
Skolas vecāku padomes

sanāksme 04.11.2020.



 Starptautiskais MMC «Meridian-2019» matemātikas konkurss 3.klasēm (26.novembris)

 Starptautiskais matemātikas konkursā «Ķengurs» (marts)

 Starptautiskais vizuālās mākslas radošo darbu konkurss (oktobris)

 Latvijas mēroga Finanšu pratības konkurss 1.-4.klasēm «Mana vārdnīciņa» (janvāris-

marts)

 Pierīgas novadu skolu kombinētā olimpiāde “Prāta bankas” 2.klasēm

 Pierīgas novadu 3.klašu kombinētā olimpiāde « Erudīts-2019 » (oktobris)

 Pierīgas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 1.-9 klasēm (marts)

 Mārupes novada skatuves runas konkurss 1.-9.klasēm (februāris)



 Skolas “Prāta bankas” kombinētā olimpiāde 2.klasēm (janvāris)

 Skolēns eksperimentē skolas kārta 1.-3.klašu skolēniem (janvāris)

 Skolas matemātikas olimpiāde 1.-3.klasēm (februāris)

 Skolas 2.klašu MMC «Meridian Junior-2019» matemātikas konkurss (27.novembris)

 Skolas skatuves runas konkurss “Zvirbulis - 2019”(novembris)

 Matemātikas nedēļas aktivitātes

 Svešvalodu nedēļas aktivitātes

 Logopēdijas nedēļas aktivitātes

 Mūzikas un mākslas nedēļa

 Sporta sacensības, peldēšanas sacensības



• Skolēnu  skaits  1.-3.klasēs – 318, kas iesaistīti licencētās Pamatizglītības programmas realizācijā 

• Direktore, 4 vietnieki, 2 psihologi, 2 logopēdes, speciālais pedagogs, 12 klašu audzinātājas un  

mācību priekšmetu skolotāji, pagarinātās dienas, atbalsta grupas un interešu izglītības  skolotāji.

• Nokomplektētas un darbojas 4 pirmās, 4 otrās un 4 trešās klases.

• 104 skolēni  uzsākuši skolas gaitas  1.klasēs.

• 104 skolēni  uzsākuši skolas gaitas  2.klasēs.

• 110 skolēni  uzsākuši skolas gaitas  3.klasēs.

• logopēdi sniedz atbalstu – 67 skolēniem 

• 1.klasēs atbalstu saņem 32 skolēni

• 2.-3.klasēs  atbalstu saņem 41 skolēns 

• speciālais  pedagogs sniedz atbalstu 38 skolēniem

• psihologa atbalsts.



Prioritāte: Veicināt kompetenču pieejas ieviešanu izglītībā, akcentēt

pēctecību, sistēmiskumu un caurviju prasmju attīstīšanu, sekmēt izglītojamo

apzinātu mācīšanos un izglītojamo individuālo kompetenču attīstību.

Mērķis: ir lietpratīgs izglītojamais, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu,

prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas

personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu

personību.



Prioritātes:

1. Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību

apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, novada, valsts dzīvē.

2. Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt

mērķtiecīgu karjeras izvēli, aktualizēt veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

3. Motivēt izglītojamos iesaistīties interešu izglītībā, sekmēt kultūrvēsturiskā

mantojuma izzināšanu, apgūšanu, saglabāšanu un izprast tikumiskās vērtības.

Mērķis: Patriotiskas un atbildīgas, rīcībspējīgas personības attīstības

sekmēšana, veidojot demokrātiskai sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret

tikumiskajām vērtībām, indivīda pienākumiem, tiesībām un spēja pieņemt

lēmumus dažādās dzīves situācijās.



2.,3.,5.,6.,8.,9. klasēs pedagogi mācību satura apguvē izmanto:

 MK 2014.gada 12.augusta noteikumus Nr. 468  «Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem.»

1.,4.,7. klasēs pedagogi mācību satura apguvē izmanto:

 MK 2018.gada 27.novembra  noteikumus  Nr. 747 «Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu un  pamatizglītības programmu paraugiem», 

kā arī saskaņā ar skolas licencēto programmu.



 Formatīvā vērtēšana - nepārtraukta ikdienas mācību procesa

sastāvdaļa, nodrošina skolēniem un pedagogiem atgriezenisko saiti par 

skolēna tā brīža sniegumu pret plānotiem sasniedzamajiem rezultātiem.

 Diagnosticējošā vērtēšana – lai izvērtētu skolēna stiprās un vājās puses, 

un noskaidrotu nepieciešamo atbalstu, lai noteiktu skolēna mācīšanās

vajadzības un plānotu turpmāko mācīšanās procesu.

 Summatīvā vērtēšana – lai novērtētu un dokumentētu, kā skolēns

apguvis plānoto sasniedzamo rezultātu mācīšanās posma (temata, 

semestra un mācību gada, izglītības pakāpes) noslēgumā.



2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g.
No 

2022./2023.m.g.

Apguves 
līmeņos

1.klasēs 
visos priekšmetos

1.-2.kalsēs
visos priekšmetos

1.-3.klasēs
visos priekšmetos

10 ballu skalā
2. un 3.klasēs

latviešu valodā un 

matemātikā

3.klasēs

latviešu valodā, 

matemātikā un 

svešvalodās

4.-9.klasēs 
visos priekšmetos

Araprakstošo
vērtējumu

2.-3.klasēs

pārējos visos 

priekšmetos, kurus 
nevērtē 10 ballu skalā

3.klasēs 

pārējos visos 

priekšmetos, kurus 
nevērtē 10 ballu skalā

Netiek izteikts



Sācis apgūt e-klasē apzīmē ar burtu «S» veiktā darba apjoms 1% -34%

Turpina apgūt e-klasē apzīmē ar burtu «T» veiktā darba apjoms 35%-59%

Apguvis e-klasē apzīmē ar burtu «A» veiktā darba apjoms 60%-89%

Apguvis padziļināti E-klasē apzīmē ar burtu « P» veiktā darba apjoms 90%-100%



Vēl jāmācās e-klasē apzīmē ar «-» veiktā darba apjoms 1%-34%

Daļēji apguvis e-klasē apzīmē ar «/» veiktā darba apjoms 35%-59%

Apguvis e-klasē apzīmē ar «+» veiktā darba apjoms 60% -100%



 Valsts pārbaudes darbs 3.klases izglītojamiem ir

diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu.

 Valsts pārbaudes darbi izglītības iestādē notiek saskaņā ar 

izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu valsts pārbaudes 

darbu norises grafiku ar norādi par katra valsts pārbaudes 

darba norises vietu un laiku, diagnosticējošo darbu vadītāju 

un vērtētāju.



 latviešu valodā (kombinēti)

- mutvārdu daļa no 2021.gada 4.janvāra līdz 

17.februārim;

- rakstu daļa  - 2021.gada 18.februārī;

 matemātikā (rakstiski) – 2021.gada 24.februārī;



Ministru kabineta 2020.gada 26.maija noteikumi Nr.319 

«Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 

2020./2021.mācību gadā» 

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi 

Nr.1510 Nr.67 «Valsts pārbaudījumu norises kārtība»



 Izglītojamiem, kuriem ir logopēda, izglītības vai

klīniskā psihologa atzinums par izglītojamā

speciālajām vajadzībām, centrs nosaka atšķirīgus

valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus un

atbalsta pasākumus.



 1.klašu skolēnu sagaidīšana no pl. 7.30 līdz 8.20 rīta grupa.

 1.klašu garā pagarinātā dienas grupa līdz pl. 18.00 (katrai klasei savs 

pedagogs).

 Visās klasēs līdz pl. 15.00 pagarinātā dienas grupa katrai klasei atsevišķi pie 

savas klašu audzinātājas.  

 Skolas bibliotēkas izmantošana -lasītprasmes attīstīšanas veicināšanai klusās 

lasīšanas regulārs piedāvājums atbilstoši grafikam. («Bērnu žūrijas projektā »1.vieta

Latvijā).

 Pēc pl. 15.00 2.-3.klašu skolēniem, gaidot peldēšanas nodarbības, tiek  

piedāvāta  iespēja uzturēties bibliotēkā un tikt pieskatītiem.



 Aktīvo nodarbību 

āra centrs sporta laukumā.

 Plašs interešu izglītības 

piedāvājums.

 Darbs ar talantīgajiem.

 Mārupes novada Domes 

apmaksāts transports 

mācību  ekskursijām.



 Zinību diena – svētku līnija 1.klašu skolēniem.

 Rudens Miķeļdienas izstāde «Kosmiski oriģināli».

 Mācību rudens ekskursijas.

 "Latvijas skolas soma” projekta realizēšana .

 Karjeras izglītība audzināšanas stundās «Sadzirdi 

savas iespējas.»

 Skolas skatuves runas konkurss “Zvirbulis - 2020.”

 Jautrās Mārtiņdienas stafetes 1.klašu skolēniem.

 Patriotiskā audzināšana Lācplēša dienā un Valsts svētkos 17.novembrī.

 Staro Jaunmārupe «Visums.»



Lai katram sava cerību zvaigzne,

rāda ceļu pat vistumšākajā laikā!

Sagatavoja : 

direktores vietniece Anita Līdaka

2020.Gada 4.novembris


