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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1. Izglītības iestādes izglītojamo skaits 2020./2021.mācību gadā 

2020./2021.mācību gadā Zasas vidusskolā izglītības programmas apgūst 148 izglītojamie 1.-12. klasē un 45 izglītojamie trijās 

pirmsskolas grupās vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem. 

Mācību gads Pirmsskola 1.-9.klase 10.-12.klase 

2020./2021.m.g. 

Bērnu skaits 

vecumā līdz 5 

gadiem 

Bērnu skaits vecumā 5 

gadi un vairāk 
122 26 

24 21 

 

1.2. Īstenotās licencētās izglītības programmas 2019./2020.m.g. un 2020./2021.m.g. 

 

2019./2020.mācību gadā īstenotās licencētās programmas: 

Kods Nosaukums Licences 

numurs 

Licencēšanas 

datums 

Akreditācijas 

ID 

Akreditācijas 

derīguma termiņš 

31011011  
Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 

V-3332 23.12.2010 12789  31.12..2020.  

21011111  Pamatizglītības programma V-5204  03.07.2012   12790  31.12.2020   

21015611  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

V-6648  16.08.2013   12791  31.12.2020  

01011111  Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 

V_295 14.01.2015    

 

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36341&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36341&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36341&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36341&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41280&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41280&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41280&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44509&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48148&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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2020./2021.mācību gadā īstenotās licencētās programmas: 

Kods Nosaukums Licences 

numurs 

Licencēšanas 

datums 

Akreditācijas 

ID 

Akreditācijas 

derīguma termiņš 

31011011  
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

V-3332 23.12.2010 12789  31.12..2020.  

21011111  Pamatizglītības programma V-5204  03.07.2012   12790  31.12.2020   

21015611  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
V-6648  16.08.2013   12791  31.12.2020  

01011111  Vispārējās pirmsskolas izglītības programma V_295 14.01.2015    

21011111  Pamatizglītības programma V_3070 07.07.2020 13292  31.12.2020  

21015611  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

V_3071 07.07.2020   13293  31.12.2020  

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma V_3400 30.07.2020   13447  31.12.2020  

 

Izglītojamo skaits izglītības programmās atspoguļots Pielikumā Nr.1. Vispārējās izglītības programmas un skolēnu skaits. 

1.3.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums un pieejamība 2020./2021.māc.g. 

2020./2021.m.g. skolā strādā 21 pedagogs, pirmsskolas grupās – 5.pedagogi. Visiem pedagogiem ir atbilstoša augstākā 

pedagoģiskā izglītība, divi pedagogi apgūst maģistra studiju programmu,  10 pedagogiem ir pedagoģijas maģistra grāds. Tiek 

nodrošināta visu mācību priekšmetu īstenošana izglītības iestādē īstenotajās izglītības programmās. 56,3%  pedagogu ir Zasas 

vidusskolas absolventi. Viens pedagogs ir ieguvis VISC ārštata metodiķa statusu par piedalīšanos centralizēto eksāmenu vērtēšanā.  

2020./2021.m.g.izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls: bibliotekārs (darba slodze – 0,3), izglītības psihologs (darba slodze 

– 0,3), skolotājs logopēds (darba slodze – 0,5), pedagoga palīgs (darba slodze – 1), sociālais pedagogs (darba slodze – 0,3). Ir noslēgts 

līgums ar medmāsu par profilaktisko aprūpi, pirmo medicīnisko palīdzību un izglītojošo darbu veselības jomā.  

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36341&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36341&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36341&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36341&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41280&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41280&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41280&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44509&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48148&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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1.4. Izglītības iestādes misija un vīzija 

Skolas misija 

Skola kā novada kultūrizglītības centrs, kur mūsdienīgā, psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam skolas vecumu sasniegušam bērnam 

ir pieejama kvalitatīva izglītība, savu interešu un spēju attīstīšana. Skola kā orientieris katra skolēna personības izaugsmei.  

Skolas vīzija 

Augstā līmenī labiekārtota bērniem draudzīga skola, kuras psiholoģiskā vide veicina pozitīvas mācību motivācijas veidošanos un 

virzību tālākai izglītībai. 

 

1.5. Mācību darba prioritātes 2019./2020.māc.g. un galvenie to īstenošanas rezultāti 

Joma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Jaunā pilnveidotā mācību satura un 

pieejas ieviešana pirmsskolā 

Jaunā pilnveidota mācību satura un 

pieejas normatīvo aktu izpēte, 

gatavošanās ieviešanai 

pamatizglītības un vidējās izglītības 

posmā 

Visi pirmsskolas pedagogi pārzina un īsteno jaunās pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas un izmanto pirmsskolas izglītības paraugprogrammas 

Pedagogi ir iepazinušies ar jaunā pilnveidota mācību satura un pieejas 

normatīvo aktiem, sagatavojuši tematiskos plānus jaunā satura ieviešanai 

1.,4., 7., 10.klasē. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Pedagoģiskā personāla vienotas 

izpratnes veidošana par kvalitatīvu 

mācību stundu, (rotalnodarbību 

pirmsskolā) atbilstoši pilnveidotajam 

mācību saturam un pieejai. Mācību 

procesa dažādošana, sasaistīšana ar 

reālo dzīvi izglītojamo mācību 

sasniegumu paaugstināšanai 

2019./2020.m.g. 1.semestra laikā visi pedagogi apguva kvalitatīvas mācību 

stundas struktūru, savstarpēji mācoties. 2.semestra laikā pedagogi vada 

atklātās stundas, rotaļnodarbības un savstarpēji tās analizē, gūstot pieredzi 

un iedvesmu mācību stundas kvalitātes uzlabošanai, pievēršot uzmanību 

stundas struktūrai- sasniedzmajam rezultāta, jēgpilniem uzdevumiem, 

atgriezeniskajai saitei. 

Pedagogi izmanto praktiskas un pētnieciskas metodes, uzsver mācību 

satura sasaisti ar reālo dzīvi, veicinot izglītojamo pilnvērtīgu iesaistīšanos 

un izpratni 

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Pedagogu sadarbības un savstarpējās 

mācīšanās īstenošana mācību stundu 

kvalitātes paaugstināšanai. 

Metodiskā darba izvērtēšana un 

jaunu darba formu ieviešana 

Pedagogi regulāri savstarpēji mācās, apgūstot kvalitatīvas mācību stundas 

pamatprincipus; dalās profesionālās pilnveide kursos iegūtajās zināšanās 

un prasmēs. Pedagogi ir izpētījuši jaunās mācību priekšmetu programmas 

un saskatījuši starppriekšmetu saiknes īstenošanas iespējas, plāno 

sadarbību.  
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Skolā metodiskās komisijas ir aizstātas ar piecām pedagogu sadarbības 

grupām – pirmsskolas, sākumskolas, valodu mācību priekšmetu, eksakto 

mācību priekšmetu un klašu audzinātāju sadarbības grupas. Tas precīzāk 

raksturo pedagogu ikdienas darbu, kas pamatā vērsts uz daudzveidīgu 

sadarbību mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai.  
 

1.6. Izglītības iestādē īstenotie projekti 2019./2020.m.g. un sasniegtie rezultāti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes Sasniegtie rezultāti 

Projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai” 

 Pedagoga palīga atbalsts STEM un 

vides jomas mācību priekšmetos 

 Pedagoga palīga atbalsts 

multidisciplinārajā jomā 

 Izglītojoši praktiskas LEGO 

robotikas nodarbības 3.-5.klašu 

skolēniem (ārpakalpojums – līgums 

ar SIA 001A)  

Tika sniegtas individuālas konsultācijas skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām 

matemātikā 1.-4.klašu skolēniem  

Tika sniegts pedagoga palīga atbalsts lasītprasmes un 

rakstītprasmes attīstīšanai 1.-4.klašu skolēniem 

Tika novadītas astoņas LEGO robotikas nodarbības 3.-

5.klašu skolēniem, kurās viņi apguva elektroniskās 

ķēdes izveidi uz papīra un robotu modeļa izstrādi. 

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 

”Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” 

 Individuālu mācību un konsultatīvā 

atbalsta sniegšana skolēniem, kam 

pastāv risks priekšlaicīgi pārtraukt 

mācības un pamest skolu 

 Pedagogu profesionālā pilnveide 

Projektā darbojas četri pedagogi, kas sniedz 

konsultatīvo atbalstu matemātikā un krievu valodā 21 

skolēnam 

Pedagogi pilnveidojuši kompetenci šādās 

programmās: 

“Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās 

darbības veids izglītībā”- 12 stundas 

“Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā”- 12 

stundas 

“Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu 

pedagoģiskajā realitātē” – 12 stundas 

 

IAC un British Council 

projekts “Dzīvot, mācīties un 

strādāt KOPĀ” 

 Skolēnu iesaistīšanās vietējā 

kopienā un sadarbība ar dažādam 

vietējo iedzīvotāju grupām, spēcinot 

piederības sajūtu un izpratni par  

Īstenota labdarības akcija pirms Ziemassvētkiem, 

kuras laikā savākti un nogādāti saldumi Jēkabpils 

novada senioriem 
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izvēļu un iespēju dažādību, kas rada 

pamatus katra personīgajai un 

sabiedrības kopīgajai nākotnei 

Projekta komandas (2 skolēni un 2 pedagogi) vasaras 

pieredzes un iedvesmas triju dienu tikšanās  "Kā zināt, 

saprast un piedalīties" 

Projekta komandas (2 skolēni un 2 pedagogi) dalība 

triju dienu noslēguma seminārā "Kas KOPĀ izaudzis" 

 

1.7. Audzināšanas darba prioritātes 2019./2020.māc.g. un sasniegtie rezultāti 

Prioritārais 

virziens 

Sasniegtie rezultāti 

Karjeras 

izglītība 

Noorganizēta Karjeras nedēļa ar vecāku un Zasas pagasta pārvaldes darbinieku iesaistīšanos, kurā vecāki stāstīja un 

demonstrēja savas profesijas, bet pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar sava darba specifiku savās darbavietās. Ēnu 

dienā piedalījās divdesmit 5.-12.klašu skolēni. Tikšanās ar Jēkabpils novada domes deputātu un viņa darba 

iepazīšana. 

Sadarbībā ar karjeras izglītības konsultanti veikta aptauja 9.-12.klašu skolēniem, novadītas piecas nodarbības 5.-

12.klašu posmā par karjeras plānošanas, profesiju iepazīšanas tēmām. 

Notika mācību vizītes uz uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām tuvākajā apkārtnē. 

Karjeras izglītības temati katrā klasē, atbilstoši audzināšanas darba programmai.  

Sevis 

izzināšana un 

pilnveidošana 

85% skolēnu bija iesaistījušies vismaz vienā no interešu izglītības pulciņiem vai apmeklēja Sēlijas sporta skolas un 

Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāli.  

Ieinteresētie 5.-12.klašu skolēni veica izzinošu projektu, pētot savas ģimenes saistību ar Zasas vidusskolu paaudzēs. 

Skolēni piedalījās dažādos ārpusskolas konkursos, olimpiādēs un sacensībās, kas deva iespēju sevi pilnveidot 

daudzpusīgās jomās. 8.klase ieguva 2.vietu valstī LLKC organizētajā akcijā ,,Šodien laukos”. Tika organizētas 

dažādas izglītojošas lekcijas un nodarbības skolēniem interesējošās jomās.  

Klašu audzinātāji klases stundās veica aptaujas par karjeras izglītību ,drošu internetu un skolēnu personības izpētē, 

kā piem.- temperementa izpēte, stresa līmeņa noteikšana, kā es pazīstu savu klasesbiedru, manas emocijas.  

Skolēniem bija iespēja sevi attīstīt un pilnveidot, darbojoties Izglītojamo pašpārvaldē.  
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2. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos 

      2.1. Joma – MĀCĪBU SATURS - iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Vērtējums – labi   

 

Analizējot izglītības iestādes 2019./2020.m.g. prioritāti - Jaunā pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana pirmsskolā. Jaunā 

pilnveidota mācību satura un pieejas normatīvo aktu izpēte, gatavošanās ieviešanai pamatizglītības un vidējās izglītības posmā. - visi 

pirmsskolas pedagogi pārzina un īsteno jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un izmanto pirmsskolas izglītības paraugprogrammas. 

Pedagogi ir iepazinušies ar jaunā pilnveidota mācību satura un pieejas normatīvo aktiem, sagatavojuši tematiskos plānus jaunā satura 

ieviešanai 1.,4., 7., 10.klasē. 2019./2020.m.g. noslēgumā aktualizētas esošās un licencētas jaunās izglītības programmas, kas atbilst 

jaunajam mācību saturam un pieejai izglītībā. Visi pedagogi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas ieteiktās paraugprogrammas.  

Atbilstoši 5 vērotajām rotaļnodarbībām pirmsskolas grupās, var secināt, ka visi pirmsskolas pedagogi ir izpratuši jaunās kompetenču 

pieejas pamatlietas – audzēkņi tiek iepazīstināti ar sasniedzamo rezultātu nodarbībā, audzēkņi piedalās dienas darba plānošanā, izsakot 

sevi interesējošus jautājumus un idejas, skolotāju piedāvātie uzdevumi/ aktivitātes vērstas uz  sasniedzamā rezultāta sasniegšanu, 

audzēkņi saņem attīstošu atgriezenisko saiti. Rotaļnodarbībā veiktās aktivitātes tiek sasaistītas ar ikdienas dzīvi, atbilstošas bērnu 

vecumam, sociālajām prasmēm un viņu attīstības līmenim. Mācību vide pirmsskolas grupās apliecina kompetenču pieejas īstenošanai. 

Pedagogi skolā ir iepazinušies ar jaunajiem standartiem un paraugprogrammām savos mācību priekšmetos, izveidojuši tematiskos plānus 

savos mācību priekšmetos 1., 4., 7., 10.klasei jaunā satura un pieejas ieviešanai. Pedagogi ir sastādījuši nepieciešamo mācību līdzekļu 

sarakstu un skolas vadība ir iegādājusies pedagogu pieprasītos mācību līdzekļus. Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības grupās ir 

pārrunātas galvenās atšķirības pašreiz spēkā esošajos standartos un programmās un jaunajās programmās un standartos apgūstamās 

zināšanas un prasmes. Tas atspoguļots mācību priekšmetu pedagogu sadarbības grupu protokolos. Pedagogi ir izpētījuši starppriekšmetu 

saiknes iespējas un plāno kopīgu mācību procesa organizēšanu. 

 

Stiprās puses: 

 Pirmsskolas pedagogi plāno, organizē un īsteno mācību procesu atbilstoši jaunajam pilnveidotajam mācību saturam un pieejai. 

 Pedagogi skolā ir gatavi jaunā satura un pieejas īstenošanai 1., 4., 7., 10.klasē, visiem pedagogiem šajās klasēs ir sagatavoti 

tematiskie plāni savos mācību priekšmetos 

 Pedagogi ir motivēti jaunā satura un pieejas īstenošanai. 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

 Papildināt mācību līdzekļu klāstu un labiekārtot mācību vidi, atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai gan pirmsskolā, gan 

skolā 
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 Turpināt savstarpēju pedagogu sadarbību un savstarpēju mācīšanos ar mērķi labāk sagatavoties jaunā satura un pieejas 

īstenošanai, savi profesionālajai pilnveidei 

 Īstenot starppriekšmetu saiti mācību procesā izglītojamo vienotas izpratnes par lietām radīšanai  

 
2.2. Joma – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Vērtējums – labi 

 

Analizējot izglītības iestādes prioritāti 2019./2020.m.g. – pedagoģiskā personāla vienotas izpratnes veidošana par kvalitatīvu mācību 

stundu (rotaļnodarbību pirmsskolā), atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un pieejai – pedagogi 21 nodarbībā ir savstarpēji 

mācījušies kvalitatīvas mācību stundas kritērijus, stundas plāna veidošanu, 9G modeli, stundas struktūru – sasniedzamo rezultātu, 

jēgpilnu uzdevumu lietošanu, domāšanu par mācīšanos un atgriezenisko saiti.  Par paveiktā darba kvalitāti liecina, ka visi skolotāji zina 

kvalitatīvas stundas veidošanas pamatprincipus.  

Atbilstoši 22 vērotajām mācību stundām  2019./2020.m.g. var konstatēt, ka pedagogi mēģina noformulēt stundā sasniedzamo rezultātu 

un iepazīstināt ar to skolēnus, stundā piedāvā skolēniem uzdevumus, kas ved uz sasniedzamo rezultātu un mēģina sniegt atgriezenisko 

saiti. Stundu analīzes laikā pedagogi apliecina, ka zina kvalitatīvas stundas plānošanas pamatprincipus, tomēr ir jāpraktizējas šo zināšanu 

pielietošanai.  2019./2020.m.g. 2.semestrī pedagogi ir aicinājuši kolēģus vērot piecas atklātās stundas un trīs rotaļnodarbības pirmsskolā, 

kur demonstrē savu pieredzi un izpratni par kvalitatīvu mācību stundu, nebaidoties izmēģināt jaunas metodes un pieejas. Savstarpējā 

stundu/ rotaļnodarbību vērošana un analīze ļauj pedagogiem saņemt atbalstošu atgriezenisko saiti no kolēģiem,  gūt iedvesmu un idejas 

savu stundu kvalitātes uzlabošanai, izprast stundas struktūru, saskatīt pilnveidojamās jomas un kopā ar kolēģiem meklēt risinājumus.  

 

Stiprās puses kritērijā Mācīšanas kvalitāte, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

 visi skolotāji zina kvalitatīvas mācību stundas/rotaļnodarbības struktūru un ir gatavi praktiski to īstenot savu stundu plānošanā; 

 pedagogi saskata atklāto stundu vadīšanu un kolēģu stundu vērošanu kā resursu savai profesionālai pilnveidei; 

 pedagogi nebaidās no kolēģu un administrācijas stundu vērošanas, nebaidās kļūdīties, izprast, analizēt un pilnveidot savu darbu 

un ir kļuvuši atvērtāki sadarbībai ar kolēģiem mācību procesa organizēšanā.  

 

Turpmākās attīstības prioritātes: 
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 turpināt pedagogu savstarpēju mācīšanos, palielinot katra pedagoga ieguldījumu šajā procesā; 

 turpināt atklāto stundu vadīšanu un analīzi ar mērķi prast pielietot savas zināšanas par stundas struktūru, pilnveidot savas 

pedagoga kompetences un vienlaicīgi paaugstinot mācīšanas kvalitāti, iesaistot visus pedagogus skolā un pirmsskolas grupās; 

 pedagogiem sadarboties mācību procesa organizēšanā, saskatot starppriekšmetu saiknes iespējas un vienotas izpratnes veidošanu 

skolēnos par apgūstamo tēmu. 

2.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Lielākā daļa izglītojamo ir motivēti mācību procesam. Par to liecina ikdienas mācību process, konsultāciju, individuālo nodarbību 

apmeklējumi. Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām katra mācību gada 

sākumā. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Visiem izglītojamajiem ir zināma mājas darbu 

vērtēšanas kārtība, pārbaudes darbu kārtība, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Izglītojamie piedalās gan iestādes, gan ārpusskolas 

ar mācību darbu saistītos pasākumos. Pedagogi rosina mācību procesā izmantot izglītības iestādes vai pašu izglītojamo rīcībā esošos 

resursus – bibliotēku, sporta zāli, informāciju tehnoloģijas, konsultācijas un individuālās nodarbības, interešu izglītības nodarbības. 

Daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa 

norisi.Taču ir izglītojamie, kuriem nepieciešama papildus motivācija. Izglītojamajiem tiek plānotas un piedāvātas konsultācijas mācību 

vielas nostiprināšanai un neskaidro jautājumu noskaidrošanai. Par šādu iespēju tiek informēti izglītojamie un viņu vecāki ar ierakstiem 

dienasgrāmatā un ziņojumiem E-klases elektroniskajā žurnālā. Ir izglītojamie, kas konsultācijas izmanto tikai kā iespēju uzrakstīt 

attaisnojošu iemeslu dēļ neuzrakstītās ieskaites, pārbaudes darbus. Projektā PuMPuRS (Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

samazināšana) darbojas 4 pedagogi, regulāri sniedzot individuālās konsultācijas izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām matemātikā un 

krievu valodā. 2019./2020.m.g. tika izveidots un īstenots 21 plāns, kas palīdzēja izglītojamajiem gūt labākus mācību sasniegumus un 

turpināt izglītošanos nākamajā klasē, nepārtraukt mācīšanos. 

Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Sadarbojoties pedagogiem, 

izglītojamiem, atbalsta personālam un vecākiem, ievērojami samazinājās neattaisnoto kavējumu skaits. Kavējumi tiek fiksēti ikdienas 

kavējumu uzskaites lapā un reģistrēti E-klases žurnālā. Skolas vadības sēdēs, skolotāju sanāksmēs un sarunās ar izglītojamo vecākiem   

periodiski tiek izvērtēts darbs ar izglītojamajiem, kuri kavē mācību stundas, un analizēti kavējumu iemesli. Tiek noteikta turpmākā rīcība 

kavējumu novēršanai. Notiek sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem pagastos, Jēkabpils pilsētā un Jēkabpils novada speciālistu darbā 

ģimenēm ar bērniem, Bāriņtiesu, Nepilngadīgo lietu inspektoriem. 
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Visiem izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi citiem izglītojamajiem vai grupai kā 

mācību stundās, tā arī piedaloties projektu darbā, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, izstādēs. Izglītojamie prot strādāt, 

izmantojot dažādas darba formas un metodes. Izglītojamie prot sadarboties grupu, projektu darbā.  

Pirmsskolas izglītības grupas. Pirmsskolā mācību saturu bērni apgūst integrētā mācību procesā – rotaļnodarbībā visas dienas garumā, 

ietverot vairākās mācību jomās plānotos bērnam sasniedzamos rezultātus. Katru dienu notiek aktivitātes valodu, veselības un fiziskās 

aktivitātes jomā. Nedēļas ietvaros pedagogi, izvēloties  bērnam  aktuālu  tematu,  kas  saistīts  ar  bērna  interesēm,  notikumiem 

sabiedrībā vai norisēm dabā, to plāno laikposmam, kas nav īsāks par vienu mēnesi. Plānojot mācības, skolotājs formulē tematam 

atbilstošu, konkrētu un bērnam saprotamu galveno ziņu un izvēlas kompleksus bērnam sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās, 

ietverot  gan  mācību  jomai  raksturīgo  zināšanu,  izpratnes  un  pamatprasmju  apguvi,  gan caurviju prasmju apguvi, kā arī vērtībās 

balstītu ieradumu attīstību. Temata plānojums tiek atspoguļots E-klasē. Izglītības iestāde regulāri informē (sarunās, sapulcēs, 

organizētajās vecāku dienās, E-klasē, telefonsarunās) vecākus par mācību darbā izvirzītajām prasībām. Izglītības iestādē tiek uzskaitīti 

nodarbību kavējumi (E-klasē). Neattaisnotu kavējumu gadījumā notiek sazināšanās ar bērnu vecākiem. Notiek nepārtraukta sadarbība 

ar vecākiem un atbalsta personālu.  

Stiprās puses 

Izglītojamajiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Skolā ir izveidota sistēma neattaisnotu 

kavējumu gadījumā, kas tiek realizēta, ja rodas nepieciešamība. 

Izglītojamie ir informēti par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem, kas saistīti ar valsts, sabiedrības un kultūras aktualitātēm, 

un aktīvi piedalās šajos pasākumos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Paaugstināt izglītojamo motivāciju mācīties, sekmēt izglītojamo līdzdalību un atbildību mācību procesā, izmantot individuālās 

nodarbības/konsultācijas mācību satura apgūšanai, ne tikai vērtējumu uzlabošanai. 

2. Padziļināt praktisko un pētniecisko darbības prasmju apguves nodrošināšanu mācību procesā, akcentējot izglītojamo sadarbību 

un līdzdalību 

3. Motivēt un gatavot izglītojamos dalībai konkursos, olimpiādēs, sacensībās. 

4. Maksimāli samazināt izglītojamo neattaisnotos kavējumus, sadarbojoties ar vecākiem un sociālo dienestu. 

5. Pirmsskolā informēt vecākus, veidot izpratni par kompetenču pieeju un vecāku lomu mācīšanās procesā, lai veicinātu vispusīgu 

bērna attīstību. 

Vērtējums – labi 
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2.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Skolas izstrādātā vērtēšanas kārtība precizē atsevišķus vērtēšanas jautājumus un procedūru. Zasas vidusskolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība publicēta E-klasē  un  pieejama visiem izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni  atbilst izglītojamo  vecumposmam, mācību priekšmeta specifikai, izvirzītajam 

mērķim un motivē izglītojamos mācīties. Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. Pirms 

katra pārbaudes darba skolēnus iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana ir sistemātiska. Skolotāji pamato skolēna darba 

vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek norādīts uz darba vājajām pusēm un uzsvērtas arī stiprās puses. Pedagogi izmanto arī 

diagnosticējošo un veidojošo jeb formatīvo vērtēšanu. 

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu regularitātē un uzskaitē. Pedagogi regulāri un sistemātiski veic ierakstus žurnālos. Vērtēšanas 

procesu regulāri uzrauga direktores vietniece izglītības jomā. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju gandrīz visi pedagogi analizē un 

izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai.  

Regulāri tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību procesu. Par to liecina mācību 

darba dokumentācija, katra semestra sekmju kopsavilkumi, mācību gada atskaites, skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze. 

Tiek apkopota informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem semestra un mācību gada noslēgumā, informāciju analizē un 

izdara secinājumus par izglītojamo izaugsmi.   

Pedagogi izglītojamos un vecākus regulāri iepazīstina ar mācību sasniegumiem un to dinamiku, vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju pārrunā individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs, atspoguļo sekmju izrakstos.  

Pirmsskolas izglītības grupa. Mācību procesa laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu veic, uzsverot pozitīvo un 

nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. Tiek īstenota skolā izstrādātā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pirmsskolā, vērtēšanu 

atspoguļojot E-klasē. Atbilstoši vadlīnijās un mācību  programmā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem pirmsskolā ilgākā laika 

periodā vairākkārt tiek vērtētas idejas, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi, kompleksi rezultāti. Skolotāji izvēlas sasniedzamajam 

rezultātam atbilstošus vērtēšanas kritērijus, metodiskos paņēmienus un vērtēšanas formas. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 

atbilst izglītojamo vecumam un rotaļnodarbību specifikai.    

Stiprās puses 

Skolā izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura nodrošina vienotu, secīgu, pamatotu skolēnu sasniegumu 

vērtēšanas sistēmu. 

Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji uzskaita un analizē izglītojamo izaugsmes dinamiku katrā mācību priekšmetā, klašu 

audzinātāji uzskaita un analizē katra audzēkņa individuālo izaugsmes dinamiku. 
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Valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultātu analīze norāda, ka vērtēšanas sistēma skolā ir atbilstoša VISC izstrādātajām 

prasībām mācību priekšmetā un atbilstoša mācību priekšmetu standartam. 

Izstrādāta un tiek īstenota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pirmsskolā, kas atbilst pirmsskolas izglītības vadlīnijām.  

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Aktualizēt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību klasēm, kas uzsāk jaunā pilnveidotā mācību satura un pieejas 

īstenošanu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

2. Pirmsskolā informēt vecākus un veidot izpratni par vērtēšanu bērna izaugsmei, bērna snieguma uzlabošanai. 

Vērtējums – labi 

 

2.3. Joma – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

2.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti e-klases sistēmā, tā radot iespēju veikt izglītojamo vai klases mācību sasniegumu 

vērtējumu analīzi, atsevišķos mācību priekšmetos noteiktā laika posmā. Pielikums Nr.2 

Izglītojamajiem ar nepietiekamiem gada mācību sasniegumiem tiek organizēti atbalsta pasākumi mācību sasniegumu uzlabošanai 

jūnijā. Mācību gada laikā skolas administrācija regulāri tiekas ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums vairākos mācību 

priekšmetos, veic pārrunas, lai uzlabotu mācību sasniegumus, sniedz atbalstu. Sadarbībā ar izglītības iestādi tiek iesaistīti vecāki, 

izglītības iestādes atbalsta personāls.  

 Pirmsskolas izglītības grupas. Pirmsskolas grupās bērni mācās  no 1,5 līdz 6 gadu vecumam, īstenojot pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 01 01 1111). Rotaļnodarbībās skolotājas novēro bērnus, veic mērķtiecīgas pārrunas ar bērniem, analizē viņu darbus, 

atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem vērtē viņu zināšanas, pieredzi, prasmes un attieksmes. Tiek īstenota vērtēšana, atbilstoši jaunajām 

vadlīnijām, vērtēšanu atspoguļojot E-klasē. Iegūtie dati tiek apkopoti skolvadības sistēmas E-klase elektroniskajā žurnālā, kas sniedz 

iespējas bērnu sasniegumu analīzei un saziņai ar vecākiem.  

2.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skola uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus un vispārējo mācību prasmju līmeni valsts pārbaudes darbos. Pielikums Nr.3 

Izglītības iestāde apkopo statistisko informāciju par izglītojamo valsts pārbaudes darbu (3.kl., 6.kl. un par vispārējās vidējās 

izglītības ieguvi) rezultātiem, analizē rezultātus, salīdzina tos ar kopvērtējumu valstī, pēc tipa un urbanizācijas. Analīzes rezultāti tiek 

izmantoti mācību procesa pilnveidei. 

Stiprās puses  

Skolotājiem ir iespēja strādāt individuāli ar katru skolēnu, ņemot vērā nelielo klašu piepildījumu. 
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Par skolēnu sekmēm vecāki tiek regulāri informēti, izmantojot E-klasi un katra mēneša beigās saņemot sekmju izrakstus. 

Skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar individuālo nodarbību grafiku. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Paaugstināt mācīšanas – mācīšanās kvalitāti matemātikā, kur skolēniem ir nepietiekams zināšanu līmenis. 

2. Atklāt izglītojamajiem arvien vairāk iespēju pašiem apgūt un papildināt zināšanas ar IT palīdzību dažādās mācīšanās platformās 

– www.uzdevumi.lv, www.soma.lv  

3. Akcentēt izglītojamo praktisku darbību mācību stundās un zināšanu sasaisti ar reālo dzīvi. 

4. Veicināt izglītojamo līdzatbildību mācību procesā. 

5. Individualizēt un diferencēt mācību procesu katra izglītojamā mācību sasniegumu paaugstināšanai. 

6. Turpināt valsts pārbaudes darbos iegūto vērtējumu analīzi, sekmīgi plānojot turpmāko izglītojamo sagatavošanu valsts pārbaudes 

darbu veikšanai. 

7. Pirmsskolā sadarboties ar atbalsta speciālistiem, savlaicīgi diagnosticējot mācīšanās traucējumus, logopēdiskas un saskarsmes 

problēmas bērniem 

8. Izglītot vecākus par viņu lomu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 
2.4. Joma – ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

2.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

 Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa, pedagoga palīgs, karjeras 

konsultants). Tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Klašu sapulcēs vecākus informē par iespējām 

konsultēties un saņemt palīdzību sociālajos dienestos. Logopēds sniedz individuālas konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem, 

skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un skolēna runas attīstībā, kā arī veic novērošanu 

mācību procesa ietvaros, īpašu uzmanību veltot izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām.  Informācija, kas iegūta logopēda  darbības 

rezultātā, tiek izmantota izglītojamo atbalstam.  

Izglītības iestādei ir nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Medicīnas māsa organizē 

profilaktiskās pārbaudes. Skola īpašu uzmanību pievērš skolēnu veselības aprūpei. Tiek sekots, lai nodrošinātu izglītojamajiem 

atbilstošu fizisko slodzi sporta stundās.  Tiek veiktas pedikulozes un ādas slimību pārbaudes. Skolēniem un vecākiem tika piedāvātas 

lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, uzturu, reproduktīvo veselību, 1.klases un 6.klases skolēni apguva peldēšanas prasmes Veselības 

veicināšanas projekta ietvaros sadarbībā ar Jēkabpils novadu. 

1.-4.klašu izglītojamajiem atbalsts mācībās tiek sniegts pagarinātās dienas grupā. Izglītības iestādē ēdināšanu nodrošina savs 

personāls - vecākais pavārs, 3 virtuves darbinieki. Visi skolas audzēkņi saņem valsts un pašvaldības apmaksātas pusdienas. Pirmsskolas 

bērniem un internāta audzēkņiem ir arī brokastis un launags, internāta audzēkņiem arī vakariņas. Ēdināšana  ir bezmaksas. 1.-9.klašu 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.soma.lv/
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izglītojamie saņēma pienu un ābolus, jo izglītības iestāde piedalās LAD programmā “ Piens un augļi skolai”. Iestādē popularizē veselīgu 

dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus pasākumus. 

Pirmsskolas izglītības grupas. Skolas atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, pagasta sociālais darbinieks, 

medicīnas darbinieks sadarbībā ar skolotājiem un vecākiem  risina pirmsskolas izglītības problēmas. Pirmskolas audzēkņi saņem pienu 

un augļus LAD programmā “Piens un augļi skolai”. 

Stiprās puses 

Skolā ir nodrošināta psihologa un sociālā pedagoga pieejamība.  

Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un noteikumi. Izglītojamie, skolas darbinieki un vecāki ir 

iepazīstināti ar prasībām un tās ievēro. 

Skolā ir pieejama mediķa palīdzība. 

Skolā ir bezmaksas ēdināšana un bezmaksas internāts. 

Skolēnu nokļūšanu skolā un uz mājām nodrošina skolas autobusi un novada pašvaldības apmaksātas braukšanas kartes sabiedriskajā 

transportā. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Aktualizēt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu, turpināt  peldēšanas apmācību, sadarbībā ar pašvaldību.   

2. Organizēt izglītojošus pasākumus pedagogiem, vecākiem par izglītojamo veselības problēmām.  

Vērtējums – ļoti labi 

2.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Visiem izglītības iestādes pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējoši normatīvie akti, izstrādātas drošības tehnikas 

instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti izglītojamie, skolotāji un izglītības iestādes tehniskais personāls. Telpās izvietotas drošības 

prasībām atbilstošas norādes un drošības instrukcijas. Skolā pastāv noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju organizēšanā  

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības 

noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apliecina to ar savu parakstu instruktāžu lapās, 

žurnālos. Skolas personālu par ugunsdrošības pasākumiem instruē atbildīgais par ugunsdrošību Jēkabpils novadā. Izglītības iestāde 

nodrošina izglītojamiem drošu atrašanos iestādes telpās un izglītības iestādes apkārtnē. Skolā  tiek nodrošinātas pedagogu un skolēnu 

dežūras starpbrīžos. Visi pedagogi un tehniskie darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pirmās 

palīdzības sniegšanā un zina, kā nodrošināt izglītojamo drošību un darba aizsardzību. Mācību gada sākumā (septembrī) kopā ar klašu 

audzinātājiem tiek rīkoti pasākumi, kas palīdz adaptēties tiem izglītojamajiem, kuri nonākuši jaunizveidotajos 1. un 10.klašu kolektīvos. 
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Skola regulāri vērš skolēnu uzmanību uz Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Vidusskolas audzēkņi apmeklē autovadītāju praktiskās 

braukšanas nodarbības ar mērķi iegūt autovadītāja apliecību.  

Īpaša uzmanība gan mācību stundās, gan ārpus tām tiek pievērsta medijpratībai un digitālajai drošībai. 

Ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā visi izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties. Sadarbībā ar VUGD nodaļu vismaz 

reizi gadā notiek evakuācijas praktiskās mācības, kurās piedalās visi izglītojamie, tehniskie darbinieki un pedagogi. 

Notiek sadarbība ar skolas medmāsu, kuras kabinets ir pieejams Zasas pagasta doktorātā. Pedagogu rīcība apliecina, ka pedagogi zina, 

kā rīkoties pēkšņu saslimšanu un traumu gadījumos. 

Izglītības iestādē noteikta vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība. Tā ir pieejama uz informācijas stenda izglītības iestādes 1.stāvā.  

Pirmsskolas izglītības grupa. Skolotāji grupās  organizē izglītojamo teorētiskās un praktiskās nodarbības par drošības noteikumu 

ievērošanu. Izglītojamie skolas telpās un tās apkārtnē jūtas droši. Drošību sekmē izstrādātie “Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolā.”  

Stiprās puses 

Izglītojamie skolas telpās un tās apkārtnē jūtas droši.  

Drošībā un darba aizsardzībā skolā izpilda nepieciešamās prasības. 

Pirmsskolā uzstādīta durvju drošības sistēma, kas liedz nepiederošām personām iespēju iekļūt grupu telpās. Izveidota rezerves izeja 

ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai, ierīkotas ugunsdrošas metāla durvis. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1.Turpināt uzturēt drošību un darba aizsardzību atbilstošā līmenī.  

2. Ierīkot durvju drošības sistēmu skolas rezerves izejas durvīm. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

2.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Izglītības iestādē darbojas izglītojamo pašpārvalde. Tās darbs tiek plānots un koordinēts. Pašpārvaldi izglītojamie ievēl katra 

mācību gada sākumā. Izglītojamie darbojas pēc sava pieņemtā darba plāna. Izglītojamie iesaistās arī Skolas padomes darbā, gūst 

pieredzi. Pedagogi atbalsta izglītojamo iesaistīšanos Pašpārvaldes darbā. Pašpārvalde uzņemas atbildību par pasākumu organizēšanu 

skolā u.c. aktivitātēm. Izglītības iestādē plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus (piem., Zinību diena, Skolotāju diena, 

Mārtiņdienas gadatirgus, Patriotisma nedēļa, Žetonu vakars, Ziemassvētku pasākumi, Pēdējais skolas zvans, izlaidumi). Izglītojamiem 

tiek organizēti dažādi izglītojoši pasākumi drošības, veselības un tiesību, karjeras jautājumos. Klases audzinātāja stundas veicina 

vispusīgu personības attīstību. Izglītības iestādē ir izstrādāta audzināšanas darba programma. Klašu audzinātāji plāno audzināšanas darbu 
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savā klasē, balstoties uz skolas attīstības prioritātēm, klases situāciju, izglītojamo vecumposmu un interesēm. Izglītojamie dodas mācību 

vizītēs, apmeklē kultūras pasākumus gan iniciatīvas “ Latvijas skolas soma” ietvaros, gan ārpus tās.  

Izglītojamie var attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. 2019./2020.m.g. izglītības iestādē tika piedāvātas dažādas 

interešu izglītības nodarbības: 1.-4.klašu grupā - ansamblis, tautiskās dejas, robotika, angļu valodas pulciņš, čaklo roku pulciņš; 5.-

9.klašu grupā - ansamblis, tautiskās dejas, kokapstrāde, robotika, novadpētniecības pulciņš, angļu valodas pulciņš, skolas avīze ”Baltais 

ceļš”. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām, lai tās būtu pieejamas visiem izglītojamiem. Visām interešu izglītības 

nodarbībām ir izstrādātas programmas. Kolektīvi uzstājas koncertos, piedalās skatēs. Regulāri tiek izdota skolas avīze, kurā tiek 

atspoguļoti skolas notikumi. Skolēni izmanto iespēju piedalīties  kolektīvos Zasas kultūras namā: ansamblī “Smaidiņi”, pirmsskolas 

deju kolektīvā ”Solītis”, jauniešu deju kolektīvā “Landi”, novada jaukatajā korī “Putni”, ģitāristu ansamblī “Oktāva”, pilnveido 

aktiermākslu kolektīvā “Maskas”. Pielikums Nr.4 

Personības daudzpusīgai, pilnvērtīgai attīstībai skola piedāvā piedalīties sporta sacensībās skolā un ārpus tās. Izglītojamie, 

pārstāvot savu skolu, gūst labus rezultātus. Skolēniem ir iespēja darboties Sēlijas sporta skolas filiāles nodarbībās, kas tiek organizētas 

Zasas vidusskolas sporta zālē un sporta laukumā, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītību vieglatlētikā, volejbolā un 

futbolā. Tāpat ir skolēni, kuri apmeklē Jēkabpils mākslas skolas filiāli Zasas vidusskolas telpās, kas sniedz iespēju iegūt profesionālās 

ievirzes izglītību mākslā un dizainā. Nodarbības tiek organizētas pēc mācību stundām skolā. 

Izglītojamo vecāki par izglītojamo sasniegumiem un apgūtajām prasmēm interešu izglītības nodarbībās tiek informēti skolas avīzē 

“Baltais ceļš” un Jēkabpils novada  tīmekļa vietnē, informatīvajos stendos skolā, kā arī izglītojamo priekšnesumos Valsts svētkos, 

Ziemassvētku koncertos un Mātes dienas pasākumos. 

Regulāri, piedaloties visu programmu vadītājiem, notiek rezultātu apspriešana un analīze. Izglītojamo sasniegumi olimpiādēs, 

konkursos - Pielikums Nr.7. 

Izglītības iestādes bibliotekārs sniedz atbalstu izglītojamo personības veidošanā. 2019./2020.m.g. turpina iesaistīties konkursā 

“Lasītprieks”. 

Zasas vidusskolas ārpusstundu pasākumu plāns 2019./2020.m.g. Pielikums Nr.5 

Pirmsskolas izglītības grupas. Audzināšanas darbs virzīts uz bērnu radošās darbības, domāšanas un spriešanas spēju attīstību, bērnu 

pašapkalpošanās prasmju un iemaņu attīstību. Starp pirmsskolas skolotājiem, skolas pedagogiem, skolas vadību, medmāsu, bibliotekāri, 

logopēdu un bērnu vecākiem pastāv laba sadarbība, kurai ir liela loma bērnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu 

attīstīšanā. Pirmsskolas grupas bērni apmeklē skolas bibliotēku, dejo deju kolektīvā un dzied ansamblī. Piedalās skolas koncertos un 

pasākumos. Pirmsskolas grupās norisinās pasākumi atbilstoši pirmsskolas pasākumu plānam, saistīti ar gadskārtu svētkiem un Latvijas 

valsts svētkiem. 
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Stiprās puses 

Izglītojamajiem ir iespēja darboties klases un skolas pasākumu organizēšanā, piedalīties Skolēnu pašpārvaldes darbā, izteikt 

priekšlikumus un ierosinājumus skolas ārpusstundu pasākumiem. 

Ārpusstundu darbā skolai izveidojušās senas un daudzveidīgas tradīcijas. 

Izglītojamie aktīvi un rezultatīvi piedalās sporta pasākumos gan skolas, gan starpnovadu  skolu mērogā. 

Skolas pasākumi organizēti tā, lai padziļinātu izglītojamo zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, koptu latviskās tradīcijas, veidotu 

nacionālo pašapziņu. 

Izglītojamajiem, kuriem nepieciešama padziļināta mācību priekšmeta apguve, tika piedāvāta iespēja fakultatīvi apgūt matemātiku. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Ieinteresēt un aktīvāk iesaistīt klašu kolektīvus skolas pasākumu organizēšanā un līdzdalībā. 

2. Saglabāt daudzveidīgos interešu izglītības pulciņus un augstos sasniegumus mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā. 

Vērtējums – ļoti labi 

2.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Izglītības iestādē ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija izglītojamiem un viņu vecākiem par karjeras 

izvēles iespējām.  Pieejama uz informācijas stenda 2.stāva gaitenī. Tiek īstenots ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. 

Izglītības iestādē ir  Karjeras izglītības plāns gadam, kuras mērķis ir motivēt un sagatavot izglītojamos veiksmīgai karjerai. Plāns 

tiek realizēts sadarbībā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Klašu stundu plānojumā iekļauti ar karjeras izvēli 

saistīti temati.   

Mācību priekšmetu stundās tiek iekļautas tēmas par karjeras izglītību un vides izglītību. 

Izglītojamajiem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām. Karjeras izglītībā skolā 

tiek izmantotas dažādas formas: darbs ar izglītojamajiem klases stundās, skolēnu spēju un interešu apzināšana un izpēte, iepazīšanās ar 

dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām, vecāko klašu skolēnu tikšanās ar dažādu augstskolu studentiem, 

izglītības iestāžu atvērto durvju dienu apmeklēšana, līdzdalība „Ēnu dienās”. 

Tiek organizētas tikšanās ar skolas absolventiem un dažādu profesiju pārstāvjiem. 2019./2020. m.g. Zasas vidusskolā tika 

organizēta Karjeras nedēļa, kuras ietvaros izglītojamie iepazina savu vecāku profesijas. 
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Skolā informatīvajā stendā un bibliotēkā pieejama informācija par studiju iespējām, atvērto durvju dienām gan Latvijas 

augstskolās, gan ārvalstīs. Lai iegūtu informāciju par karjeras jautājumiem, skolā iespējams izmantot arī jaunākās tehnoloģijas. Karjeras 

izglītības tēmu izglītojamie apgūst arī integrēti dažādu mācību priekšmetu stundās visos vecumposmos. 

2019./2020.m.g. veikta pamatskolas vecāko klašu izglītojamo aptauja par  tālākām izglītošanās iespējām vidusskolā. 

Izglītības iestādē apkopo un analizē informāciju par absolventu turpmākajām gaitām pēc vispārējās vidējās un pamatizglītības 

izglītības iegūšanas. Pielikums Nr.6 

Pirmsskolas izglītības grupa. Karjeras izglītības programmas īstenošana pirmsskolas grupā notiek kā pašizpēte un vecāku 

profesiju apzināšana. Ir iegādātas profesiju spēles.  

Stiprās puses: 

Skola sniedz informāciju izglītojamajiem un vecākiem par vidējās un profesionālās izglītības programmas izvēles iespējām; 

Skolā tiek organizēti pasākumi un aktivitātes karjeras izglītībā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot atbalsta sniegšanas formas izglītojamajiem karjeras izvēles jautājumos. 

2. Pirmsskolā pilnveidot darba metodes rotaļnodarbībās, kurās iespējams izspēlēt dažādas profesijas. 

Vērtējums–ļoti labi 

2.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Izglītības iestāde plāno un atbalsta izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, projektos un sporta sacensībās. Pielikums Nr.7 

Skola nodrošina dalībnieku nokļūšanu uz olimpiāžu, sacensību norises vietām. Pašvaldība par labiem sasniegumiem olimpiādēs, 

sacensībās u.c. apbalvo izglītojamos un pedagogus organizētā svinīgā pasākumā. Pedagogi, plānojot mācību darbu, ņem vērā talantīgo 

bērnu intereses un vajadzības. Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka mācību stundā piedāvā dažādas grūtības pakāpes uzdevumus.  

Papildinformāciju mācībām var iegūt skolas, novada bibliotēkā, izmantot datorklasi. Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka darbā izmanto 

mūsdienu tehnoloģijas. 

Pedagogi, plānojot mācību darbu, ņem vērā izglītojamo, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

izglītības iestādi, vajadzības un cenšas izvirzīt piemērotas prasības. Skolā izstrādāts individuālo nodarbību grafiks, informācija ievietota 

E-klasē, darbs tiek plānots.  Izglītojamiem, kuri ilgstoši slimības dēļ neapmeklē skolu, tiek sniegtas konsultācijas individuālajās 

nodarbībās un iespēju robežās viņi tiek iesaistīti projektā Pumpurs. Darbošanās projektā PuMPuRS ir palīdzējusi skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām pilnvērtīgi izprast un apgūt mācību vielu. Sadarbībā ar skolas psihologu un Iekļaujošās izglītības centru, skolā ir izstrādāti 6 

izglītojamo individuālie izglītības programmas apguves plāni izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kas tiek analizēti 1.semestra 



21 

un mācību gada noslēgumā, un vēl 14 izglītojamajiem tiek nodrošināti nepieciešamie atbalsta pasākumi gan ikdienas mācību procesā, 

gan pārbaudes darbos.   

Individuālās nodarbības apmeklē gan talantīgie, gan izglītojamie, kuriem mācības sagādā grūtības. Izglītojamie šīs nodarbības 

galvenokārt izmanto pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai. Talantīgie skolēni gatavojas konkursiem, olimpiādēm un sacensībām. 

Atbalsta personāls sniedz palīdzību izglītojamiem.  Skolā ir pieejams logopēds, psihologs un sociālais pedagogs gan individuālam 

darbam ar izglītojamiem, gan konsultācijām.  Skola organizē atbalsta pasākumus valsts pārbaudes darbos izglītojamiem, kuriem ir 

speciālas vajadzības. Pedagoga palīgs sadarbojas ar mācību priekšmetus skolotājiem un sniedz atbalstu skolēniem matemātikas, 

dabaszinībās, laviešu valodā. 

Pirmsskolas izglītības grupa. Pirmsskolas skolotājas regulāri apmeklē metodiskās apvienības sanāksmes un kursus. Tiek sniegtas 

regulāras individuālās konsultācijas audzēkņiem ar grūtībām mācībās un mācīšanās traucējumiem.  

Stiprās puses: 

Izglītības programmu īstenošanā skola nodrošina mācību darba diferenciāciju un individualizāciju ikdienas darbā, atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām un sagatavotībai. 

Izglītojamajiem ir pieejamas konsultācijas un individuālas nodarbības mācību priekšmetos. 

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta personāls sadarbojas, lai sekmētu to izglītojamo izaugsmi, kuriem ir 

grūtības mācībās. 

Pedagoga palīgs palīdz nodrošināt dziļāku mācību diferenciāciju stundā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot atbalsta sniegšanu, mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju talantīgajiem izglītojamajiem. 

2. Veidot pirmsskolas un sākumskolas skolotāju savstarpēju sadarbību, kā arī turpināt sadarbību ar atbalsta personālu. 

Vērtējums – labi 

2.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Par katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē ir attiecīgs pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Speciālo 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem apgūst seši izglītojamie. Skolā ir izglītojamie, kuri saņem 

psihologa, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un logopēda pakalpojumus.  

Lai izglītojamais veiksmīgāk iekļautos izglītības procesā un apgūtu sociālās prasmes, darbs tiek plānots. Ir izstrādāti izglītojamo 

individuālie izglītības programmas apguves plāni izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kas tiek analizēti 1.semestra un mācību 

gada noslēgumā. Atbilstoši izglītojamā vajadzībām valsts pārbaudes darbā un ikdienas mācību procesā tiek piedāvāti izglītības psihologa 
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rekomendētie atbalsta pasākumi. Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām izglītības iestāde īsteno atbilstošo izglītības programmu. Darbā 

iesaistās pedagoga palīgs. Nepieciešamības gadījumā izglītojamie kopā ar vecākiem  apmeklē Jēkabpils pilsētas pedagoģiski 

medicīnisko komisiju, kas sniedz kvalificētu speciālistu palīdzību skolēnam un konsultācijas vecākiem, sniedz rekomendācijas 

pedagogiem. 

 Pirmsskolas izglītības grupa. Pirmsskolā izglītības programmas pedagoģiski medicīniskā komisija nenosaka, taču apmācībā tiek 

ņemtas vērā bērnu īpatnības, atbalsta personāla ieteikumi. Pirmsskolas apmācībā bērnu spējas un īpatnības tiek izvērtētas ar esošajiem 

skolas atbalsta personāla resursiem un tiek ņemtas vērā.  

Stiprās puses  

Skolā ir izveidota atbalsta sistēma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, savlaicīgi nodrošinot nepieciešamo izpēti, pedagoģiski 

medicīniskās komisijas apmeklēšanu, izglītojamo individuālo plānu izstrādi, personāla sadarbību atbalsta sniegšanai. 

Skola nodrošina skolēniem mācību spējām atbilstošas mācību programmas un apmācības, ir psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga 

palīgs un logopēds. 

Skolotājiem ir noteiktas individuālo nodarbību dienas un laiki.  

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Veidot sistēmu izglītojamo pozitīvas uzvedības veicināšanai ikdienā. 

2. Pirmsskolā panākt sistemātisku speciālistu iesaisti darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. 

Vērtējums -  labi. 

2.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola regulāri un plānveidīgi informē izglītojamo ģimenes par viņu bērnu mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumu, uzvedību, 

attieksmi pret mācību darbu un vidi, skolā paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņām. Informācija ir pieejama 

izglītojamo dienasgrāmatās un skolvadības sistēmā E-klase. Informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem vecāki saņem skolēnu 

dienasgrāmatās no 1.-6.klasei un vienu reizi mēnesī kā sekmju izrakstu visās klasēs. Vecāki tiek informēti skolas vecāku kopsapulcē 

mācību gada sākumā un klašu vecāku sapulcēs (vismaz 2 reizes gadā). Skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar skolā piedāvātajām izglītības 

programmām, vērtēšanas kārtību, valsts un skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem, kā arī ar izmaiņām skolas izglītības programmās, 

mācību priekšmetu standartos. 3., 6., 9., 12. klašu skolēnu vecāki laikus tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts 

pārbaudes darbiem. Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu vairākas reizes gadā individuāli tiekas ar vecākiem 

un izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības, kā arī ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi.   

Skolā darbojas Skolas padome, sniedzot ieteikumus un atbalstu skolas darbā.  



23 

Izglītības iestādes sniegtā informācija vecākiem par izglītojamo sasniegumiem,  stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi 

pret mācību darbu tiek vērtēta kā lietderīga. Skolas padomi vada vecāku pārstāvis.  

Par izglītības iestādes darbu vecāki var iegūt informāciju Jēkabpils novada tīmekļa vietnē http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=225 

un https://www.facebook.com/ZasasVidusskola/ 
Izglītības iestādē tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi vecākiem pieejamā piemērotā laikā. Vecāki savus 

priekšlikumus pauž sanāksmēs, tikšanās reizēs, informējot Skolas padomes vecāku pārstāvjus. Ierosinājumi tiek analizēti, un izvērtējums 

izmantots skolas turpmākās darbības plānošanā.  

Skolas padome piedalās skolas budžeta izstrādē, skolas attīstības plāna izstrādē, skolas remontu plānošanā, līdzekļu piesaistē 

skolai, pasākumu organizēšanā un skolas pasākumu dežūrās. Vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus skolas darba 

uzlabošanai. Vecāku pārstāvji iesniedz priekšlikumus par izglītības iestādes ikdienas darbību, kas tiek ņemti vērā, plānojot skolas darbu. 

Tika īstenota Vecāku diena skolā. 

Pirmsskolas izglītības grupa. Ar pirmsskolas bērnu vecākiem ir izveidojusies veiksmīga  sadarbība. Vecāki regulāri tiek informēti par 

grupiņās un skolā notiekošo. Mācību gada laikā bērnu vecāki vienmēr tiek aicināti uz dažādiem skolas organizētiem pasākumiem un 

koncertiem. Sadarbojoties ar bērnu ģimenēm, pedagogi izmanto dažādas darba formas: e-klases pasts, telefona zvani, vecāku sapulces, 

personīgas tikšanās.  

Stiprās puses: 

Skola organizē  skolas un klases vecāku tikšanās. 

Darbs ar vecākiem tiek plānots un veikts sistemātiski. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1.Turpināt skolas un vecāku sadarbību, organizējot informējošas, izglītojošas, iesaistošas Vecāku dienas skolā, dažādojot sadarbības 

formas starp vecākiem un izglītības iestādi 

2. Nodrošināt pirmsskolas grupu izglītojamo vecāku informētību par jaunās pieejas īstenošanu, organizējot Vecāku dienas pirmsskolā 

3. Iesaistīt pirmsskolas izglītojamos un viņu vecākus Erasmus + projektā par valodu apguvi jau pirmsskolā. 

Vērtējums- labi 

 

2.5. Joma- IESTĀDES VIDE 

2.5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestāde veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts 

plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā - organizējot skolā pasākumus, informējot sabiedrību par skolēnu sasniegumiem dažādās 

http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=225
https://www.facebook.com/ZasasVidusskola/
https://www.facebook.com/ZasasVidusskola/
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jomās. Izglītības iestādē regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem, atceres un svinamajām dienām. Skolas kolektīvs 

regulāri piedalās Lāčplēša dienas svinībās novadā. Skolai ir sava atribūtika - karogs.  

Konfliktsituācijas iestādē risina iesaistot visas iesaistītajās puses. Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās 

vai skolotāju – skolēnu attiecībās, tiek risinātas, iesaistot izglītojamos, klases audzinātāju, atbalsta personālu, skolas administrāciju, 

nepieciešamības gadījumā vecākus vai atbilstošās institūcijas. Izglītības iestāde analizē pārkāpumus, izvēlas risinājums pārkāpumu un 

to iespējamības novēršanai. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā jārīkojas skolas apmeklētājiem,  dežūrskolotājs un dežūrklase nodrošina vajadzīgo informāciju, kā arī 

uzraudzību. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

Izglītības iestādes iekšējas kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem 

ir iepazīstināti. Izglītojamie pārsvarā tos ievēro.  

 Skolas avīze “Baltais ceļš” regulāri veic intervijas un aptaujas par skolas vidi, izzina izglītojamo viedokli par norisēm skolā, 

jauno skolēnu adaptāciju skolā. Skolā tiek veiktas aptaujas, lai noskaidrotu vecāku un izglītojamo viedokli par mikroklimatu izglītības 

iestādē.  

 Izglītojamie sadarbojas ar Jēkabpils novada Jaunatnes lietu speciālistu, Sporta darba organizatoru dažādu iniciatīvu, nometņu  

īstenošanai skolā un tuvākajā apkārtnē. Skolā ir ilglaicīga tradīcija - Žetonu vakars 12. klases skolēniem, kura sagatavošana nodrošina 

klases un skolasbiedru sadarbību, saliedētību un kopīgu, radošu darbu ar izrādes režisoru. Skolā tiek īstenotas labdarības akcijas 

Jēkabpils novada senioru atbalstam. Tiek pagatavoti un nosūtīti apsveikumi visiem bijušajiem skolas darbiniekiem. Skolā tika vakti 

labprātīgi ziedojumi bijušās skolnieces rehabilitācijai pēc smagas slimības.  

 Izglītojamie kopā ar pedagogiem piedalās dažādās talkās, skolas apkārtnes sakopšanā, kas veicina pedagogu un izglītojamo 

savstarpēju sapratni, vienotību kopēju mērķu sasniegšanai. Kopīga gatavošanās Sēlijas novada svētkiem, došanās Lauku atbalsta 

dienesta rīkotajās mācību vizītēs pie vietējiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem, veicina skolas iekļaušanos vietējā kopienā. Skola 

organizē sadraudzības vakarus ar tuvākās apkārtnes skolu 9. klašu izglītojamajiem, lai rosinātu viņus izvēlēties Zasas vidusskolu kā 

vidējās izglītības ieguves iestādi un ļautu iepazīt savus potenciālos klasesbiedrus. 

Pirmsskolas izglītības grupa. Skolā tiek ieviestas un koptas tradīcijas, kas attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par 

piederību savai skolai.  Skolā  ir  radīta tīra, sakopta, droša vide, lai  pirmsskolas grupas bērni justos labi un patīkami. Bērniem pirmsskolā 

atrasties un mācīties ļoti patīk, viņi ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Skolā valda sirsnīga un saprotoša atmosfēra.  

Stiprās puses: 

Skola iesaistās Jēkabpils novada aktivitātēs un sadarbojas ar pagastā un novadā esošajām iestādēm, uzņēmumiem un biedrībām. 

Skolā ir iedibinātas un tiek saglabātas un radoši pilnveidotas skolas tradīcijas. 
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Skolā notiek daudzveidīgi pasākumi visās klašu grupās, kuru organizēšanā un norisē piedalās izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Attīstīt saskarsmes prasmes kolektīvā darbā ar kolēģiem, skolēniem, vecākiem, izmantojot lietišķās etiķetes un ētikas principus. 

2. Pirmsskolā turpināt mācīt skolēniem praktiskās iemaņas savstarpējas pozitīvas saskarsmes veidošanā un konstruktīvā konfliktu 

risināšanā ikdienā. 

Vērtējums- labi 

2.5.2. Fiziskā vide 

Skolā ir iekārtotas higiēnas prasībām atbilstošas mācību telpas. Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, 

uzkopšana) izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas 

žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Izglītības iestādes koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām: tualetēs 

ir ziepes, tualetes papīrs un papīra dvieļi. Skolas telpas ir drošas. Visos gaiteņos atbilstoši noteikumiem izvietoti evakuācijas plāni, 

norādītas ieejas, izejas. Ir rezerves izejas visos stāvos. Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, par ko informē īpašas norādes, izvietoti 

rokas ugunsdzēšamie aparāti. Pirmās palīdzības aptieciņas ir skolotāju istabā, mājturības kabinetā, sporta zālē, pirmsskolas grupu telpās, 

internātā un pie skolas medmāsas. 

Skola atrodas 1939. gadā īpaši izglītības iestādes vajadzībām uzceltā ēkā. 2005. gadā atklāja sporta zāli. Turpmākajos gados 

regulāri tiek veikta telpu renovācija. 2019./2020.m.g. veikts skolas galvenās ieejas kāpņu  remonts, novēršot to slīdamību,  internāta 

labiekārtošana, moderno tehnoloģiju uzstādīšana mācību kabinetos. 

Skolas mācību un koplietošanas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas. Izglītojamie, pedagogi un skolas tehniskais personāls 

rūpējas, lai tās vienmēr būtu tīras un kārtīgas. Ikdienā un skolas svētkos atbilstoši ir noformētas skolas telpas, par ko rūpējas vizuālās 

mākslas skolotāja kopā ar izglītojamiem.  

Skolai piederošā apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. Izglītojamie un izglītības iestādes 

personāls piedalās teritorijas sakopšanas talkās. Ikdienas teritorijas sakopšanas darbus veic izglītības iestādes tehniskie darbinieki. Ir 

veikti teritorijas apzaļumošanas darbi - neiederošo koku retināšana un košumkrūmu un puķu dobju kopšana. Izglītības iestādes apkārtnē 

ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši.  

Pirmsskolas izglītības grupa. Grupas telpas ir iekārtotas atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām un sanitārajām prasībām. 

Telpas ir siltas un mājīgas, estētiski iekārtotas. Tajās izvietotas bērniem piemērotas mēbeles. Regulāri tiek papildināta materiāli tehniskā 

bāze. 2019./2020.m.g. renovētas un paplašinātas grupu telpas, lai nodrošinātu higiēnas un drošības noteikumu ievērošanu. 
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Stiprās puses: 

Skolas telpas ir tīras un estētiski noformētas. Tīrības uzturēšanā un noformējuma veidošanā piedalās gan skolas darbinieki, gan 

izglītojamie. 

Skolā regulāri tiek veikts telpu remonts, skolas teritorijas sakopšanas talkas. 

Izveidoti evakuācijas plāni atbilstoši jaunajām ugunsdrošības prasībām. 

Veikts skolas galvenās ieejas kāpņu remonts, lai novērstu kāpņu slīdamību. 

Pirmsskolā renovētas un paplašinātas telpas atbilstoši higiēnas un drošības noteikumiem. 

Iegādāts mobilais kāpurķēžu invalīdu pacēlājs, kas nepieciešamības gadījumā var tikt izmantots visās izglītības programmu īstenošanas 

vietās.  

Turpmākās vajadzības: 

1. Plānot skolas mācību kabinetu efektīvu izmantošanu, atbilstoši klašu skolēnu skaitam, mācību telpas noslogojumam un aktuālajām 

izmaiņām mācību procesa organizācijā. 

2. Renovēt skolas sporta zāles jumtu. 

Vērtējums- labi 

 

2.6. Joma- IESTĀDES RESURSI 

2.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādē ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas ar atbilstošu aprīkojumu: 

datorklase, skolas bibliotēka, mācību un administrācijas telpas  ar interneta pieslēgumu; izglītības iestādes mācību darbam un 

administrācijas vajadzībām kopā tiek izmantoti  35 datori  (portatīvie un stacionārie datori). Angļu valodas, matemātikas kabineti 

aprīkoti ar interaktīvo tāfeli un dokumentu kamerām, 7 kabinetos ir projektori, visos  kabinetos ir interneta pieslēgums. Dabaszinātņu 

kabinetos ir daudzveidīgi mācību līdzekļi. 

Izglītības iestādes rīcībā 2 kopētāji, 2 skeneri, fotoaparāts, 6 printeri, DVD atskaņotājs, 4 magnetofoni, apskaņošanas aparatūra. 

Vārākums pedagogu mācību procesā izmanto informāciju tehnoloģijas. Ir telpas interešu izglītības programmu realizēšanai un 

ārpusstundu nodarbībām – skolas zāle. Sporta nodarbībām izmanto sporta zāli, ir sporta laukums, rotaļu laukums. Mājturības un 

tehnoloģiju satura īstenošanai ir nodrošināta materiāltehniskā bāze. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, notiek regulāra to apkope 

un remonts. Ir iegādātas iekārtas un līdzekļi, lai nodrošinātu skolas saimniecisko darbību. Ir īpaši iekārtotas telpas atbalsta personālam. 
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Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Skolā ir bibliotēka, viena datorklase ar interneta pieslēgumu. 

Skolotāji izmanto stundās arī ierakstus svešvalodās, mūzikas ierakstus, videofilmu ierakstus, datorprezentācijas.   

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām 100% apmērā, to fonda papildināšana un atjaunināšana tiek plānota metodiskajās 

komisijās. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts regulāri. Iespēju robežās katru gadu tiek iegādātas arī metodiska rakstura grāmatas, 

daiļliteratūra, prese. 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot 

nepieciešamos mācību tehniskos līdzekļus kabinetu bāzes pilnveidošanai, mācību literatūru. 

Pirmsskolas izglītības grupa. Skola nodrošina ar izglītības programmas specifikai un apguvei atbilstošu mācību literatūru, 

daiļliteratūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, izdales materiāliem un 

metodiskajiem līdzekļiem pedagogu vajadzībām Tie ir pieejami lietošanai, tos pārskata un papildina.  

Stiprās puses: 

Skolas mācību vide ir ievērojami pilnveidota.  

Skola nodrošina ar izglītības programmas specifikai un apguvei atbilstošu mācību literatūru, daiļliteratūru, uzskates līdzekļiem, 

didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, izdales materiāliem un metodiskajiem līdzekļiem pedagogu 

vajadzībām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1.Skolas darbiniekiem aktīvāk iesaistīties budžeta plānošanā, plānojot nepieciešamos mācību tehniskos līdzekļus kabinetu bāzes 

pilnveidošanai, mācību literatūru un digitālos mācību līdzekļus mācību programmu īstenošanai skolā. 

2.Turpināt papildināt pirmsskolas grupu ar jaunākajiem mācību līdzekļiem un materiāliem, ar izglītības programmas specifikai un 

apguvei atbilstošu mācību literatūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, izdales materiāliem un metodiskajiem līdzekļiem, lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu jaunā pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu pirmsskolas posmā.  

3. Skolas telpu uzturēšana atbilstoši sanitārajām un ugunsdrošības normām. 

 

Vērtējums -  labi 

2.6.2. Personālresursi 

Zasas vidusskolā 2019.2020.m.g. laikā tika piesaistīts sociālais pedagogs un izglītības psihologs. Personāls izglītības programmu 

īstenošanai un atbalsta sniegšanai izglītojamajiem ir nodrošināts. Lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši prasībām, 

tiek organizēta stundu aizvietošana. 
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Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos un darba kārtības noteikumos. Skola 

savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir 

pamatotas.  

Skolotāji, kuri ir VISC centralizēto valsts pārbaudes darbu vērtētāji, un studentu prakšu vadītāji dalās pieredzē ar kolēģiem 

pedagogu sadarbības grupās. 

Pedagogu tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar valsts un skolas darba attīstības prioritātēm. Skolā ir noteikta kārtība tālākizglītības 

organizēšanā, ko koordinē direktore vietniece izglītības jomā. Visi pedagogi zina savas tālākizglītības vajadzības. Skolā glabājas 

dokumentāla informācija par katra skolotāja tālākizglītības aktivitātēm, informācija par tālākizglītību apliecinošiem dokumentiem tiek 

ievadīta VIIS. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pirmās palīdzības sniegšanā. 

Pedagogi vada stundas, piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs, vada studentu pedagoģiskās prakses, dalās 

savā darba pieredzē izglītības iestādē un starpnovadu metodiskajos pasākumos.  

Izglītības iestādes vadītājs regulāri izvērtē, vai personāls ir tiesīgs strādāt izglītības iestādē. 

Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli 

nediskreditē izglītības iestādi un valsti. 

Pirmsskolas izglītības grupas. Ir nodrošināts pedagoģiskais personāls pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai. Skolotājas 

mērķtiecīgi izmanto profesionālās kompetences pilnveidē iegūto pieredzi, materiālus savā ikdienas darbā, īstenojot kompetenču pieeju. 

Stiprās puses 

Pedagoģiskais personāls profesionālas kompetences pilnveidi mērķtiecīgi izmanto skolas uzdevumu izpildei. Pedagogiem tiek pilnībā 

atmaksāti profesionālās pilnveides kursi. 

Personāla izglītības līmenis paaugstinās izglītošanas un pašizglītošanās rezultātā, savstarpējās mācīšanās rezultātā.. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, iesaistīšanos dažādos ar izglītību saistītos projektos, arī starptautiskos 

projektos. 

2. Nodrošināt pedagogu savstarpēju pieredzes apmaiņu un savstarpēju mācīšanos profesionālajai pilnveidei. 

3.Turpināt pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

Vērtējums- labi 
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2.7. Joma- IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

2.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Darba informācijas faktu uzkrāšana, izvērtēšana, kontrole notiek visa mācību gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem 

un darba plānam. Izglītības iestādes darba uzdevumi nākamajai nedēļai un paveiktā analīze notiek katru pirmdienu administrācijas 

sanāksmēs un katru otrdienu pedagogu informatīvajās sanāksmēs. Semestra noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti 

skolēnu mācību sasniegumi. Skolā ir izstrādāta forma pašanalīzei, ko veic mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls, direktores 

vietnieki un direktore. Katrs pedagoģiskais darbinieks raksta pašvērtējumu par paveikto darbu, izvērtējot sasniegumus un nepilnības 

darbā, plānojot turpmāko darbu. Darba rezultātus analizē mācību priekšmetu pedagogu sadarbības grupās. Skolas administrācija, 

analizējot darbu, ņem vērā skolotāju, mācību priekšmetu pedagogu sadarbības grupu pozitīvos un negatīvos secinājumus, ieteikumus. 

Tiek veidots darba plāns gadam. 

Izglītības iestāde neizvairās no sāpīgu jautājumu risināšanas. Jautājumi tiek pārrunāti, ar rezultātiem (atbilstoši kompetencei) tiek 

iepazīstināta pašvaldība, izglītojamie, vecāki. 

Izglītības iestādei ir attīstības plāns 2019.-2022.gadam.  Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums 

ir strukturēts, pārskatāms un skaidrs.  

Pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē piedalījās viss skolotāju kolektīvs. Skolotāju iesniegtie priekšlikumi tika analizēti pedagogu 

sadarbības grupu sanāksmēs. Pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes dibinātāja tīmekļa vietnē. Pašnovērtējuma 

ziņojums katru gadu tiek aktualizēts. Pašvērtēšanā konstatētos izglītības iestādes sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus personāls 

zina un izmanto, plānojot turpmāko darbību. 

Izglītības iestādes attīstības plānā ir noteiktas izglītības iestādes attīstības prioritātes trim gadiem un veicamos pasākumus, kā arī 

novērtēšanas kritērijus katrai prioritātei. 

Pirmsskolas izglītības grupa. Skolas darbu plānojot tiek ņemtas vērā pirmsskolas grupu skolotāju vēlmes un ieteikumi. Līdz šim skolā 

nav izveidota pilnvērtīga sistemātiskas sadarbības forma, kas dotu iespēju iesaistīties visām ieinteresētajām pusēm skolas vērtēšanā un 

attīstības plānošanā, pamatojoties uz iesaistīto pušu dažādo ieinteresētību, atrašanos dažādās ēkās un laika aizņemtību.  

Stiprās puses: 

Skolas attīstības plāns ir strukturēts, rūpīgi izstrādāts, pārdomāts un reāls. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1.Izveidot sistemātisku, jēgpilnu sadarbības formu, kas dotu iespēju iesaistīties visām ieinteresētajām pusēm skolas vērtēšanā un 

attīstības plānošanā. 

Vērtējums – pietiekami 
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2.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbību nosaka Skolas 

Nolikums un citi skolas iekšējie normatīvie akti. Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Tā atbilst ārējo 

normatīvo aktu prasībām. Mainoties ārējiem normatīvajiem aktiem, tiek veiktas izmaiņas arī skolas iekšējos normatīvajos aktos. Skolas 

kolektīvs tiek informēts par izmaiņām gan ārējos, gan iekšējos normatīvajos aktos. Dokumenti izstrādāti atbilstoši likumu un normatīvo 

aktu prasībām. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām. Izglītības iestādē ir apstiprināta lietu 

nomenklatūra.  

Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar izglītības iestādes Izglītojamo pašpārvaldi un Skolas padomi. 

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu. Skolā vadības darbu veic direktore, direktores 

vietniece izglītības jomā, aptverot visus darbības virzienus, pārrauga personāla pienākumu izpildi. Saimniecisko jautājumu risināšana 

tiek deleģēta skolas pārzinim, to izpilde tiek kontrolēta, sniegts nepieciešamais atbalsts. Vadības sanāksmes ir plānotas, notiek regulāri. 

Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas direktore 

konsultējas ar darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Vadītāji profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem 

uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar izglītības iestādes personālu, izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Izglītības iestāde noteiktajos laikos pieņem apmeklētājus. 

Pedagogu darba slodzes sadala, ievērojot pedagogu kvalifikāciju un pieredzi. Tās ir noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Metodisko darbu skolā organizē un vada direktora vietnieks izglītības jomā. Ir izveidotas piecas mācību priekšmetu pedagogu 

sadarbības grupas. Sadarbības grupu darbs tiek plānots, pamatojoties uz izglītības iestādē izvirzītajiem mācību un audzināšanas darba 

uzdevumiem, tiek veikta regulāra darba analīze. Plānotie un realizētie pasākumi ir mērķtiecīgi. 

Pirmsskolas izglītības grupas darbības pārvaldība iekļauta skolas vadības procesā.  

Stiprās puses: 

Skolas darbs tiek plānots, analizēts un orientēts uz skolas izaugsmi.  

Vadība ir ieinteresēta darba procesā un rezultātā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Skolā pilnveidot skolas vadības un personāla informācijas apmaiņas sistēmu dažādos līmeņos. 

2. Nodrošināt atbalstu pirmsskolas pedagogiem profesionālajā pilnveidē jauno izglītības vadlīniju īstenošanai pirmsskolā. 

Vērtējums – labi 
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2.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola regulāri sadarbojas ar Jēkabpils novada pašvaldību, bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības policiju, Valsts nepilngadīgo 

lietu inspekcijas Jēkabpils nodaļu, Zasas pagasta pārvaldi, kultūras iestādēm, Jēkabpils Iekļaujošās izglītības centru, Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta Jēkabpils nodaļu, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes 

novada skolām. Īpaši cieša, noturīga un mērķtiecīga sadarbība veidojas ar izglītības iestādes dibinātāju – Jēkabpils novada pašvaldību, 

kas ir ieinteresēta izglītības iestādes izaugsmē un inovatīvu risinājumu meklēšanā. 

Skolas vadība kopā ar pedagogiem veido budžeta pieprasījumu, kuru izskata pašvaldības komisijās. Finansiālais nodrošinājums 

skolas darbības nodrošināšanā ir abpusējas ieinteresētības un iespēju apspriests un saskaņots rezultāts. Sadarbībā ar novada domi, skolai 

tiek sniegta saimnieciska rakstura palīdzība, palīdzība skolas fiziskās vides sakoptības uzturēšanā, skola iesaistās pagasta kultūras 

aktivitātēs, talkās, sporta sacensību organizēšanā.  

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru viens pedagogs piedalās centralizēto eksāmenu labošanā. 

Skolas vadība nodrošina sadarbību ar Jēkabpils novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Skolas padomi, pašvaldības policiju, nepilngadīgo 

lietu inspekciju. Sadarbība ar Valsts probācijas dienestu. Konsultācijas dažādos jautājumos snieguši Izglītības un zinātnes ministrijas, 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālisti.  

 Daudzpusīga un ilgstoša sadarbība ar Jēkabpils novada pašvaldību dažādu pasākumu organizēšanā un dalībā tajos, novada 

sadarbības partneru uzņemšanā skolā (t.sk. no Baltkrievijas). Īpaši veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Jēkabpils novada Sēlijas 

prasmju muzeju, amatniecības centru Rūme, uzņēmēju zirgkopībā A.Kalnāju, vietējo pensionāru – biškopi A.Leitieti.  

Sadarbībā ar   Daugavpils Universitāti un Latvijas Universitāti skola nodrošina pedagoģisko praksi topošajiem pedagogiem. 

Sadarbībā ar skolvadības sistēmas E-klase vadību „Izglītības sistēmas” tiek nodrošināta elektroniskā žurnāla sekmīga darbība. 

Norisinās veiksmīga sadarbība ar portālu “Uzdevumi.lv”.  

Sadarbība ar a/s „Latvijas Valsts meži”, organizāciju “Zaļā josta”.  

Skola rūpējas par skolas prestižu un tās tēlu, regulāri informējot sabiedrību par skolas darbību un sasniegumiem ar reģionālās 

preses „Brīvā Daugava”, reģionālās TV  - Vidusdaugavas TV - starpniecību. 

Pirmsskolas izglītības grupas.  
Ir ticis izstrādāts un apstiprināts Erasmus+ projekts starptautiskai sadarbībai ar 4 dalībvalstīm – Čehiju, Turciju, Rumāniju un Norvēģiju. 

Pirmsskolas grupu audzēkņi veido ciešu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un zemniekiem, dodoties mācību vizītēs pie viņiem. Ir 

izveidojusies laba sadarbība ar Zasas kultūras namu dažādu pasākumu apmeklēšanai.  

Stiprās puses: 

Skola apzina daudzveidīgas sadarbības iespējas un īsteno tās. 



32 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Veicināt starptautisko projektu realizāciju skolā. 

2. Pirmsskolā attīstīt sadarbības iespējas ar novada pirmsskolas izglītības iestādēm, iepazīstot labāko pieredzi un meklējot savstarpēji 

izglītojošus sadarbības veidus. 

Vērtējums – labi 

3. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) 

Sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību un autoskolu, vidusskolas posma izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja apgūt programmu 

„B” kategorijas autovadītājs” un saņemt autovadītāja apliecību, ko izglītojamie labprāt izmanto. 

56,3% pedagogu un 69,2% tehnisko darbinieku ir Zasas vidusskolas absolventi, kas liecina par to, ka šie cilvēki ir savas skolas un 

novada patrioti, kas turpina skolas skaistās tradīcijas. Skolā strādā darbinieku dinastijas: 3 pedagogu dinastijas (2 un 3 paaudzēs), 2 

jauktas – pedagogi un tehniskie darbinieki. 

 

4. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

1.Pamatjoma- Mācību saturs 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Papildināt mācību līdzekļu klāstu un labiekārtot mācību vidi, atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai gan pirmsskolā, gan 

skolā 

2. Turpināt savstarpēju pedagogu sadarbību un savstarpēju mācīšanos ar mērķi labāk sagatavoties jaunā satura un pieejas īstenošanai, 

savi profesionālajai pilnveidei 

3. Īstenot starppriekšmetu saiti mācību procesā izglītojamo vienotas izpratnes par lietām radīšanai  

2.Pamatjoma - Mācīšana un mācīšanās 

Tālākās attīstības vajadzības 

2.1. mācīšanas kvalitāte: 

1. Vienotas izpratnes pedagogos veidošana par kvalitatīvas mācību stundas norisi, savstarpēja mācību stundu vērošana un mācīšanās. 

2. Mācību procesa sasaistīšana ar reālo dzīvi izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu paaugstināšanai. 

3.Izglītības iestādes pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide par jaunā pilnveidotā mācību satura un pieejas būtību, ieviešanu un 

īstenošanu. 

4.Digitālo mācību līdzekļu un IT iegāde mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. 
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2.2. mācīšanās kvalitāte 

1. Paaugstināt izglītojamo motivāciju mācīties, sekmēt izglītojamo līdzdalību un atbildību mācību procesā, izmantot individuālās 

nodarbības/konsultācijas mācību satura apgūšanai, ne tikai vērtējumu uzlabošanai. 

2. Padziļināt praktisko un pētniecisko darbības prasmju apguves nodrošināšanu mācību procesā, akcentējot izglītojamo sadarbību 

un līdzdalību 

3. Motivēt un gatavot izglītojamos dalībai konkursos, olimpiādēs, sacensībās. 

4. Maksimāli samazināt izglītojamo neattaisnotos kavējumus, sadarbojoties ar vecākiem un sociālo dienestu. 

5. Pirmsskolā informēt vecākus, veidot izpratni par kompetenču pieeju un vecāku lomu mācīšanās procesā, lai veicinātu vispusīgu 

bērna attīstību. 

2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

1.  Aktualizēt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību klasēm, kas uzsāk jaunā pilnveidotā mācību satura un pieejas 

īstenošanu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

2. Pirmsskolā informēt vecākus un veidot izpratni par vērtēšanu bērna izaugsmei, bērna snieguma uzlabošanai. 

3.Pamatjoma - Izglītojamo sasniegumi 

Tālākās attīstības vajadzības 

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

1. Paaugstināt mācīšanas – mācīšanās kvalitāti matemātikā un svešvalodās, kurās skolēniem ir nepietiekams zināšanu līmenis. 

2. Atklāt izglītojamajiem arvien vairāk iespēju pašiem apgūt un papildināt zināšanas ar IT palīdzību. 

3. Akcentēt izglītojamo praktisku darbību mācību stundās un zināšanu sasaisti ar reālo dzīvi. 

4. Veicināt izglītojamo līdzatbildību mācību procesā. 

5. Pirmsskolā sadarboties ar atbalsta speciālistiem, pievēršot uzmanību bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, logopēdiskas un 

saskarsmes problēmas. 

 

3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

1. Paaugstināt mācīšanas – mācīšanās kvalitāti matemātikā, kur skolēniem ir nepietiekams zināšanu līmenis. 

2. Atklāt izglītojamajiem arvien vairāk iespēju pašiem apgūt un papildināt zināšanas ar IT palīdzību dažādās mācīšanās platformās 

– www.uzdevumi.lv, www.soma.lv  

3. Akcentēt izglītojamo praktisku darbību mācību stundās un zināšanu sasaisti ar reālo dzīvi. 

4. Veicināt izglītojamo līdzatbildību mācību procesā. 



34 

5. Individualizēt un diferencēt mācību procesu katra izglītojamā mācību sasniegumu paaugstināšanai. 

6. Turpināt valsts pārbaudes darbos iegūto vērtējumu analīzi, sekmīgi plānojot turpmāko izglītojamo sagatavošanu valsts 

pārbaudes darbu veikšanai. 

7. Pirmsskolā sadarboties ar atbalsta speciālistiem, savlaicīgi diagnosticējot mācīšanās traucējumus, logopēdiskas un saskarsmes 

problēmas bērniem 

8. Izglītot vecākus par viņu lomu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanā. 

4.Pamatjoma - Atbalsts izglītojamiem 

Tālākās attīstības vajadzības 

4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

1. Aktualizēt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu, turpināt  peldēšanas apmācību, sadarbībā ar pašvaldību.   

2. Organizēt izglītojošus pasākumus pedagogiem, vecākiem par izglītojamo veselības problēmām.  

4.2. izglītojamo drošības garantēšana 

1. Turpināt uzturēt drošību un darba aizsardzību atbilstošā līmenī.  

2. Ierīkot durvju drošības sistēmu skolas rezerves izejas durvīm. 

4.3. atbalsts personības veidošanā 

1. Ieinteresēt un aktīvāk iesaistīt klašu kolektīvus skolas pasākumu organizēšanā un līdzdalībā. 

2. Saglabāt daudzveidīgos interešu izglītības pulciņus un augstos sasniegumus mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā. 

4.4. atbalsts karjeras izglītībā 

1. Pilnveidot atbalsta sniegšanas formas izglītojamajiem karjeras izvēles jautājumos. 

2. Pirmsskolā pilnveidot darba metodes rotaļnodarbībās, kurās iespējams izspēlēt dažādas profesijas. 

4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai 

1. Pilnveidot atbalsta sniegšanu, mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju talantīgajiem izglītojamajiem. 

2. Veidot pirmsskolas un sākumskolas skolotāju savstarpēju sadarbību, kā arī turpināt sadarbību ar atbalsta personālu. 

4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

1. Veidot sistēmu izglītojamo pozitīvas uzvedības veicināšanai ikdienā. 

   2. Pirmsskolā panākt sistemātisku speciālistu iesaisti darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. 
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4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

1.Turpināt skolas un vecāku sadarbību, organizējot informējošas, izglītojošas, iesaistošas Vecāku dienas skolā, dažādojot 

sadarbības formas starp vecākiem un izglītības iestādi 

2. Nodrošināt pirmsskolas grupu izglītojamo vecāku informētību par jaunās pieejas īstenošanu, organizējot Vecāku dienas 

pirmsskolā 

3. Iesaistīt pirmsskolas izglītojamos un viņu vecākus Erasmus + projektā par valodu apguvi jau pirmsskolā. 

5.Pamatjoma -  Izglītības iestādes vide 

Tālākās attīstības vajadzības 

5.1. mikroklimats 

1. Attīstīt saskarsmes prasmes kolektīvā darbā ar kolēģiem, skolēniem, vecākiem, izmantojot lietišķās etiķetes un ētikas principus. 

2. Pirmsskolā turpināt mācīt skolēniem praktiskās iemaņas savstarpējas pozitīvas saskarsmes veidošanā un konstruktīvā konfliktu 

risināšanā ikdienā. 

5.2. fiziskā vide un vides pieejamība 

1. Plānot skolas mācību kabinetu efektīvu izmantošanu, atbilstoši klašu skolēnu skaitam, mācību telpas noslogojumam un 

aktuālajām izmaiņām mācību procesa organizācijā. 

2. Renovēt skolas sporta zāles jumtu. 

6.Pamatjoma – Izglītības iestādes resursi 

Tālākās attīstības vajadzības 

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 

1.Skolas darbiniekiem aktīvāk iesaistīties budžeta plānošanā, plānojot nepieciešamos mācību tehniskos līdzekļus kabinetu bāzes 

pilnveidošanai, mācību literatūru un digitālos mācību līdzekļus mācību programmu īstenošanai skolā. 

2.Turpināt papildināt pirmsskolas grupu ar jaunākajiem mācību līdzekļiem un materiāliem, ar izglītības programmas specifikai un 

apguvei atbilstošu mācību literatūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, izdales materiāliem un metodiskajiem līdzekļiem, lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu jaunā pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu pirmsskolas posmā.  

3. Skolas telpu uzturēšana atbilstoši sanitārajām un ugunsdrošības normām. 

6.2. personālresursi 

1. Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, iesaistīšanos dažādos ar izglītību saistītos projektos, arī 

starptautiskos projektos. 
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2. Nodrošināt pedagogu savstarpēju pieredzes apmaiņu un savstarpēju mācīšanos profesionālajai pilnveidei. 

3.Turpināt pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

7. Pamatjoma – Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes  nodrošināšana 

Tālākās attīstības vajadzības 

7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

1.Izveidot sistemātisku, jēgpilnu sadarbības formu, kas dotu iespēju iesaistīties visām ieinteresētajām pusēm skolas vērtēšanā un 

attīstības plānošanā. 

7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

1. Skolā pilnveidot skolas vadības un personāla informācijas apmaiņas sistēmu dažādos līmeņos. 

2. Nodrošināt atbalstu pirmsskolas pedagogiem profesionālajā pilnveidē jauno izglītības vadlīniju īstenošanai pirmsskolā. 

7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

1. Veicināt starptautisko projektu realizāciju skolā. 

2. Pirmsskolā attīstīt sadarbības iespējas ar novada pirmsskolas izglītības iestādēm, iepazīstot labāko pieredzi un meklējot 

savstarpēji izglītojošus sadarbības veidus. 
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Pielikumi 

Pielikums Nr.1 

Vispārējās izglītības programmas un skolēnu skaits  

 

Izglītības programmas nosaukums Kods Izglītojamo skaits 

2019./2020.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2020./2021.m.g. 

Pirmsskolas izglītības programma  01011111 

 

46 45 

Pamatizglītības programma 21011111 

 

120 120 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 26 26 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 4 2 

 

 

Pielikums Nr.2 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi  

Zasas vidusskolas 4.-9.klašu izglītojamo rezultāti ikdienas darbā 

 

 Nepietiekams 

(1-3 balles) 

Pietiekams 

(4-5 balles) 

Optimāls 

(6-8 balles) 

Augsts 

(9-10 balles) 

2017./2018. 3,6% 67,3% 29,1% 0,0% 

2018./2019. 18,1% 56,9% 25,0% 0,0% 

2019./2020. 2,4% 72% 25,6% 0,0% 

 

 

Zasas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamo rezultāti ikdienas darbā 

 

 Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 
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(1-3 balles) (4-5 balles) (6-8 balles) (9-10 balles) 

2017./2018. 0,0% 84,0% 16,0% 0,0% 

2018./2019. 0,0% 78,3% 21,7% 0,0% 

2019./2020. 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 

 

Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 2019./2020.m.g. (4.-9.klasēs) 
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Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 2019./2020.m.g. (10.-12.klasēs) 
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Pielikums Nr.3 

Valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojums (kopvērtējums jeb izpilde %), salīdzinot ar Jēkabpils novada skolu 

vidējiem rādītājiem 

 

VPD 2017./2018.m.g. 

skolā 

 

2018./2019.m.g. 

skolā 

2018./2019.m.g. 

novadā 

2019./2020.m.g. 

skolā 

2019./2020.m.g. 

novadā 

3.kl. Latviešu valoda 71,01 62,00 65,94 78,29 74,40 

3.kl. Matemātika 66,11 66,81 70,27 51,25 57,22 

6,9

6,66

6,56

5,89

6,03

6,78

6,09

6,57

6,84

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase

Klašu vidējie vērtējumi 2019./2020.m.g.
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6.kl.  Latviešu valoda 72,84 59,13 59,97 71,4 65,59 

6.kl. Matemātika 57,89 32,84 47,60 63,24 62,68 

6.klase Dabaszinības 63,0 49,11 55,45 52,86 50,11 

9.klase Latviešu valoda 70,1 63,44 61,43 - - 

9.klase Matemātika 42,37 31,71 46,58 - - 

9.klase Angļu valoda 55,6 58,56 63,33 - - 

9.klase Krievu valoda 65,5 76,60 69,15 - - 

9.klase Vēsture 72,68 62,27 57,32 - - 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti latviešu valodā 3.klasē liecina, ka rezultāti ir paaugstinājušies gan skolas mērogā, gan novada 

mērogā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Matemātikā rezultāti ir pazeminājušies par 15,69% skolas līmenī, līdzīgs rezultātu 

kritums vērojams arī novada līmenī. 2019./2020.m.g. diagnosticējošajos darbos skolēni pieļāvuši daudz neuzmanības kļūdu un grūtības 

sagādājusi skaitļošana galvā matemātikā, tekstpratības prasmes latviešu valodā. 

Diagnosticējošā darba latviešu valodā 6.klasē rezultāti saglabājas 2017./2018.m.g. līmenī un pārsniedz novada rezultātus par 

5,81% 2019./2020.m.g. Jāturpina darbs pie izglītojamo tekstpratības prasmju pilnveides. Rezultāti matemātikā ir pieauguši par 5,35% 

skolas līmenī salīdzinājumā ar 2017./2018.m.g. Šajā mācību gadā skolas rezultāti pārsniedz novada rezultātus ar nelielu pārsvaru. 

Pedagogs vērtē rezultātus pārbaudes darbā kā atbilstošus skolēnu zināšanām. Dabaszinībās ir vērojama rezultātu līmeņa pazemināšanās 

gan skolas, gan novada mērogā salīdzinājumā ar 2017./2018.m.g. Skolas rezultāts ir par 2,75% augstāks nekā novada rezultāts. Jāstrādā 

pie pētnieciskās darbības palielināšanas dabaszinībās, kas ļauj labāk izprast likumsakarības un gūt augstākus rezultātus. 

Valsts pārbaudes darbu rezultātu kritums visos mācību priekšmetos 2018./2019.m.g. izskaidrojams ar liela skaita izglītojamo 

pievienošanos izglītības iestādei (aptuveni 1/5 daļa no skolēnu skaita) un viņu adaptāciju, adaptācijas grūtībām Zasas vidusskolā.  

2019./2020.m.g. nenotika valsts pārbaudes darbi 9.klasē Covid-19 infekcijas draudu dēļ. 

 

Salīdzinājums pa gadiem valsts mērogā  

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē 

Diagnosticējošais 

darbs 

Mācību gads Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

Latviešu valoda 2017./2018.m.g. 71,01 70,78 74,70 

 2018./2019.m.g. 62,0 65,94 72,48 

 2019./2020.m.g. 78,29 73,3 77,1 

Matemātika 2017./2018.m.g. 66,11 70,96 76,81 

 2018./2019.m.g. 66,81 70,27 78,22 

 2019./2020.m.g. 51,25 56,6 59,63 
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Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 

Diagnosticējošais 

darbs 

Mācību gads Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

Latviešu valoda 2017./2018.m.g. 72,84 66,22 68,68 

 2018./2019.m.g. 49,11 55,45 59,46 

 2019./2020.m.g. 71,4 61,88 64,11 

Matemātika 2017./2018.m.g. 57,89 55,86 59,43 

 2018./2019.m.g. 32,84 47,60 55,56 

 2019./2020.m.g. 63,24 61,52 65,15 

Dabaszinības 2017./2018.m.g. 63,00 61,06 63,03 

 2018./2019.m.g. 49,11 55,45 59,46 

 2019./2020.m.g. 52,86 52,59 53,23 

  

2017./2018.m.g. rezultāti un 2019./2020.m.g. rezultāti latviešu valodā saglabājas līdzīgi skolā un apsteidz rezultātus valstī un 

kopvērtējumā pēc urbanizācijas par aptuveni 5-10%.  

2017./2018.m.g. rezultāti un 2019./2020.m.g. rezultāti matemātikā ir ļoti līdzīgi (neliela atšķirība 2% apmērā) gan ēc 

urbanizācijas, gan pēc kopvērtējuma valstī.  

2017./2018.m.g. rezultāti un 2019./2020.m.g. rezultāti dabaszinībās ļoti līdzīgi rezultātiem gan pēc urbanizācijas, gan 

kopvērtējumam valstī.  

Valsts pārbaudes darbu rezultātu kritums visos mācību priekšmetos 2018./2019.m.g. izskaidrojams ar liela skaita izglītojamo 

pievienošanos izglītības iestādei (aptuveni 1/5 daļa no skolēnu skaita) un viņu adaptāciju, adaptācijas grūtībām Zasas vidusskolā.  

 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti  

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Valsts pārbaudes 

darbs 

Mācību gads Kopvērtējums 

% izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu valoda 2017./2018.m.g. 70,1 64,77 66,87 

 2018./2019.m.g. 63,44 61,43 64,39 

 2019./2020.m.g. - - - 

Matemātika 2017./2018.m.g. 42,37 49,79 53,92 

 2018./2019.m.g. 31,71 46,58 55,68 



44 

 2019./2020.m.g. - - - 

Angļu valoda 2017./2018.m.g. 55,6 68,01 70,95 

 2018./2019.m.g. 58,56 63,33 70,50 

 2019./2020.m.g. - - - 

Krievu valoda 2017./2018.m.g. 65,5 70,73 75,36 

 2018./2019.m.g. 76,60 69,15 71,24 

 2019./2020.m.g. - - - 

Latvijas vēsture 2017./2018.m.g. 72,68 64,78 66,68 

 2018./2019.m.g. 62,27 57,32 63,00 

 2019./2020.m.g. - - - 

  

 

12. klases valsts pārbaudes darbu rezultāti 

 

 
Mācību gads 

Latviešu valoda 
% skolā 

% valstī 

2017./2018. 44,63 52,6 

2018./2019. 56,70 49,86 

2019./2020. 52,3 52,79 
 

Mācību gads 
Angļu valoda 

% skolā 
% valstī 

2017./2018. 43 61,9 

2018./2019. 39,50 62,41 

2019./2020. 56,5 69,99 
 

   

Mācību gads 
Matemātika 

% skolā 
% valstī 

2017./2018. 27,63 34,6 

2018./2019. 19,25           32,69 

2019./2020. 24,8           35,30 
 

  

 

  

 

 

CE rezultāti latviešu valodā 2019./2020.m.g. ir sasnieguši līdzīgu līmeni kā valstī kopumā. 2018./2019.m.g. tie ir bijuši par aptuveni 7% 

augstāki, bet 2017./2018.m.g. – par aptuveni 7% zemāki nekā valstī. CE rezultāti matemātikā ir krietni zemāki par rezultātiem valstī: 

2019./2020.m.g. – par 10,5%, 2018./2019.m.g. – 13,44%, 2017./2018.m.g. – 6,97%. CE angļu valodā ir krietni zemāki nekā vidēji valstī: 

2019./2020.m.g. – par 13,49 %, 2018./2019.m.g. – 22,91 %, 2017./2018.m.g. – 18,95 %.  
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Zemie rezultāti daļēji ir izskaidrojami ar nelielo skolēnu skaitu klasē, kur mācās skolēni ar viduvēju zināšanu līmeni kopumā. Daļa 

skolēnu ir ar zemu mācību motivāciju. Jāstrādā pie skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanas un individualizācijas, kas ļautu katram 

skolēnam sasniegt savu labāko iespējamo sniegumu.  

 

 

Pielikums Nr.4 

Interešu izglītības piedāvājums Zasas vidusskolā 2019./2020.m.g 

 

Klašu grupa Interešu izglītības piedāvājums 

1.-4.klase Vokālais ansamblis 

5.-9.klase Ansamblis “Dziedam un spēlējam kopā” 

1.-2. klase Tautas deju kolektīvs “Dzirnupīte” 

3.-4. klase Tautas deju kolektīvs “Dzirnupīte” 

5.-6. klase Tautas deju kolektīvs “Dzirnupīte” 

7.-9.klase Tautas deju kolektīvs “Dzirnupīte” 

3.-10.klase Novadpētniecības pulciņš 

2.-3.klase Čaklo roku pulciņš 

4.-12.klase Skolas avīze “ Baltais ceļš”  

4.-9.klase Angļu valodas pulciņš 

1. klase Robotikas pulciņš 

1.-12. klase Sēlijas Sporta skola (programmu īstenošanas vieta – Zasas vidusskolas sporta zāle) 

1.-12. klase Jēkabpils Mākslas skola (programmu īstenošanas vieta – Zasas vidusskola) 
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Pielikums Nr.5 

Zasas vidusskolas plānotie ārpusstundu pasākumi 2019./2020.m.g 

N.p.k. Pasākums Laiks Atbildīgais Piezīmes 

1.   

 

2.  

 

 

 

3.   

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

Zinību diena 

 

Ziedu kompozīciju 

veidošana  

,,Skolai 80” 

 

Dzejas dienas pasākums 

Berķenelē 

 

Dzejas dienu pasākums nov. 

muzejā 

 

Zīmējumu un eseju 

konkurss 

Olimpiskajai dienai 

Olimpiskā diena 

 

Skolotāju diena 

 

Skolas 80 gadu pasākums 

 

10.klases iesvētības 

 

Lapu talkas 

 

 

Mārtiņdienas tirgus 

 

Lāčplēša diena 

 

02.09.2019. 

 

12.09.2019. 

 

 

 

13.09.2019. 

 

 

20.09.2019. 

 

 

Līdz 

20.09.2019. 

 

20.09.2019. 

 

04.10.2019. 

 

08.10.2019. 

 

10.10.2019. 

 

26.-

30.09.2019. 

 

08.10.2019. 

 

11.11.2019. 

 

12.kl I.Tauriņa 

 

I.Kalniškāne 

 

 

 

B.Gabranova 

 

 

I.Bartuseviča 

 

 

 

I.Kalniškāne, M.Nagle-

Galdiņa 

M.Nagle-Galdiņa 

 

12.kl. I.Tauriņa 

 

A.Pore 

 

11.kl., M.Lapiņa 

 

 

I.Kalniškāne,A.Matīss 

 

9.kl.G.Avotiņa 

 

8.klase I.Kalniškāne 

 

Noform.11.kl. 
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13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

 

Skolas noformēšana  

patriotisma nedēļai 

 

Skolas izgaismošana 

 

 

Latvijas gadadienas 

koncerts 

 

Skolas 

 klašu noformēšana 

Fasāde 

,,Ielaid iekšā 

Ziemassvētkus” 

Ziemassvētku pasākumi 

 

 

Sniega diena 

 

Skolas skatuves runas 

konkurss 

Valentīndiena 

 

 

Ēnu dienas 

 

100.diena skolā 1.klasei 

  

Žetonu vakars 

 

Sadraudzības vakars 

9.kl.skolēniem 

 

08.11.2019. 

 

 

11.11.2019. 

 

 

15.11.2019 

 

 

09.12.2019. 

 

 

 

 

20.12.2019. 

 

 

24.01.2020. 

 

24.01.2020. 

 

14.02.2020. 

 

 

12.02.2020. 

 

21.02.2020. 

 

13.03.2020. 

 

04.2020. 

 

 

A.Matīss 

I.Kalniškāne 

 

A.Matīss 

I.Kalniškāne 

 

V.Ziemele 

 

 

I.Kalniškāne 

Klases-kl.audz.nof. 

A.Matīss 

     

 

11.kl.,M.Lapiņa 

4.kl.,D.Ģeidāne 

 

7.kl. B.Gabranova 

 

B.Gabranova 

 

10.kl.Z.Goldberga 

 

 

M.Lapiņa 

 

12.kl.I.Tauriņa 

 

12.kl. 

 

9.kl., G.Avotiņa 
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25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

 

Lieldienu noformējums 

 

Pasākums sākumskolai 

 

Lielā talka 

 

Atskaites koncerts 

 

 

Pēdējais zvans 

 

Sporta diena 

 

Labo darbu prezentācijas 

 

Izlaidumi 

 

Skolas salidojums 

 

Vecāku diena 

 

 

Krievu val.ned. 

 

Masļenica 

06.04.2020. 

 

04.2020. 

 

24.04.2020. 

 

08.05.2020. 

 

 

15.05.2020. 

 

05.2020. 

 

29.05.2020. 

 

06.2020. 

 

20.06.2020. 

 

05.03. 

 

 

11.03 

I.Kalniškāne, A.Matīss 

 

6.kl., L.Šnikere 

 

I.Klaniškāne, A.Matīss 

 

I.Bartuseviča, pulciņu 

vadītāji 

 

I.Bartuseviča 

 

M.Nagle-Galdiņa 

 

A.Pore 

 

M.Lapiņa, 

I.Kalniškāne, 

G.Avotiņa, 12.kl.audz. 

A.Pore 

A.Pore 

 

 

M.Forostjanko 
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Zasas vidusskolas pirmsskolu grupu plānoto pasākumu saraksts 2019./2020.m.g. 

 

 

Pielikums Nr.6 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības un vidējās izglītības ieguves 2019./2020.m.g. 

 

Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības vispārējās 

vidējās izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās  izglītības 

iestādē 

Neturpina mācības   Strādā  

11 9 1 0 1 

Piezīmes Zasas vidusskola-8, Jēkabpils 3.vidusskola – 1, Smiltenes tehnikums -1, strādā - 1 

Septembris Oktobris Novembris 

Olimpiskā diena- 20.septembris 

 

Miķeļi-  27.septembris 

Skolai 80- 8.oktobris Vecāku sapulce- 1.novembris  

Mārtiņi- 8.novembris 

Latvijas dzimšanas diena- 15.novembris 

Decembris Janvāris Februāris 

Ziemassvētki- 20.decembris  Pavasara atnākšanas svētki- 28.februāris 

Marts Aprīlis Maijs 

 Lieldienas- 9.aprīlis Mātes diena- 8.maijs 

Vecāku sapulce- 15.maijs 

Mācību gada noslēguma vecāku sapulce  

6 – gadīgo grupai- 29.maijs 
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Vidējo izglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības augstākās  

izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās  izglītības 

iestādē 

Neturpina mācības   Strādā  

8 3 4 1 1 

Piezīmes RTU, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Rēzeknes augstskola, Rīgas Valsts  tehnikums, Sarkanā Krusta 

med.koledža, JAK, ceļu būves uzņ. 

 

 

Pielikums Nr.7 

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu rezultāti  

Mācību gads 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 
2017./2018.m.g

. 

Skatuves runas konkurss 

(1. pakāpe)  

Skatuves runas konkurss 

(1. pakāpe) 2. kārta 

Soc. zinību konkurss 

4.kl. 

Vizuālās mākslas 

olimpiāde 6.kl. 

Sēlijas atklātā vizuālās 

mākslas olimpiāde 3.kl. 

Dabaszinību konkurss 

6.kl. 

Skatuves runas konkurss 

(2. pakāpe) – 6 dalībnieki 

Bioloģijas konkurss 

”Ieskaties dabā” 

Sēlijas atklātā vizuālās 

mākslas olimpiāde 3.kl. 

Vizuālās mākslas 

olimpiāde 5.kl. 

Dabaszinību konkurss 6.kl 

 

 Sēlijas atklātā vizuālās 

mākslas olimpiāde 4.kl. 

 

2018./2019.m.g

. 

 

 

 

 

 

 

Skatuves runas konkurss 

(1.pakāpe) 

Skatuves runas 

konkurss(2.pakāpe) 

Dabaszinību neklātienes 

konkurss 5.kl.,angļu 

valodas olimpiāde8.kl., 

Dabaszinību 

neklātienes 

konkurss 

5.kl.,matemātikas 

olimpiāde 4.kl. 

Angļu valodas konkurss 

5.kl.,matemātikas 

olimpiāde 5.kl. 
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2019./2020.m.g

. 

Skatuves runas konkurss 

(1.pakāpe)(1sk.) 

Jēkabpils pilsētas un 

Jēkabpils novadu 

apvienības 4.klases 

matemātikas 

konkurss(1sk.) 

LLKC konkurss ,,Šodien 

laukos”(2.vieta valstī) 

Skatuves runas konkurss 

(2.pakāpe)(1sk.) 

Soc. zinību 

konkurss ,,Esi 

drošs”5.kl.(1sk.) 

Jēkabpils pilsētas 

un Jēkabpils 

novadu apvienības 

4.klases latviešu 

valodas 

konkurss(1sk.) 

Krievu valodas valsts 

23.olimpiādes 2.kārta 

(starpnovadu)(1sk.) 

Zīmējumu konkurss,,Brīvs 

cilvēks neatkarīgā 

Latvijā”(2sk.) 

Bioloģijas olimpiāde 

2.kārta (1sk.) 

 

 

 

 

Mākslinieciskās pašdarbības skates  

 

Kolektīvs Pasākums Sasniegumi 

1.-2. klašu TDK “Dzirnupīte” Novadu skolu jaunatnes tautas 

deju kolektīvu darba skate 

Viesītes kultūras pilī 

II pakāpe 

3.-4. klašu TDK “Dzirnupīte” I pakāpe 

5.-6. klašu TDK “Dzirnupīte” I pakāpe 

7.-9. klašu TDK “Dzirnupīte” I pakāpe 

  

 

 

Skolēnu sporta spēļu kopvērtējums 2019./2020.m.g. 

Disciplīna Iegūtā vieta Disciplīna Iegūtā vieta 

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde skolu rudens 

krosa stafetēs 

3.(valstī) Tautas bumba 2008.g.dz. un jaunākiem zēniem 

mazo skolu grupā  

1. 

Futbols 2004.-2006.g.dz. zēniem 1. ,,Piena Spēka”kauss volejbolā 2000.-

2003.g.dz.jaunietēm1.posms 

2. 

Futbols 2007.-2010.g.dz. zēniem 3. Volejbols  2003.-2006.g.dz. zēniem(mazo skolu 

grupā) 

1. 
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Basketbols  2000.-2003.g.dz. zēniem(lielo 

skolu grupā) 

4. Volejbols  2003.-2006.g.dz. meitenēm(mazo 

skolu grupā) 

1. 

Basketbols  2000.-2006.g.dz. zēniem(mazo 

skolu grupā) 

2. Tautas bumba 2008.g.dz. un jaunākām 

meitenēm mazo skolu grupā 

1. 

Volejbols  2000.-2003.g.dz. zēniem(lielo skolu 

grupā) 

1. Dambrete mazo skolu grupā 2.,3. 

Florbols 2003.-2006.g.dz. zēniem(mazo skolu 

grupā) 

2.   

,,Piena Spēka”kauss volejbolā 2004.-

2007.g.dz.zēniem 1.posms  

4.   

,,Piena Spēka”kauss volejbolā 2004.-

2007.g.dz.meitenēm1.posms  

3.   

Volejbols  2007.-2010.g.dz. zēniem(mazo skolu 

grupā) 

3.   

 

 

 


