
 

Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas metodiskā darba 

prioritātes izvērtējums: 

Turpināt ieviest kompetenču izglītībā balstītu mācību saturu pirmsskolas bērnu apmācībā un uzsākt realizēt jauno 

pamatizglītības standartu 1., 4. un 7. klasē. 

Sasniedzamais rezultāts: 

Pirmsskolas pedagogu komanda ir turpinājusi darbu pie telpu labiekārtošanas un jaunu metodisko materiālu 

sagatavošanas. Daļēji sasniegts rezultāts/Darbs turpināms 2. semestrī! 

 Dabas zinību jomu centrā iekārtots aktivitāšu galds bērnu pētnieciskām, dažādu prasmju attīstošām un 

patstāvīgām darbībām ar dabas materiāliem. 

Pilnveidota runājošā siena, kurā bērni iepazīst tēmu, atklāj savas intereses un viedokli gaidāmajam darbam, kā 

arī bērni atspoguļo paveikto, veicot pašvērtējumu. 

Sagatavoti uzskates materiāli un šabloni atbilstoši tēmām, kas bērnos rada interesi, sniedz zināšanas, vēlmi 

izzināt, darboties un izpētīt. Metodisko materiālu sagatavošanā iesaistījās arī vecāki, sagādājot nepieciešamos attēlus. 

Izveidotas spēles par ‘Latvijā dzīvojošajiem putniem’ un ‘gadalaikiem, mēnešiem, dienām’, kas dod iespēju 

bērniem, patstāvīgi darbojoties, iepazīt putnus un izprast gada ciklu. 

Iegādāti attīstoši, izglītojoši un saskarsmi veicinoši metodiskie materiāli “Drukāto burtu kaste” un “Ciparu kaste” 

matemātikas un valodas prasmju praktiskai apguvei un mācību procesa dažādošanai. 

Darbs turpināms 2. semestrī! 

1., 4. un 7. klasē ir uzsākta jaunā pamatizglītības standarta realizēšana. Daļēji sasniegts rezultāts/Darbs turpināms 2. 

semestrī! 

 Vadoties pēc novembra beigās Kuldīgas novada veiktās aptaujas “Adaptācija jaunajam saturam un pieejai” 

iegūtajiem rezultātiem mūsu skolā, tikai 27% aptaujāto skolotāju ir ļoti pārliecināti  vai drīzāk pārliecināti, bet 55% 

skolotāju ir vidēji pārliecināti par savām spējām īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju. 91% aptaujāto skolotāju ir 

detalizēti izlasījuši mācību priekšmetu programmu un 45% ir detalizēti izlasījuši mācību priekšmetu standartu. 73% 

aptaujāto skolotāju ir piedalījušies  mācību jomu vebināros un 64% izpētījuši materiālus krātuvē. Tāpat, sagatavošanās 

procesā 64% skolotāju vienojās ar kolēģiem, kā tiks turpināta satura īstenošanas plānošana un sadarbība visa mācību 

gada garumā. 

 Secinājumos no skolotāju aptaujas ir redzams, ka trešā daļa skolotāju ir gatavi jaunā satura ieviešanai. Visi 

skolotāji ir saņēmuši atbalstu no skolas vadības un gandrīz visi skolotāji ir saņēmuši atbalstu no jomu koordinatoriem.  

 Līdz 1. semestra beigām skolotāji tika lūgti pievienot e-klasē savam mācību priekšmetam saplānotu tēmu 

atsegumu vismaz 1. sem. darbam un 2. sem. plānotajai pirmajai tēmai. Tas ir izdarīts 1. kl. 7 mācību priekšmetos no 10; 

4. kl. 2 mācību priekšmetos no 12; 7. kl. 3 mācību priekšmetos no 17. Rezultāti, protams, ir kritiski 4. un 7. kl., skolotāji 

atkārtoti ir uzrunāti un lūgts to izdarīt līdz 14. februārim. 

Uzskatām, ka ir uzsākta jaunā pamatizglītības standarta realizēšana, tomēr dotie rezultāti ir jāuzlabo, lai 

sasniegtu maksimāli labāko rezultātu – visi skolas skolotāji ir detalizēti iepazinušies ar jauno mācību programmu un 

standartu, saplānojuši tematu atsegumus 1., 4. un 7. kl. visām attiecīgā mācību priekšmetā paredzētajām tēmām līdz 

mācību gada beigām. Darbs turpināms 2. semestrī! 



Pedagogi ir apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus un seminārus, jaunā satura veiksmīgai plānošanai un 

īstenošanai. Daļēji sasniegts rezultāts/Darbs turpināms 2. semestrī! 

Skolai ir izveidots Pedagogu kvalifikācijas celšanas plāns 2020./2021. m.g. - 2022./2023.m.g. Tajā redzams, ka 

šajā mācību gadā 10 skolotāji no 19 ir apmeklējuši vismaz vienu reizi profesionālās pilnveides kursus vai seminārus, kas 

attiecināmi uz jaunā mācību satura plānošanu un ieviešanu mācību procesā.  

 

Skolas administrācija regulāri informē skolotājus par iespēju noskatīties aktuālos vebinārus, kuros skolotāji var 

saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un gūt idejas turpmākajam darbam. 

 

Vadoties pēc novembra beigās Kuldīgas novada veiktās aptaujas “Adaptācija jaunajam saturam un pieejai” 

iegūtajiem rezultātiem mūsu skolā, 73% aptaujāto skolotāju ir piedalījušies  mācību jomu vebināros.  

Uzskatām, ka lai sasniegtu iepriekšminēto rezultātu 1., 4. un 7. klasē ir uzsākta jaunā pamatizglītības 

standarta realizēšana un uzlabotu rādītājus, tad apmeklēt profesionālās pilnveides kursus un seminārus, jaunā satura 

veiksmīgai plānošanai un īstenošanai ir neatņemama darba plānošanas un izaugsmes sastāvdaļa, kas nenotiek viena 

semestra laikā. Darbs turpināms 2. semestrī! 

 

Skolas administrācija ir izstrādājusi vienotu vērtēšanas kārtību un informējusi skolēnus, vecākus un pedagogus par 

jaunā mācību satura ieviešanu skolā. Daļēji sasniegts rezultāts/Darbs turpināms 2. semestrī! 

 Skolas administrācija, sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, ir izstrādājusi vienotu 

vērtēšanas kārtību, kas ir ievietota skolas mājaslapā https://skola.kabile.lv/macibu-darbs/skolas-ieksejie-dokumenti/ , 

uzsākot jauno mācību gadu. Vadoties pēc novembra beigās Kuldīgas novada veiktās aptaujas “Adaptācija jaunajam 

saturam un pieejai” iegūtajiem rezultātiem mūsu skolā, 73% aptaujāto skolotāju piedalījušies skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtības izstrādē. 

 Ar aktuālo informāciju par jauno pamatizglītības standarta pakāpenisku ieviešanu 1., 4. un 7. kl. skolotāji tika 

iepazīstināti pedagoģiskās padomes sēdē 18.08., kā arī mācību jomu tikšanās reizēs augusta beigās, iknedēļas 

informatīvajās sanāksmēs, profesionālās pilnveides kursos. 

 1. septembrī skolas vecāku kopsapulcē direktore iepazīstināja 39 ieradušos vecākus ar aktualitātēm uzsākot 

jauno mācību gadu, izmaiņām vērtēšanas kārtībā un jauno pamatizglītības standartu 1., 4. un 7. kl. Vecāki 

parakstījušies vecāku sapulces dalībnieku sarakstā. 

 Ar jauno pamatizglītības standartu 1., 4. un 7. kl., kā arī ar izmaiņām skolas iekšējos dokumentos, audzinātāji 

iepazīstinājuši skolēnus klases stundās un vecākus klases vecāku sapulcēs. Instruktāžās ir parakstījušies skolēni un 

vecāku sapulču protokolos – vecāki.  

Skolas administrācija un klašu audzinātāji informē vecākus par iespēju noskatīties aktuālos vebinārus. 

 

Skolotājiem, skolēniem un vecākiem ir iespēja uzdot jautājumus un noskaidrot sev nezināmo informāciju 

katru reizi, kad tas ir nepieciešams, vēršoties pie klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, skolas administrācijas. 

Uzskatām, ka vēl joprojām radīsies jautājumi visām iesaistītajām pusēm, jo darbs ir tikai nesen iesākts un turpināsies 

vēl vismaz 3 gadu garumā. Darbs turpināms 2. semestrī! 
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