 9.klasēm - 21 skolēni (30.05.2017.)
 Latvijas vēsturē 9.klasēm - 21 skolēni (06.06.2017.)

Skolas mācību priekšmetu
pasākumi
Latviešu valodas un literatūras mēnesis:







Dzejas dienu pasākums 4.-9.kl.
Latviešu valodas nedēļa sākumskolā
Skatuves runas konkurss «Zvirbulis»
Latviešu valodas nedēļa 4.-9.klasēm
Viktorīna par latviešu valodu 4.-5.klasēm un 6.-8.klasēm
Muzeja dienas

 Latvijas valsts mēnesis:
 Vēstures viktorīna 6. - 9.klasei
 Viktorīnas par Latviju 1.-3.klasēm

 Svešvalodu mēnesis (krievu valoda):








Krievu tradīciju dienas
Tematiskās mācību stundas «Это буква…», “Как я вижу русский алфавит”, «Новогодняя песня»
Radošās stundas «Дед Мороз и Снегурочка»
Prezentācijas “Традиции новогоднего стола в русской культуре.”
Krievu dziesmas un spēles ziemā
Krievu kaligrāfijas konkurss. 5. - 9. klasēs
Republikas Krievu kaligrāfijas konkurss.

Skolas mācību priekšmetu pasākumi
 Matemātikas mēnesis:





Matemātikas pēcpusdiena 4.-9.klašu komandām
Skolas matemātikas olimpiāde 6.klasei
Skolas kārta – Skolēni eksperimentē
Matemātikas nedēļa 1.-3.klasēm

 Svešvalodu mēnesis (angļu un vācu valoda):







Izstāde «Puppet Show»
Burtošanas konkurss «Spelling Bee» 2.-8.klasēs
Sadziedāšanās angļu un vācu valodā "Song festival: Sing along!« 3.-5.klasēm
skolas angļu valodas daiļrunas konkurss «Edelweiss»,
skolas angļu valodas olimpiādes.
Vācu valodas pēcpusdiena 4. un 5.klasēm

 Dabaszinātņu mēnesis
 Viktorīna "Ūdens" 4.-8.klasēm
 Komandu orientēšanas sacensības Dabas parkā
 skolas bioloģijas olimpiāde

 Atbalsta un karjeras mēnesis
 Logopēdijas pasākums 1.-3.klasēm
 Došanās pie Mārupes uzņēmējiem «Speciālista kurpēs»
7.-9.klasēm
 Sadarbībā ar pašvaldības policiju tematiskās klases stundas

Mārupes novada, Pierīgas skolu un valsts olimpiādes

















Pierīgas skolu bioloģijas olimpiāde 9.klasēm
Pierīgas skolu vēstures olimpiāde 9.klasēm
Pierīgas skolu fizikas olimpiāde 9.klasēm
Pierīgas skolu ķīmijas olimpiāde 9.klasēm
Pierīgas skolu angļu valodas daiļrunas konkurss «Edelweiss»
Pierīgas skolu konkurss 1.-9.klasēm «Skolēni eksperimentē»
Pierīgas skolu olimpiāde matemātikā 9.klasei
Pierīgas skolu olimpiāde matemātikā 5.-8.klasei
Pierīgas skolu ģeogrāfijas olimpiāde 7.-9.klašu komandām
Pierīgas skolu bioloģijas konkurss «Pazīsti savu organismu» 9.klasēm
Pierīgas skolu mājturības meitenēm un zēniem olimpiāde 5.-9.klasēm
Riga MERIDIAN internacionālās school matemātikas olimpiāde 3.-9.klasēm
Starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs« 2.-9.klasēm
Krievu valodas alternatīvā olimpiāde 7., 8. klasēm
Pierīgas skolu alternatīvā olimpiāde bioloģijā "Lapsiņas" 7.-8.klasēm
Pierīgas skolu matemātikas konkurss 2.klasēm «Prāta banka»








Pierīgas skolu angļu valodas olimpiāde 4.klasēm
Pierīgas skolu angļu valodas olimpiāde 8.klasēm
Pierīgas skolu 3.klašu olimpiāde «Erudīts»
Latvijas Matemātikas skolas olimpiāde «Tik vai ... Cik?»
Pierīgas skolu olimpiāde 1.-3.klasēm «Exziperī»
Pierīgas skolu 4.klašu latviešu valodas olimpiāde
Valsts atklātā matemātikas olimpiāde 5.-9.klasēm

Mūsu skolas pedagogu organizētie pasākumi















Pierīgas novadu skolu direktoru vietnieku seminārs (Laura Buravcova)
Amatas novada atbalsta pedagogu A kursi. (Ilona Laizāne, Nora Alksne)
Apmācību cikls «Testu veidošana darbam ar pultīm» (Una Moiseja)
Apmācību cikls «Testu veidošana Google veidlapās» (Madara Romanovska)
Apmācību cikls «ActiveInspire darba vide un interaktīvo materiālu viedošanā» (Sabīne Ozoliņa)
Pierīgas novadu skolu konkurss 1.-9.klasēm «Skolēni eksperimentē» (Sarmīte Norenberga)
Pieredzes apmaiņa skolotājiem, radošās darbnīcas zēnu mājturības kabinetā (Alvis Reinis)
Latvijas skolu pedagogu CLIL A-1 kursi/konference angļu valodā. (Daina Mediņa, Sabīne Ozoliņa)
Latvijas skolu pedagogu kursi A-1 krievu valodas kā svešvalodas skolotājiem (Ludmila ČaupenokaSidorova, Marina Raka)
Pierīgas angļu valodas olimpiāde 4.klasēm un 8.klasēm. (Daina Mediņa, Kristīne Sīle, Sabīne Ozoliņa)
Pierīgas skolu vizuālās mākslas olimpiāde. (Ilze Graudiņa, Jolanta Grosberga-Gernere)
Mārupes novada, Rīgas 84.vsk un Ogres sākumskolas matemātikas olimpiāde 1.-3.klasēm (Anita Līdaka,
Diāna Zemīte)
Pierīgas skolu alternatīvā olimpiāde bioloģijā "Lapsiņas" 7.-8.klasēm (Rūta Rozenfelde)
 Pierīgas skolu 3.klašu olimpiāde «Erudīts» (Aita Līdaka)
 Izstāde Mārupes kultūras namā «Zaķīšu pirtiņa» (Alvis Reinis)

Sporta sacensības
 Pierīgas skolu skolēnu sporta spēles „Olimpiskās
stafetēs” Krimuldā
 LOK Olimpiskā diena 1.-3.klasēm Jaunmārupe
 Pierīgas skolu skolēnu sporta spēles rudens
krosā Baldonē
 Pierīgas skolu skolēnu sacensības tautas bumbā
meitenēm Mārupē
 Pierīgas skolu skolēnu sacensības tautas bumā
zēniem Mārupē
 Mārupes novada sacensības vieglatlētikā
 Pierīgas skolu skolēnu sporta spēles volejbolā
Zvejniekciemā
 Pierīgas skolu skolēnu sporta spēles
vieglatlētikas daudzcīņā telpās Baldonē
 Latvijas Republikas skolēnu spartakiāde Tautas
bumbā. Dobele
 Pierīgas skolu skolēnu sporta spēles peldēšanā
Inčukalnā
 Pierīgas skolu skolēnu sporta spēles veiklības
stafetēs „Drošie un veiklie” Ulbrokā
 Pierīgas skolu skolēnu sporta spēles krosa
stafetēs Babītē

Koncerti un skates
 Tautas deju koncerts Tirdzniecība centrā Spice
 Koncerts "Bērnu advente "Mārupes kultūras namā" piedalās
tautas deju kolektīvs «Ozolēni» un 6.klašu vokālā grupa
 Latvijas 98.gadadienas koncerts skolā
 Tautas deju kolektīva "Ozolēni" koncerts vecākiem
 2.- 4.klašu kora un 1.-3.klašu ansambļa koncerts vecākiem
 Pierīgas skolu konkurss «Balsis» 1.-3. ansamblis un 5.6.klašu vokālā grupa
 Deju kolektīva «Ozolēni» skate veltīta Latvijas simtgadei
Jaunolainē
 Pierīgas Modes skates demonstrējums I un II kārta «Latvijas
toņi un pustoņi», izvirzīti uz finālu
 Mārupes novada skolu Skatuves runas konkurss 1.-9.klasēm
 Pierīgas skolu Mazo formu uzvedumu I un II kārta
 Pierīgas skolu Skatuves runas konkurss 1.-9.klasēm I kārta
 Pierīgas tautas deju kolektīvu skate Mālpilī
 Gada atskaites koncerts un izstāde – visi interešu pulciņi
 Tautas deju kolektīva "Ozolēni" skate Kuldīgā

Viesizrādes, lekcijas un ciemiņi














Muzikāla viesizrāde 1.-3.klasēm «Skursteņslauķis»
Liepājas leļļu teātra izrāde «Draudzēsimies!» 1.- 2.klasēm
Tikšanās ar Kopenhāgenas studenti L. Malnaču «Veselība un uzturs»
Vieskoncerts 4.-9.klasei "Latvija mūzikā" J.Mediņa mūzikas vsk.
8.a klases skolnieces L.Pauperes dalība «Gudrs vēl gudrāks»
Rūķu sētas stāsts Ziemassvētku uzvedums 1.klasēm (koris Universum)
Datorikas robotiņi Lenijs un Zipijs ciemos pie 2.klasēm
Cirka dzīvnieki, klauni, žonglieri 1.-2.klasēm
Meistarklases volejbolā 7.- 9.klasēm klasēm sadarbībā ar LU
Izrāde "Abrakadabra" 1.-2.klasēm
Babītes mūzikas skolas orķestra paraugdemonstrējumi
Leļļu teātra izrāde "Pīlēns Tims« 1.- 2.klasēm
Džudo paraukdemostrējumi

 Basaketbola meistarklase ar U.Helmani 3.e, 5.a,b un
7.a,b klasēm
 Pie mums ciemosies Mārupes novada Politiski
represēto biedrība
 Dalīšanās pieredzē un pedagogu uzņemšana no Babītes
vsk., Amatas novada iestādēm, Mārupes vsk.,
Zaķumuižas psk., Limbažu 3.vsk., Rēzeknes novada
iestādēm, Dobeles Valsts ģimnāzijas

Skolas audzināšanas
pasākumi un tradīcijas

















Zinību diena
Sporta diena
"Tēvu dienas" izstāde
Miķeļdienas izstādi «Dzīvā upe»
Miķeļdienas tirdziņš
Skolotāju diena
Ekskursijas reklāma
Helovīnu pēcpusdiena
Mārtiņdienas stafetes 1.klasēm
«Iededzies Latvija»
Svētrīts Piņķu baznīcā
Klašu eglītes/klases vakari
Labdarības akcija «Labie darbi»
Barikāžu atceres pasākumi
Pieklājības, omulības nedēļa













Valentīndienas pasts un diskotēka
Strīpaino reids - tematiskā diena!
Krāsainā nedēļa
Lieldienu izstāde un pasākumi
Mācību gada padarīto darbu izstāde
Mākslas dienas
Modes skate 1.-3.klasēm
Instalācijas
Atvērto durvju diena
Pēdējais skolas zvans
Izlaidums

Karjeras pasākumi













Mācību ekskursijas
Uzņēmēju dienas izzinoša ekskursija
Latvijas aptiekas apmeklējums
Zibakcija – Profesija
Starptautiskās izglītības dienas
Profesiju domu kartes katrā mācību priekšmetā
Karjeras izglītības konkurss «Es būšu, Es radu»
Karjeras stundas ar vecākiem
Ekskursija uz Tehnoannas pagrabiem, Anatomikumu, LNMM J.Rozentāla izstādi
Brauciens uz SMU Pavasara gadatirgu t/c Domina
Ekskursijas pie Mārupes novada uzņēmējiem «Speciālista kurpēs»
Profesiju diena – skolā viesojas dažādu profesiju pārstāvji

Izglītojošās nodarbības, lekcijas,
aktivitātes ar vecākiem















Džimbas skola
Koncetlekcijas «Mūzika Tev»
Dodas uz Ādažu militāro poligonu patriotiskā audzināšana
Lekcija Kara muzejā, lentīšu locīšana, Brīvības pieminekļa
apmeklējums, svecīšu nolikšana un dzelzceļa muzeja apmeklējums
Always nodarbība 6.klašu meitenēm
Preventīvais darbs sadarbībā ar Sanitu Vārpu - Zagšana un atbildība,
Drosme draudzēties, Mobings, IT lietojums
Ziemassvētki namdaru darbnīcās, pasākumi kopā ar vecākiem
Teātra un izrāžu apmeklēšana - Emīls un Berlīnes zēni, Toma Sojera
piedzīvojumi
Stunda "Garšīgie likumi" ar EPIB pārstāvi Gundegu Bogustovu
Lieldienu pasākums skolas pagalmā
Viesojās StarFM dīdžejs Māris Grigalis
Sadarbībā ar CSDD velosipēdu tiesību iegūšana skolā
ZeltaZivtiņas čempionāts

Kursi un pedagogu tālākizglītība
 Bērnu radošā darbība mācību procesā
sākumskolā
 Skolēnu rakstītprasmes pilnveide
 Radošās metodes pasākumu organizēšanā
 Sporta skolotāju kursi Frisbijā
 Obligātie audzināšanas kursi pedagogiem
 Kursi «Interaktīvās tāfeles programmas
ActivInspire pielietošanas iespējas
sākumskolā»
 Oxford University Press Professional
Development Day. Teaching Teens
 Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas
metodes

















ADOS un ADI bāzes līmeņa apmācības
Supervīzijas psihologiem
Kursi IAC «Kompetenču pieeja, kritiskā domāšana»
Smilšu spēles terapijas metodes mācības
Kursi Matemātiskie modeļi
Praktiski pētniecisko darbu sistēma 7.-9. klases
ģeometrijas kursā
LLA seminārs logopēdiem
Kursi sākumskolas pedagogiem LVA
Baltijas valstu 4. Logopēdu kongress
Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana
audzināšanas procesā kursi
Kursi direktoriem un DVIJ «Efektīva stundas
veidošana un analizēšana»
Pierīgas skolu bibliotekāru, psihologu, mājturības
skolotāju, vizuālās mākslas skolotāju, ģeogrāfijas
skolotāju, tautas deju kolektīvu vadītājiem,
direktoru vietniekiem audzināšanā jomā, direktoru
vietniekiem izglītības jomā u.c.
Informatīvais seminārs sadarbības partneru
pedagogiem karjeras konsultantiem
Latvijas Logopēdu Asociācijas seminārs

Paldies par uzmanību!

