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1. Iestādes vispārīgs raksturojums
Pumpuru vidusskolas vispārīgais raksturojums
Pumpuru vidusskola atrodas skaistā meža ielokā Jūrmalā, Kronvalda ielā 8, 350 m attālumā no
jūras blakus Pumpuru dzelzceļa stacijai.
Skolas pamatakmens ielikts 1932. gada 29. oktobrī, mācības uzsāktas jau 1933. gada 1.
septembrī, bet skola svinīgi iesvētīta 1934. gada 30. oktobrī. Šis datums arī tiek uzskatīts par skolas
dzimšanas dienu.
Pumpuru vidusskola ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta izglītības iestāde. Savu popularitāti
skola ieguvusi ar labiem sasniegumiem mācību darbā, augsti kvalificētiem skolotājiem, plašām
interešu izglītības iespējām un dalību dažādos projektos.
2015./2016. mācību gadā Pumpuru vidusskolā mācās 490 skolēni un 39 pirmskolas grupas
bērni.
No tiem dzīvo:
Jūrmalā
493
Tukumā un Tukuma novadā
5
Rīgā
8
Pierīgas novadā
7
Babītes novadā
4
Engures novadā
7
Saldus novadā
2
Baldones novadā
1
Ludzas novadā
1
Viesītes novadā
1
Skolēnu skaita sadalījums pa klašu grupām
Mācību gads
2012./13.
2013./14.
2014./15.
2015./16.

Kopā:
520
505
503
529

Pirmskola
34
37
36
39

1.-4.
160
159
167
169

5.-9.
187
174
176
217

10.-12.
139
135
124
104

Pārskats par izglītības programmām
Pumpuru vidusskola īsteno piecas vispārējās izglītības programmas:
Pirmskolas izglītības programmu, kods 01011111; licence Nr. V-4070, izdota 02.03.2011.,
apgūst 39 bērni.
Pamatizglītības programmu, kods 21011111; licence Nr. 6764, izdota 17.05.2007., apgūst 386
skolēni.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011; licence Nr.
8825, izdota 26.05.2009., apgūst 31 skolēns.
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kods
31013011; licence Nr. 8824, izdota 26.05.2009., apgūst 56 skolēni.
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu, kods 31014011;
licence Nr. V-3626, izdota 17.01.2011., apgūst 17 skolēni.
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Pedagogu kvalifikācija, stāžs, vecums
2015./2016. mācību gadā skolā strādā 50 pedagoģiskie darbinieki (ieskaitot sociālo pedagogu
un 3 pirmsskolas pedagogus). No tiem pamatdarbā 48 pedagogi. Ar augstāko pedagoģisko izglītību
skolā strādā 47 pedagogi, no tiem ar maģistra grādu – 36; 1 – psiholoģijas doktors. Apgūst augstāko
pedagoģisko izglītību – 3 pedagogi.
41 pedagogs ieguvis profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, t.i., 82% pedagogu:
5. profesionālās kvalitātes pakāpe – 2 pedagogiem,
4%;
4. profesionālās kvalitātes pakāpe – 13 pedagogiem,
26%;
3. profesionālās kvalitātes pakāpe – 25 pedagogiem,
50%;
2. profesionālās kvalitātes pakāpe – 1 pedagogam
2%
Pedagogu sadalījums pēc darba stāža
līdz 5 gadiem
5 – 10 gadi
11 – 20 gadi
21 – 30 gadi
virs 30 gadiem

5
4
9
17
15

10%
8%
18%
34%
30%

Pedagoģisko darbinieku iedalījums pēc vecuma
Jaunāki par 25 gadiem
25 – 29 gadi
30 – 39 gadi
40 – 49 gadi
50 – 59 gadi
60 gadi un vecāki
Vidējais pedagogu vecums

1
2
8
8
21
10

2%
4%
16%
16%
42%
20%
50,7

Par Pumpuru vidusskolas pedagogu augsto prasmi, pieredzi un erudīciju liecina tas, ka skolā
strādā divas 5. profesionālās kvalitātes pakāpes pedagoģes – Vēsma Vijupe un Ausma Bruņeniece,
kā arī trīspadsmit 4. profesionālās kvalitātes pakāpes pedagogi: Mārtiņš Āboliņš, Dina Ratniece,
Velga Krastiņa, Agrita Brūna, Andris Urbacāns, Maija Rozenberga, Antra Valnere, Māris Meiers,
Raisa Biseniece, Inta Pauliņa, Ligija Ķemere, Vēsma Šleinere, Aija Liģere un 50% no pedagogu
skaita ir 3. profesionālās kvalitātes pakāpes ieguvēji. Vēsma Vijupe vada Jūrmalas pilsētas Bioloģijas
un dabaszinību metodisko apvienību.
Skolas vadību nodrošina direktore Irēna Kausiniece un 4 vietnieki – Edvīns Rāfelds (1,0
likme), Līvija Žagare (0,7 likmes), Dace Lagzdiņa (0,9 likmes), Andris Urbacāns (0,7 likmes), kā arī
direktora vietniece saimnieciskajā darbā Dace Klēvere (1,0 likme).
Pumpuru vidusskolas pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju dažādos tālākizglītības kursos
mācību priekšmetu mācīšanas metodikā, jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošanā mācību
procesā, pedagoģijā, klases audzinātāju profesionālās kompetences pilnveidē. Īstenojot Erasmuss +
projektu „Skolotāji mācīšanās līderi” 2015. gadā, 6 pedagogi paaugstināja savu kvalifikāciju Anglijā,
Francijā, Kiprā.
Skolas administrācija pilnveido savas zināšanas skolvadības jautājumos – par vispārējās
izglītības iestādes darba organizāciju, tai skaitā iekšējo normatīvo aktu veidošanā, par darba drošību,
pozitīvo disciplinēšanu, sadarbības pedagoģijas psiholoģiskajiem aspektiem u. c.
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Skolas sociālā vide
Kopumā sociālā vide ir pasliktinājusies – jūtami pasliktinājies skolēnu ģimeņu materiālais
stāvoklis, kā rezultātā palielinājies skolēnu skaits no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī
citi sociāla riska veidi ir kļuvuši aktuālāki.
Skolēnu ģimeņu sociālā stāvokļa analīzē noskaidrots, ka Pumpuru vidusskolā mācās:
 Skolēni no nepilnām ģimenēm
– 31
 Skolēni, kuriem viens no vecākiem ir bezdarbnieka statusā
–2
 skolēni no daudzbērnu ģimenēm
– 68
 Skolēni no sociālā riska ģimenēm
– 22
 Skolēni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
– 16
 Bāreņi un aizbildniecībā esoši bērni
–2
 Skolēni, kuriem viens no vecākiem strādā ārpus Latvijas
– 12
Skola iesaistījusies un īsteno vai ir īstenojusi projektus












Comenius atbalstīts projekts „Sky unites us” par optiskām parādībām atmosfērā ar
Toholampi ģimnāziju (Somija) (2012. g. – 2014. g.)
Erasmus + skolotāju mobilitātes projekts „Skolotāji – mācīšanās līderi” (2015.g)
Nordplus projekts „Eko – interactions” sadarbībā ar Toholampi ģimnāziju (Somija 2015.g.)
Erasmus + skolotāju mobilitātes projekts ”Iedvesmojies. Mācies. Radi.” (2015.-2016.g.)
„Ēdīsim atbildīgi” (2015.-2016.g.)
Baltijas jūras projekts
Nacionālās veselības veicinošas skolas projekts (esam Veselību veicinošo skolu tīklā)
EKO skola
Latvenergo projekts „eXperiments”
Sadraudzība ar Toholampi ģimnāziju Somijā
Projekts „Draudzīga skola”
Skolas īpašie piedāvājumi









Plašs interešu izglītības piedāvājums.
Pagarinātās darba dienas grupu piedāvājums sākumskolas klašu skolēniem.
Siltēdināšanas un veselīgas pārtikas nodrošinājums.
Medicīniskā (medmāsa) un atbalsta personāla (logopēds, sociālais pedagogs, psihologs,
bibliotekārs) nodrošinājums.
Skola piemērota skolēniem ar īpašām vajadzībām - kustību traucējumiem.
Karjeras izglītības programmas īstenošana.
1.-4.klašu skolēni var izvēlēties peldēšanas nodarbības, bet 5.klasē – vienā sporta stundā
apgūst peldēšanas prasmes un iemaņas kvalificēta pasniedzēja vadībā.
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes
un konkrēti rezultāti)
Pumpuru vidusskolas darba moto: „Es gribu, varu, daru, atbildu”
Vīzija Skolēna prasme darboties dažādās dzīves situācijās mūsdienu mainīgajā sabiedrībā.
Pamatmērķi Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu
valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
Skolas uzdevumi
 Nodrošināt licencēto izglītības programmu apguvi.
 Veicināt skolēniem mācīšanās prasmju apguvi.
 Mērķtiecīgi un pamatoti izvēlēties mācīšanas metodiku, pilnveidojot mācību procesu.
 Sekmēt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmi, atbilstoši katra individuālajām spējām.
 Veidot harmonisku, konkurētspējīgu personību.
 Veidot skolēnu attīstību veicinošu, drošu skolas vidi.
 Mērķtiecīgi izmantot pieejamos resursus, nodrošinot mācību un audzināšanas procesu.
 Efektīva skolas darbības vadība un organizēšana.
 Veicināt skolēnos spēju pašizglītoties un motivēt mūžizglītībai.
Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas novērtējums 2012./13. – 2014./15. m. g.
Joma
Mācību saturs

Mācīšana un
mācīšanās

Iepriekšējo mācību gadu
prioritātes
Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētā virziena
programmas ieviešana un
īstenošana. Astronomijas
mācību priekšmeta
programmas īstenošana.

Daudzveidīgu mācību metožu
un informācijas tehnoloģiju
pielietojums, balstīts uz
patstāvīgām prasmēm un

Rezultāti
Vispārējās
vidējās
izglītības
profesionāli orientētā virziena izglītības
programma īstenota no 2011. gada 1.
septembra, minēto programmu apguvuši
16 skolēni 2015. gadā uzņemta jauna 3.
grupa 10. klasē. Mācību priekšmetu
programmas un stundu plāni (ieteicamie)
izstrādāti,
pilnveidoti
licencētajām
izglītības programmām. Astronomijas
standarts izstrādāts un atbilst Ministru
Kabineta 21.05.2013. noteikumiem Nr.
281 „Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības mācību priekšmetu
standartiem un izglītības programmu
paraugiem” 14. punktam.
Mācību priekšmetu pedagogi izmanto
Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātās
mācību
priekšmetu
programmas un pašu veidotos izvērstos
tematiskos plānus.
Pedagogi izmanto daudzveidīgas
mācīšanas metodes, kas palīdz skolēniem
veiksmīgāk apgūt mācību vielu. Skolēni
un viņu vecāki zina vērtēšanas
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iemaņām. Regulārs mācību
sasniegumu novērtējums.

Skolēnu
sasniegumi

Skolēnu ikdienas mācību
sasniegumu uzskaites datu
bāzes sakārtošana e-klasē.
Valsts pārbaudes darbu
rezultātu salīdzinošā analīze.

Atbalsts
skolēniem

Skolēnu regulārs skolas
apmeklējums. Interešu
izglītība – vispusīgas personas
veidotāja. Atbalsta personāla
loma skolēnu ar mācīšanās
traucējumiem problēmu
risināšanā.

Skolas vide

Skolas fiziskās un
emocionālās vides
izvērtēšana, tālākās darbības
plānošana.

Skolas resursi

Jauno tehnoloģiju regulāra
izmantošana. Metodiskais
darbs – atbilstošs skolas
attīstības vajadzībām.

pamatprincipus. 2013. gada 28. oktobrī
pedagoģiskās padomes sēdē apspriež un
pieņem izmaiņas normatīvajā dokumentā
"Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība Pumpuru vidusskolā”, to
apstiprina ar direktores rīkojumu Nr.2392-1 p/1 29.102015.
Skolēnu sekmju izaugsmes datu bāze
tiek sistemātiski pilnveidota, kas dod
iespēju prognozēt skolēnu izaugsmi
tālākajā mācīšanas posmā. Tiek izvērtēti
mācību sasniegumi ikdienas darbā, īpaši
tajos mācību priekšmetos, kuros
izglītojamie kārto valsts pārbaudījumus:
latviešu valoda, matemātika,
svešvalodas, fizika, ķīmija, bioloģija,
vēsture.
Pedagoģiskās padomes sēdē 2014. gada
29. decembrī izskatīts jautājums
„Vienoto prasību ievērošana un iekšējās
kārtības noteikumu iedzīvināšana
skolēnos, veicinot neattaisnoto mācību
stundu kavējumu samazināšanu”. Skolā
izveidotās dažādās interešu izglītības
programmas atbilst skolēnu vajadzībām
un skolas iespējām. Aprobēta un
2014./15. m. g. ieviesta karjeras
izglītības programmas apguve. Visiem
skolēniem, vecākiem un pedagogiem tiek
sniegta informācija, kā var saņemt katra
speciālista konsultāciju, atbalstu,
palīdzību. Pedagoģiskās padomes sēde
2014. gada 29. decembrī „Klašu
audzinātāju sadarbība ar atbalsta
personālu, interešu izglītības
pedagogiem, sekmējot interešu izglītības
programmu izpildi”.
Skola renovēta 2014. gada rudenī un
atjaunots skolas pagalms. Iekārtoti
mūsdienu prasībām atbilstoši mācību
kabineti, laboratoriju telpas, sporta zāle,
ēdnīca u.c. Skolā labs mikroklimats.
Skolas kolektīvs 2015. gadā ieguva
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības balvu „Pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde”.
Pedagogi mācību stundās regulāri
izmanto pieejamās jaunās tehnoloģijas.
Katram pedagogam mācību kabinetā ir
dators, kabinetos ir projektors, datu
8

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolas iekšējo normatīvo aktu
atbilstība ārējiem
normatīvajiem aktiem.

kameras, interaktīvās tāfeles, balsošanas
pultis. Metodiskajās padomes sanāksmēs
4x gadā apspriež plānotos jautājumus.
Sapulces ir atklātas.
Skolas iekšējos normatīvos dokumentus
regulāri papildina ar izmaiņām.
18.03.2015. pedagoģiskās padomes
sēdē plaši analizēja visas jomas pēc
vairākkārtējās apspriešanas metodiskajās
komisijās, metodiskajā padomē un
pieņēma skolas attīstības plānu 2015. –
2020. gadam.
2015. gadā, sadarbojoties
pedagoģiskajam kolektīvam un skolas
padomei, izstrādāts jauns skolas
nolikums, kuru 2016. gada janvārī skola
iesniegs apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas
domē. Janvārī un februārī aktualizēs
izmaiņas iekšējās kārtības, darba kārtības
noteikumos un citos iekšējos
normatīvajos dokumentos.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
4.5. Sagatavota licencēšanai speciālā vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem
ar fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 31015311) un saņemta licence Nr. V- 2431,
izsniegta 2010. gada 2. jūlijā. Tā kā skolēni ar fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecāki
nevēlējās iesaistīt skolēnus minētajā programmā, skola to neīsteno. Skolēni ar fiziskās attīstības
traucējumiem grib un var mācīties vispārējās izglītības programmās.
2.3. Mācību sasniegumu vērtēšana sākumskolas klasēs notiek atbilstoši pamatizglītības
standarta prasībām un skolas iekšējam normatīvajam aktam "Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība Pumpuru vidusskolā”. Vērtēšanas rezultāti atspoguļoti e–klases elektroniskajā žurnālā.
5.2. Skolas renovācija pabeigta 2014. gada rudenī. Skolas renovācijas laikā projektētāji nebija
paredzējuši iekļūšanu bibliotēkā skolēniem ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslā. Tā kā šobrīd vēl nav
tehniskā risinājuma, iekļūšana skolas bibliotēkā skolēniem ratiņkrēslā bez pavadoņa ir apgrūtināta.
Pašlaik skolā nemācās neviens skolēns, kam būtu nepieciešams ratiņkrēsls.
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4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
Informācija par skolā īstenojamām izglītības programmām
Izglītības programmas
nosaukums
Pamatizglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
programma
Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētā virziena
programma
Pirmsskolas izglītības
programma

Licence

Kods

Izglītojamo skaits
2012./13.m.g.

Izglītojamo skaits
2013./14.m.g.

Izglītojamo skaits
2014./15.m.g.

31.07.2017

Sākums
347

Beigas
342

Sākums
337

Beigas
322

Sākums
344

Beigas
350

Akreditācijas
termiņš

21011111

Nr.
6764

Datums
17.05.2007

31011011

7006

26.05.2009

beztermiņa

47

44

40

36

30

34

31013011

8824

26.05.2009

beztermiņa

70

70

74

70

69

67

31014011

V-3626

17.01.2011

beztermiņa

22

20

23

22

24

21

0101111

V-4070

02.03.2011

beztermiņa

34

33

37

38

36

36

11

Skolā īstenotās izglītības programmas atbilst attiecīgajai izglītības pakāpei un valsts
izglītības standartam.
Pamatizglītības programmā no 2014./2015. mācību gada 1. septembra 1. un 2. klasē vienu
vizuālās mākslas stundu izmanto angļu valodas apguvei. Pamatskolas izglītības programmā 1 sporta
stunda paredzēta peldēšanas prasmju apguvei.
Skola skolotājas Ausmas Bruņenieces personā izstrādājusi vispārējās vidējās izglītības
mācību priekšmetu standartu astronomijā. To apstiprinājis Valsts izglītības satura centrs 2015.gada
20. septembrī ar reģistrācijas Nr. 1-10/984, minēto mācību priekšmetu apgūst vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programmā.
Mācības skolā notiek latviešu valodā.
Īstenojam vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu, apgūstot
pirmās iemaņas jaunā policista darbā. Speciālos mācību priekšmetus: kriminālistiku, pašaizsardzību
un tuvcīņu, ieroču, šaušanas mācību pasniedz kvalificēti pedagogi. Ir noslēgts skolas sadarbības
līgums ar Valsts policiju, Valsts policijas koledžu. Minētā izglītības programma ir aktuāla darba
tirgus vajadzībām un sekmē nozares attīstības tendences. Vairāki programmas ieguvēji iestājas
Policijas koledžā, strādā policijā.
Pedagogi pārzina izglītības standartus, mācību priekšmetu programmu saturu, mērķus,
uzdevumus. Katra klases audzinātāja darba plāns atbilst skolas licencētajai izglītības programmai.
Pedagogi pārzina skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Pedagogi mācību
procesā izmanto Ministru kabineta izdotos reglamentējošos dokumentus, kā arī skolas izdotos
iekšējos normatīvajos aktus. Pedagogi izmanto tematiskos paraugplānus, kas satur informāciju
stundu tēmām, apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas
paraugplāna korekcijas, tās apspriež metodiskajās komisijās mācību gada sākumā. Skolā darbojas
metodiskā padome, tās darbu koordinē direktora vietnieks mācību audzināšanas darbā Edvīns
Rāfelds, padomes darbā piedalās metodisko komisiju vadītāji. Tā kā sēdes ir atklātas, tajās var
iesaistīties ikviens pedagogs. Lai sekmīgi varētu nodrošināt nepieciešamos resursus skolas izglītības
programmu realizācijai, skolas vadība mācību gada beigās analizē pedagogu darba pašvērtējumus.
Plānojot jauno mācību gadu, ņem vērā pedagogu priekšlikumus.
Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina atbalstu mācību priekšmetu programmu
realizēšanā – iepazīstina ar metodiskajiem materiāliem, nodrošina ar nepieciešamajiem
dokumentiem, rada apstākļus darbam ar mūsdienu tehnoloģijām.
Skolas darba stiprās puses
 Pumpuru vidusskola veiksmīgi īsteno piecas dažāda veida vispārējās izglītības programmas.
 Pedagogi strādā saskaņā ar valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem,
izmanto paraugprogrammas un autorprogrammu astronomijā, ievērojot pēctecību.
 Pedagogi plāno mācību mērķus, atbalsta pasākumus, individuālo darbu ar talantīgajiem
skolēniem un skolēniem, kuriem ir grūtības mācību procesā.
 Dabaszinību priekšmetos mācību satura integrācija un satura apguve notiek praktiskā
darbībā.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt sniegt metodisko atbalstu pedagogiem valsts vispārējās vidējās, pamatizglītības
standartu un pirmsskolas vadlīniju īstenošanā.
 Izvērtēt jaunu izglītības programmu nepieciešamību turpmākajam laika posmam.
Vērtējums – ļoti labi (4)
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4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Pumpuru vidusskola izmanto elektronisko klases žurnālu e – klasē. Tā kā skola nodrošinājusi
datoru katrā mācību kabinetā, skolotājs var stundas gaitā atvērt žurnālu un tajā veikt nepieciešamos
ierakstus.
Klases žurnāla kārtību uzrauga direktores vietnieki izglītības jomā: Līvija Žagare –
sākumskolas klasēs, Edvīns Rāfelds – pamatskolas un vidusskolas klasēs atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Skolā ir metodiskā padome, to vada viens no direktora vietniekiem. Darbu plāno mācību
gada ietvaros, plānošanā piedalās visu 6 metodisko komisiju vadītāji, izveidojot arī savu komisiju
darba plānus, tās vada pieredzējuši pedagogi: Svešvalodu (J. Čekstere), Latviešu valodas un
literatūras (E. Rāfelds), Dabaszinību un matemātikas (V. Vijupe), Mūzikas, sporta un mājturības (M.
Rozenberga), Sociālo zinību (D. Ratniece), Pirmskolas un sākumskolas (L. Žagare). Metodisko
darbu pilsētā vada Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolotāji, mūsu pedagogi piedalās organizētajās
sanāksmēs, konferencēs. Pilsētas bioloģijas skolotāju metodisko darbu vada mūsu skolas 5.
kvalitātes pakāpes pedagoģe Vēsma Vijupe.
Mācību literatūras izvēli konkrētā mācību priekšmetā veic skolas metodiskās komisijas,
apstiprina skolas direktore.
Bibliotēka ir izglītojoša vide, kur izglītojamie mācās atbilstoši personiskajam
noskaņojumam, vajadzībām un iespējām, attīsta radošās prasmes. Bibliotēka nodrošina ar dažādām
resursu kolekcijām (drukātu, multimediju), lai atbalstītu mācību procesu un pulciņu darbu. Skolēnu
un pedagogu darbam bibliotēkā ir 3 datori un kopētājs.
Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmantojot
alternatīvās mācību formas – mācību ekskursijas uz muzejiem, ražošanas uzņēmumiem, koncertiem,
teātriem, izstādēm, tikšanās ar populāriem cilvēkiem.
Skolā savlaicīgi ir izveidots pārbaudes darba grafiks, lai skolēni uzzinātu laiku, kad
pārbaudes darbs plānots. Skolas informācijas stendā var iepazīties ar grafiku, tas tiek sagatavots
septembra un janvāra sākumā.
Pedagogi aktīvi izglītojas veselīga dzīvesveida jautājumos. Saites uz pasākumiem1.
Ekoskolas programmas izmantošana veicina jebkura skolēna iesaistīšanos vides aizsardzības
aktivitātēs, attīsta skolēnu sadarbības un kritiskas domāšanas prasmes.
Viens no galvenajiem skolas metodiskās padomes uzdevumiem- rosināt savlaicīgi sagatavot
talantīgos skolēnus olimpiādēm. Pedagogi šo uzdevumu uzsāk mācību gada sākumā. Labus
rezultātus ik gadu gūst Vēsmas Vijupes sagatavotie skolēni vides projektu olimpiādē. 2014./2015.
m. g. Elīza Dzērve ieguva 1. vietu un zelta medaļu valstī, pedagoģes Aijas Meieres skolniece Diāna
Kreicberga ieguva atzinību valstī. Metodiskā padome lielu uzmanību velta skolēnu zinātniski
pētnieciskajam darbam. 2014./2015. m. g. Evija Cibuļska fizikas zinātņu sekcijā, Dāvis Rudzītis un
Valters Jēkabsons inženierzinātņu sekcijā ar saviem darbiem ieguva 1. vietu novadā un piedalījās
konkursā valstī, viņus sagatavoja fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece. 2014./2015. m. g. rezultāti
skolai Latvijas skolu reitingā 2015 darbā ar talantīgajiem skolēniem iegūt 27. vietu lielo skolu grupā.

1

http://pumpurieko.blogspot.com/2015/11/profesors-anatolijs-danilans-izglito.html ,
http://pumpurieko.blogspot.com/2015/11/skolotajas-macas-par-veseligu-uzturu.html
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Skolēnu sasniegumi 2012./2013. m. g. pilsētas olimpiādēs
Vārds, uzvārds
Sintija Terēze Pildiņa
Toms Miezis
Rūdolfs Pļaviņš
Daiga Liepiņa
Sanita Veidemane
Evija Cibuļska
Dāvis Rudzītis
Ritvars Puriņš
Gints Dakša
Tīna Nulle
Visvaldis Voldemārs Jākobsons
Aiga Bunkše
Aleksis Stežko
Didzis Brants
Aleksis Stežko
Aleksis Stežko
Visvaldis Voldemārs Jākobsons

Vieta
1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Atzinība
3.
2.
3.
Atzinība
1.
Atzinība
1.
3.
2.

Sekcija
Vides projekts
Vides projekts
Vides projekts
Vides projekts
Vides projekts
Fizika
Fizika
Fizika
Ķīmija
Latviešu valoda un literatūra
Latviešu valoda un literatūra
Matemātika
Ģeogrāfija
Vēsture
Vācu valoda
Bioloģija
Bioloģija

Skolotāja/s
Vēsma Vijupe
Vēsma Vijupe
Vēsma Vijupe
Ligija Ķemere
Ligija Ķemere
Ausma Bruņeniece
Ausma Bruņeniece
Ausma Bruņeniece
Inta Pauliņa
Aija Meiere
Agrita Brūna
Velga Krastiņa
Ligija Ķemere
Dina Ratniece
Solvita Zunda
Vēsma Vijupe
Vēsma Vijupe

Sasniegumi valstī 2012./13.m.g.
Rūdolfs Pļaviņš

1.v. zelta medaļa

Vides projekta olimpiāde

Vēsma Vijupe

Sasniegumi pasaulē 2012./13.m.g.
Rūdolfs Pļaviņš

3.v. bronzas medaļa

Starptautiska vides projekta
olimpiāde (Stambulā)

Vēsma Vijupe

Skolēnu sasniegumi 2013./2014. m. g.
Vārds, uzvārds
Gints Dakša
Aleksis Stežko
Elīza Dzērve
Liene Braunberga
Gints Dakša
Rebeka Stalidzāne
Baiba Erba
Artūrs Brūns
Aleksis Stežko
Aleksis Stežko
Agnese Čimale
Anete Kārkliņa
Katrīna Krūmiņa
Gints Dakša
Vanda Viktorija Jakobsone

Vieta
2.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
1.
3.
3.
2.
3.
1.
Atzinība

Mācību priekšmets/ sekcija
Krievu valoda
Vācu valoda
Vides projekts
Vides projekts
Fizika
Latviešu valoda un literatūra
Latviešu valoda un literatūra
Matemātika
Ģeogrāfija
Vēsture
Mūzikas olimpiāde
Mūzikas olimpiāde
Mūzikas olimpiāde
Ķīmijas olimpiāde
Latviešu valoda un literatūra

Skolotāja/s
Svetlana Pionteka
Solvita Zunda
Vēsma Vijupe
Vēsma Vijupe
Ausma Bruņeniece
Aija Meiere
Aija Meiere
Velga Krastiņa
Ligija Ķemere
Dina Ratniece
Maija Rozenberga
Maija Rozenberga
Maija Rozenberga
Inta Pauliņa
Agrita Brūna
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Evija Cibuļska
Elizabete Siliņa
Sabīne Fjodorova
Pļaviņš Rūdolfs
Liepiņš Rolands
Ance Nonberga

Atzinība
Atzinība
Atzinība
2.vieta
2.vieta
3.vieta

Jevgenija Ivanova

Atzinība

Matemātika
Krievu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda
Angļu valoda
Vizuālā māksla
Profesora A.Valtnera konkurss
“Pazīsti savu organismu”

Anita Matuzāne
Vija Zaikovska
Solvita Zunda
Astra Pildiņa
Janīna Čekstere
Dina Ratniece
Vēsma Vijupe

Skolēnu sasniegumi valsts olimpiādēs 2013./14. m.g.
Vārds, uzvārds
Elīza Dzērve

Vieta
3.v. bronzas medaļa

Mācību priekšmets
Vides projekta olimpiāde

Skolotāja
Vēsma Vijupe

Sasniegumi pilsētas mācību olimpiādēs 2014./15.m.g.
Vārds, uzvārds
Elīna Dzērve
Ivars Grinbergs

Vieta
1.
1.

Diāna Kreicberga

1.

Zanda Brante

3.

Zenta Nellija Purviņa

Atzinība

Gints Dakša
Evija Cibuļska
Laura Pavlova
Artūrs Niedrītis
Aleksis Baumanis
Justs Jāzeps Zaļums
Reinis Rudzītis
Ritvars Puriņš
Gints Dakša
Eduards Artūrs
Štrodahs
Gints Dakša
Ritvars Puriņš
Diāna Anna
Kreicberga

1.
Atzinība
3.
Atzinība
Atzinība
3.
Atzinība
3.
Atzinība
2.
3.
Atzinība
1.

Elīna Vestmane

2.

Artūrs Brūns

1.

Mācību priekšmets
Vides projektu olimpiāde
Vides projektu olimpiāde
Latviešu valodas un literatūras
olimpiāde
Latviešu valodas un literatūras
olimpiāde
Latviešu valodas un literatūras
olimpiāde
Angļu valodas olimpiāde
Angļu valodas olimpiāde
Vācu valodas olimpiāde
Vācu valodas olimpiāde
Vācu valodas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde
Fizikas olimpiāde
Fizikas olimpiāde

Skolotāja/s
Vēsma Vijupe
Vēsma Vijupe

Ģeogrāfijas olimpiāde

Ligija Ķemere

Ģeogrāfijas olimpiāde
Ģeogrāfijas olimpiāde
Latvijas un pasaules vēstures
olimpiāde
Latvijas un pasaules vēstures
olimpiāde
Mūzikas olimpiāde

Ligija Ķemere
Ligija Ķemere

Aija Meiere
Irita Embrekte
Edvīns Rāfelds
Janīna Čekstere
Janīna Čekstere
Solvita Zunda
Solvita Zunda
Solvita Zunda
Anita Matuzāne
Anita Matuzāne
Ausma Bruņeniece
Ausma Bruņeniece

Dina Ratniece
Dina Ratniece
Maija Rozenberga

Sākumskolas sasniegumi pilsētas olimpiādēs.
Vārds, uzvārds
Sindija Beitnere
Frederiks Kronbergs

Vieta
3.
3.

Olimpiādes nosaukums
Klase /skolotāja/s
2. kl. kombinēta satura olimpiāde 2.a A. Kreišmane
3. kl. kombinēta satura olimpiāde 3.b I. Torstere
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Selma Agneta Zviedre
Toms Krasts
Agnese Flugina
Emīls Lecinskis
Mareks Homčenko

3.
Atzinība
3.
Atzinība
Atzinība

3. kl. kombinēta satura olimpiāde
3. kl. kombinēta satura olimpiāde
4. kl. kombinēta satura olimpiāde
4. kl. kombinēta satura olimpiāde
4. kl. kombinēta satura olimpiāde

3.a Z.Jansone
3.b I. Torstere
4.b L. Žagare
4.b L. Žagare
4.b L. Žagare

Skolas darba stiprās puses
 Pedagogi apguvuši un izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācību metodes.
 Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas semināros un tālākizglītības kursos.
 Pedagogi darbā izmanto mūsdienīgus mācību materiālus un tehnoloģijas.
 Skolēniem iespēja iegūt kvalitatīvas zināšanas, izmantojot skolas bibliotēkas piedāvātās
iespējas.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Pilnveidot skolotāju darba metodes, pievēršot uzmanību skolēnu pašvērtējuma prasmju
veidošanā.
 Paaugstināt prasīguma līmeni mājas darbu izpildes kontrolē un neradīt pārslodzi.
 Turpināt regulāru mācību satura integrāciju un apguvi praktiskā darbībā, saistībā ar reālo
dzīvi.
Vērtējums – ļoti labi (4)
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Skolēnu mācīšanās darba organizācija notiek atbilstoši mācību plāniem, mācību stundu,
interešu izglītības, fakultatīvo nodarbību un konsultāciju sarakstiem. Mācību stundu sarakstu
apstiprina skolas direktore septembra pirmajā dienā.
Ar prasībām katrā mācību priekšmetā pedagogi iepazīstina skolēnus mācību gada sākumā.
Pedagogi rosina skolēnus strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Skolēni piedalās gan skolas, gan
ārpusskolas ar mācību darbu saistītos pasākumos, arī to organizēšanā un vadīšanā.
Skolēniem ir zināma “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Pumpuru vidusskolā”
Nr.239-2-1 p/1 29.10.2015.(turpmāk- vērtēšanas kārtība) pārbaudes darbu norises laiki un vērtēšana.
Pārbaudes darba grafiks izvietots skolas informācijas stendā, ne vienmēr to izdodas realizēt precīzi
norādītajā laikā dažādu objektīvu iemeslu dēļ. Skolēniem mācīšanās vajadzībām ir iespējams
izmantot skolas bibliotēku, lasītavu, informātikas kabinetus, skolas muzeju un, protams, visus
mācību kabinetus.
Skolas bibliotēka nodrošina visiem pieejamu fizisko telpu skolā, informācijas vide objektīvi
atvērta, patiesa un taisnīga, pieejama kvalitatīviem informācijas avotiem visos mēdijos. Sadarbībā ar
LNB2 skolas bibliotēkā bija skatāma izstāde „Pēc zemes, taisnības un gaismas” (no cikla „Latvieši
pasaulē”) par latviešu izceļošanu 19. - 20. gs. Laba sadarbība ir ar Aspazijas muzeju. Izstādē skolas
bibliotēkā visi interesenti varēja iepazīties ar Raiņa un Aspazijas vēstulēm. Pedagogiem bija iespēja
dažādot mācību metodes, vadot stundas bibliotēkā, kā arī skolēni iejutās gida lomā. Tā kā bibliotēka
ir mazs kultūras centrs, tad tās mērķis – iepazīstināt ar kultūras personībām, rīkojot tikšanās ar

2

Latvijas Nacionālā Bibliotēka
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Jūrmalas dzejniekiem. Sākumskolas klašu skolēniem tiek organizētas literārās stundas „Sēd uz
sliekšņa pasaciņa”, tā mainot vidi un iepazīstinot ar Aspazijas un Raiņa dzeju.
Skolēniem ir iespējams piedalīties fakultatīvajās nodarbībās un padziļināti apgūt krievu
valodu, vācu valodu, latviešu valodu, vēsturi, bioloģiju, ķīmiju, fiziku utt.
Skolēni prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes, prot sadarboties grupās,
projektu izstrādes darbā jūt pedagogu atbalstu. Praktiskā pieredze veidojas EKO skolas nodarbībās.
Skolēniem ir iespēja piedalīties ar saviem darbiem gan skolas, gan ārpusskolas organizētajās
izstādēs, konkursos, projektos.
Jau piecus gadus Pumpuru vidusskolas pedagogi integrē mācību priekšmetu saturā un
audzināšanas darbā ilgtspējīgas attīstības tematiku, izmantojot Ekoskolas piedāvātās iespējas.
Ekoskolas programmas apakštematu ,,Klimata izmaiņas” skolēni apgūst dabaszinību mācību
priekšmetos. Piemēram, visiem vidusskolas skolēniem tika radīta iespēja paraudzīties uz globālo
sasilšanu gan no ķīmijas, gan fizikas un arī ekonomikas aspekta, izmantojot Ventspils Augsto
tehnoloģiju parka SIA ,,Aspired” nodarbības, kuras tika organizētas mūsu skolā. Saite uz pasākuma
aprakstu3.
2015./16. mācību gada Ekoskolas tēma ir veselīgs dzīvesveids – pārtika. Pedagogi organizē
nodarbības, kurās skolēni apgūst veselīga uztura pamatprincipus, mācās izprast pārtikas ražošanas
un patērēšanas saikni ar vides aizsardzības problēmām. Piemēram, Ekorīcības dienā visi 5.-8. klašu
skolēni apmeklēja veselīga uztura darbnīcas, kuras vadīja vidusskolēni. Saite uz pasākuma
aprakstu4.
Pedagoģe Vēsma Šleinere organizēja 3. klases skolēniem pēcpusdienu par veselīgu pārtiku.
Saite uz pasākumu5.
Pedagogu rosināti, izglītojamie mācās vērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus.
Skolēnu zināšanas, prasmes, iemaņas nostiprina mājas darbi. Skolēni tiek iepazīstināti ar
prasībām mājas darbu izpildē, apzinās mājas darbu veikšanas nepieciešamību un vairākumā
gadījumu to ievēro mācību procesā, taču ir arī daļa skolēnu, kuri neizpilda mājas darbus, un
pedagogiem ir grūtības pārliecināt par to svarīgumu. Pedagogi ir vienojušies, ka jācenšas pēc
iespējas vairāk veikt stundā, lai mājās darbu slodze būtu minimāla.
Skolēni, kuriem ir grūtības mācībās, apmeklē konsultācijas, ar kuru laikiem var iepazīties
informācijas stendā, arī pārējie skolēni var apmeklēt konsultācijas. Mācību stundas vērojot, secinām,
ka gandrīz visi pedagogi prot veiksmīgi sadarboties ar skolēniem, kā arī prot veidot dialogu un ņem
vērā izglītojamo viedokli.
Neatņemama sastāvdaļa mācību procesā ir pašvērtēšanas un skolēnu savstarpējā vērtēšana,
veicinot skolēnos pašvērtējumu prasmju veidošanu un attīstīšanu. Ar šo uzdevumu lielākā pedagogu
daļa prot tikt galā, bet ir pedagogi, kuriem ne visai veicas ar skolēnu pašvērtējumu organizētību
mācību stundā.
Skolā regulāri analizē mācību stundu kavējumu iemeslus, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuri
neattaisnoti kavē vai ilgstoši neapmeklē skolu, kavējumu ietekmi uz skolēnu mācību sasniegumiem.
Skolā nopietni plāno un organizē projektu nedēļu. Pedagogi darbu uzsāk jau mācību gada
sākumā, kad aicina skolēnus izvēlēties projektu un zinātniski pētniecisko darbu tēmas. Sākumskolas
klasēs un 5.-6.klasēs izvēlas klasei kopīgu tēmu, 7.-12.klasēs skolēni strādā grupās, pāros vai
individuāli. Skolēni atzīst, ka projektu nedēļā jāparāda prasmes, iemaņas, zināšanas un ka var gūt
lielu pieredzi, un tas ir vēl grūtāk kā ikdienā. Pirms pavasara brīvdienām skolēni tiek apbalvoti ar
skolas atzinības rakstiem par panākumiem olimpiādēs, konkursos, gada nogalē saņem pateicības par
teicamu un ļoti labu mācību darbu. Liels gods ir iekļūt skolas “Goda grāmatā”, fotografēties pie

3

http://pumpurieko.blogspot.com/2015_12_01_archive.html
http://pumpurieko.blogspot.com/2015/11/ekoricibas-diena-6.html
5
http://pumpurieko.blogspot.com/2015/11/ballite-nost-ar-cipsiem-un-kolu.html
4
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Valsts, Eiropas un skolas karogiem, kā arī saņemt skolas direktores īpašo balvu olimpiāžu un
konkursu uzvarētājiem – ekskursiju.
Sasniegumi skolēnu ZPD konkursā pilsētā 2013./2014. m. g.
Vārds, uzvārds
Beāte Baumane
Edgars Grinbergs
Ritvars Puriņš
Gints Dakša
Roberts Kalniņš
Aleksis Stežko
Rolands Naruševics
Sandra Nonberga
Raela Vītola
Simona Jefimoviča

Vieta
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Atzinība
1.
1.

Skolotāja/s
Vēsma Vijupe
Vēsma Vijupe
Ausma
Bruņeniece
Inta Pauliņa
Vēsma Vijupe
Dina Ratniece
Dina Ratniece
Ligija Ķemere
Mārtiņš Gulbis
Mārtiņš Gulbis

Sekcija
Veselības zinātne
Veselības zinātne
Fizika
Ķīmija
Vides zinātne
Socioloģija
Socioloģija
Politoloģija
Inženierzinātnes
Inženierzinātnes

Sasniegumi skolēnu ZPD konkursā novadā (Pierīga 2014./2015. m.g.)
Vārds, uzvārds
Evija Cibuļska
Dāvis Rudzītis
Valters Jēkabsons

Vieta
1.v. izvirzīta uz valsti
1.v. izvirzīts uz valsti
1. v. izvirzīts uz valsti

Sekcija
Fizika
Fizika
Inženierzinātnes

Skolotāja/s
Ausma Bruņeniece
Ausma Bruņeniece
Ausma Bruņeniece

Sasniegumi skolēnu ZPD konkursā pilsētā.
Vārds, uzvārds
Nora Ņukša
Zanda Brante
Elīna Galiņa

Vieta
Atzinība
Atzinība
Atzinība

Sekcija
Politoloģija
Kultūrvēsturiskais mantojums
Kultūrvēsturiskais mantojums

Skolotāja/s
Ligija Ķemere
Vēsma Vijupe
Vēsma Vijupe

Sasniegumi valstī 2014./15.m.g.
Vārds, uzvārds
Elīza Dzērve

Vieta
1.v. zelta medaļa

Diāna Anna Kreicberga

Atzinība

Mācību priekšmets
Vides projekta olimpiāde
Latviešu valodas un
literatūras olimpiāde

Skolotāja
Vēsma Vijupe
Aija Meiere

Skolas darba stiprās puses
 Skolā ir veiksmīga savstarpējā sadarbība mācīšanās procesa laikā.
 Mācību procesā ļoti veiksmīgi tiek pielietota projektu metode.
 Skolēnu motivēšanai mācību darbam skolā ir dažādi resursi: bibliotēka, lasītava,
informātikas kabineti, labiekārtota sporta un aktu zāle, ēdnīca, ērtas mācību telpas.
 EKO skolas nodarbības un praktiskās rīcības dienas stiprina mācīšanās motivāciju.
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Turpmākās attīstības vajadzības
 Mācīt skolēniem uzņemties līdzatbildību par mācību darba rezultātu, tai skaitā par
konsultāciju apmeklēšanu un citām skolas piedāvātajām papildu iespējām.
 Pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu datu bāzi, īpaši vērtējot skolēnu zināšanu izaugsmes
dinamiku.
 Turpināt strādāt pie neattaisnoto stundu kavējumu novēršanas.
Vērtējums: ļoti labi (4).
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai veltām īpašu uzmanību. Skolēni vēlas, lai viņu
sasniegumi tiktu novērtēti korekti un precīzi. Pedagogi vērtē skolēnu sasniegumus, ievērojot valstī
noteikto kārtību un izglītības iestādē izstrādāto “Vērtēšanas kārtību”, tiek izmantotas vienotas un
atbilstošas vērtēšanas metodes. Tās atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmetu specifikai.
Uzsākot darbu, skolēni zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. Pedagogi pamato
skolēnu darba vērtējumu. Tiek norādīts uz izpildītā darba vājajām pusēm un uzsvērtas arī stiprās
puses.
1. klasē skolēnu sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši.
2. un 3. klasē latviešu valodā un matemātikā skolēnu sasniegumus vērtē 10 ballu skalā, pārējos
mācību priekšmetos - aprakstoši.
Skolēnu mācību sasniegumus 4. – 12. klasē vērtē 10 ballu skalā un ar i vai ni.
Visu vērtēšanas veidu nosacījumi ir skaidri un konkrēti atrunāti Pumpuru vidusskolas
direktores apstiprinātajā „Vērtēšanas kārtība”.
Pedagogi zināmu uzmanību pievērš arī skolēnu pašvērtējumam, taču vērotajās stundās
konstatēts, ka pedagogiem nepieciešama metodiskā palīdzība šī darba pilnveidei.
Skolā noteikta kārtība vērtējumu regularitātē un uzskaitē. Izveidota e-klasē skolēnu sekmju
izaugsmes dinamikas datu bāze, kuru regulāri papildina, pedagogi veic arī datu bāzes analīzi. Skolā
lieto vienotu sekmju uzskaites datu bāzi e-vidē. Regulāri tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu
analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību procesu. Skolā izmanto e-klasi, e-žurnālu, kur regulāri
tiek veikta mācību sasniegumu informācijas analīze. Pedagogi skolēnu vecākus iepazīstina ar
vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālajās sarunās, sniedzot informāciju atzīmju izrakstos
katra mēneša beigās, kā arī starpvērtējumu liecībās.
Skolas darba stiprās puses
 Skolā izstrādāta vienota vērtēšanas sistēma „Vērtēšanas kārtība”.
 Skolā ir laba sadarbība starp skolu un vecākiem, informējot viņus par bērnu mācību
sasniegumiem.
 Skolas metodiskā padome sadarbībā ar administrāciju pārskata „V9*-ērtēšanas kārtības”
atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem.
Turpmākās attīstības vajadzības



Pilnveidot skolotāju darba metodes, pievēršot uzmanību skolēnu pašvērtējuma prasmju
veidošanā.
Daudzveidot metodes, analizējot kļūdas skolēnu pārbaudes darbos.

Vērtējums: labi (3).
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4.3. Skolēnu sasniegumi
4.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
Pumpuru vidusskola lepojas ar ikdienas sasniegumiem mūzikā, vizuālajā mākslā, sportā,
mājturībā un tehnoloģijās – sākumskolas klasēs, sportā, vizuālajā mākslā, sociālajās zinībās,
mājturībā un tehnoloģijās, informātikā, literatūrā, bioloģijā, pasaules un Latvijas vēsturē –
pamatskolas klasēs, ekonomikā, informātikā, astronomijā, kriminālistikā, franču valodā, sportā –
vidusskolas klasēs, jo šajos mācību priekšmetos vairāk dominē pašizpausme un radošums pielikumā
nr.1.
Ikdienas skolēnu darba vērtējumi pielikumā nr. 2.
Skolēniem, kuri ir ieguvuši nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem, ir
pagarinātais mācību gads (2 nedēļas jūnijā), kuru pabeidzot, ir ieskaites darbs. Ja, kārtojot pārbaudes
darbu, vērtējums atkārtoti ir neapmierinošs, ļaujam kārtot pārbaudes darbu atkārtoti augustā.
Skola nav apmierināta ar atsevišķu skolēnu sasniegumiem ikdienā – matemātikā, fizikā,
ķīmijā. Pārskatītas mācību priekšmetu pasniegšanas metodes, darba formas, analizēta minēto
priekšmetu kvalitāte metodiskajā padomē, pedagoģiskajās padomes sēdēs, kā arī metodiskajās
komisijās. Skolas administrācija vērojusi mācību stundas, tās analizētas. Notikušas sarunas ar
skolēniem, lai motivētu viņus apgūt vienus no svarīgākajiem priekšmetiem, kontrolēts, kā notiek
obligātās konsultācijas un cik tās efektīvas, kā skolēni tās apmeklē, kāda ir skolēna un pedagoga
savstarpējā komunikācija konsultāciju laikā.
Analizējot nepietiekamo vērtējumu cēloņus, secinām, ka daļai skolēnu nav pietiekamas
motivācijas apgūt matemātiku, jo standartā ļoti augstas prasības, un tāpēc skolēniem grūti apgūt
piedāvāto. Fizikā apgrūtina tas, ka bieži mainās pedagogs. Skolā tieši šajā laika periodā strādāja
skolotājs Mārtiņš Gulbis no Iespējamās misijas, kurš spēja ieinteresēt skolēnus fizikas apguvē, taču
pedagoga alga skolā nespēja konkurēt ar algu privātā biznesā, tāpēc talantīgs skolotājs darbu skolā
pameta. Ķīmijā dažbrīd pedagoģe izvirza pārāk augstas prasības, kā arī skolēniem trūkst motivācijas
apgūt šo priekšmetu. Statistika parāda, ka skolēniem pietrūkst regulāra darba, tāpēc izpaliek
rezultāti, vājas zināšanas sekmē arī tas, ka vidusskolēni kavē mācību stundas. Skolēni ļoti maz
strādā mājās, risinot uzdevumus matemātikā, fizikā, ķīmijā. Divpadsmitajā klasē skolēni ir
pilngadīgi, tāpēc daļa strādā. Skolā tiek uzņemti visi skolēni, kuri to vēlas, arī tas dažkārt pazemina
mācību kvalitāti atsevišķos mācību priekšmetos un mācībās kopumā.
Skolas metodiskajās komisijās apspriež korelāciju starp skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā
un valsts pārbaudes darbos.
Ikdienas un diagnosticējošo darbu vērtējumi latviešu valodā pielikumā nr.3.
Angļu valodā pamatskolas klasēs, salīdzinot apguves dinamiku 3 gadu laikā, vērojama
izaugsme. Vidusskolā ikdienas vērtējumi 3 gadu laikā rāda izaugsmes dinamiku pielikumā nr. 4.
Krievu valodas mācību satura apguves dinamika pielikumā nr.5.
Vācu valodā ikdienas vērtējumi parāda noturīgas zināšanas, tie ir līdzīgi ar centralizētā
eksāmena rezultātiem valstī pielikumā nr. 6.
Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē un Latvijas un pasaules vēsturē mācību satura apguves
dinamika pielikumā nr.7.
Matemātikā vērtējumi ikdienas darbā rāda nelielu, bet stabilu izaugsmi pielikumā nr.8.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Motivēt skolēnus mērķtiecīgam un plānveidīgam darbam.
 Celt skolēnu atbildību labāku rezultātu sasniegšanai.
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4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skola velta uzmanību rezultātiem valsts pārbaudes darbos, tos analizē metodiskajās komisijās,
kā arī pedagoģiskās padomes sēdēs augustā, kad izvirza uzdevumus jaunajam mācību gadam.
Pēdējo 3 gadu laikā mācību satura apguves rādītāji dabaszinībās 6. klasei salīdzināti skolā,
pilsētā un valstī pielikumā nr.9.
Salīdzinot 3 gadu vērtējumus diagnosticējošajos darbo 6.klasei, vērojama dinamiska izaugsme.
Salīdzinājums ar skolu, pilsētu un valsti pielikumā nr. 10.
3 mācību gadu vērtējumi eksāmenos par pamatizglītību un centralizētajos eksāmenos angļu
un krievu valodā pielikumā nr.11.
Valsts pārbaudes darbu rezultāti Latvijas un pasaules vēsturē ir pielikumā nr. 12.
Latviešu valodas centralizētā eksāmena rezultāti un vērtējumi eksāmenā par pamatizglītību
pielikumā nr.13.
Pārskats par 3 gadu rezultātātiem valsts pārbaudījumos matemātikā pielikumā nr.14.
Sasniegumi pilsētu vidusskolu reitingā centralizētajos eksāmenos
Mācību gads
2013.gadā
2014.gadā
2015.gadā

Vieta reitingā
133
142
122

Kopējais skolu skaits
197
194
195

Statistiskā informācija par pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanu.
Mācību
gads

2012./13.

Beidza
9.klasi ar
apliecību

Beidza
9.klasi ar
liecību

44

1

Iemesli

Beidza 12.
klasi ar
atestātu

Beidza 12.
klasi ar
liecību

ilgstoša
slimība

35

1

-

1

2013./14.

38

-

-

49, no tiem
1 mājas
apmācībā

2014./15.

28

-

-

39

Iemesli

Neieguva
pietiekamu
vērtējumu gadā
matemātikā
Mājas apmācība
ilgstošas
slimības dēļ,
atbrīvojums no
valts
pārbaudījumiem.
Neieguva
pietiekamus
vērtējumus gadā
vairākos mācību
priekšmetos.

Skolēnu sekmju rezultāti valsts pārbaudes darbos 2012./2013. m.g.-2014./2015.m.g. pielikumā
nr.15.
Skolas darba stiprās puses
 Lietišķun godīga centralizēto eksāmenu organizēšana.
 Skolēniem noturīgas zināšanas svešvalodās, bioloģijā, vēsturē, literatūrā, ekonomikā.
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Turpmākās attīstības vajadzības
 Motivēt skolēnus sekmīgam mācību darbam.
 Paaugstināt skolēnu un pedagogu sadarbības efektivitāti matemātikas un ķīmijas apguvē.
 Palielināt skolēnu skaitu, kuri centralizētos eksāmenus kārto augstā līmenī.
 Panākt, lai visi skolēni sekmīgi apgūtu izvēlēto izglītības programmu
4.4. Atbalsts skolēniem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Skolā darbojas atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, asistents, medmāsa,
bibliotekāre, logopēde.
Atbalsta personāls strādā komandā, risina skolēnu problēmas. Apkopo datus par skolēnu
socializācijas apstākļiem un riska faktoriem ģimenē. Regulāri tiek veikta skolēnu kavējumu
uzskaite. Vecāki ir informēti, kā rīkoties, ja skolēns nav ieradies skolā.
Skolēni ir informēti, kur griezties pēc psiholoģiskā atbalsta. Katrs jautājums tiek izskatīts
individuāli. Skolas administrācija un atbalsta personāls konsultē vecākus un sniedz informāciju par
bērnu uzvedību, savstarpējām attiecībām un problēmām.
Skolas medicīnas māsa kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina
kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā, sniedzot ārstniecisko un
profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros, neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem
un skolas personālam līdz specializētās palīdzības brīdim, veic veselīga dzīvesveida ieviešanu,
iespēju robežās nodrošina un pasargā skolēnus no fiziskās un garīgās vardarbības, kopā ar skolas
administrāciju nodrošina optimālus apstākļus un seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai
skolā.
Skola veiksmīgi sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldi, bāriņtiesu, pašvaldības
policiju u.c. institūcijām.
Skolā uzskaita datus par skolēnu veselības stāvokli un par nelaimes gadījumiem.
Psihologs un sociālais pedagogs mācību gada sākumā vada adaptācijas nodarbības 1., 5.,10.
klasēs.
Notiek konsultācijas ar izglītojamiem, aptaujas.
Sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, skolēni tiek izglītoti pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanā un higiēnas jautājumos.
Lai veicinātu skolēnu veselību, skola piedalās programmā „Skolas piens” un „Skolas auglis”.
Lai novērstu skolēnu saslimšanas gadījumus, regulāri veiktas pārrunas ar skolēniem un vecākiem
par veselīgu dzīvesveidu – par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas
problēmām. Skolēniem tiek organizētas lekcijas par vardarbību skolā, klasē. Par vardarbības
izpausmēm, rīcību runā klases audzinātāji, atbalsta personāls. Jūrmalas pilsētas policijas inspektori
organizē lekciju ciklu par mobingu un konfliktu risināšanu pamatskolas skolēniem.
Skolā 2012. gada 29. novembrī ir izdoti „Pumpuru vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi”
Nr. 3 (turpmāk - kārtības noteikumi), kas nosaka skolēnu un pedagogu tiesības un pienākumus,
kārtību un drošību garderobēs, klasēs, ēdnīcā, sporta zālē, kārtību un drošību masu pasākumos skolā
un ārpusskolas pasākumos, ekskursijās, pārgājienos, skolēnu un pedagogu, tehniskā personāla rīcību
ārkārtas situācijās, kā arī par vecāku un nepiederošu personu atrašanos skolas telpās.
Skola organizē mācības par rīcību ārkārtas situācijās vienu reizi gadā. Skolēni zina, kas jādara,
atskanot trauksmes signālam un aicinājumam atstāt telpas.
Skolēnus ar „Iekšējās kārtības noteikumiem” iepazīstina klašu audzinātāji septembrī un
atkārtoti janvārī, skolēni to apstiprina ar parakstu.
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Skola novērtējusi iespējamos skolēnu drošības riska faktorus- transformatora apakšstacija,
dzelzceļa tuvums, apkārtesošās ielas. Lai mazinātu riska faktorus, skolas durvis tiek slēgtas no
pirmās līdz sestajai mācību stundai, vārti tiek slēgti noteiktos laikos, pirmsskolas grupā slēgtas
durvis visu dienu.
Lai skolā neienāktu nepiederošas personas, tehniskais dežurants durvis slēdz, ir iekārtots
skolas apmeklētāju reģistrācijas žurnāls, kurā veic attiecīgos ierakstus. Tiek atļauta skolēnu vecāku
iekļūšana skolā pēc mācību stundu beigām, lai sagaidītu sākumklašu skolēnus un pirmsskolas
audzēkņus, kuriem jādodas mājās pieaugušo pavadībā.
Skolas darba stiprās puses
 Skolā darbojas efektīvs atbalsta personāls.
 Skolēniem iespēja pārrunāt viņu interesējošos jautājumus ar atbalsta personālu.
 Palīdzība sociālā riska ģimenēm.
 Iesaista skolēnus veselības programmās.
 Skolas vide ir droša.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Turpināt vecāku izglītošanas darbu psiholoģijas jautājumos.
 Meklēt un apzināt iekšējus resursus darbā ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem.
 Pārliecināt skolēnus par drošības nepieciešamību skolā.
 Organizēt lekcijas, pārrunas skolēniem un vecākiem par veselīgu dzīvesveidu.
Vērtējums – ļoti labi (4).
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Pumpuru vidusskolā skolēni aktīvi iesaistās skolas organizētajās aktivitātēs. Skolas
audzināšanas darba uzdevums ir harmoniskas, konkurētspējīgas personības veidošana, tā veicina un
atbalsta ikviena skolēna individuālo, radošo spēju attīstību. Skolā veido skolēnos iejūtību, līdzjūtību,
tādējādi attīstot emocionālo intelektu.
Pašpārvaldē (turpmāk - skolēnu domē) darbojas 5. - 9. klašu un 10. - 12. klašu izglītojamie.
Dome rūpējas par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, labdarības akcijas. Skolēnu domes pārstāvji
pārstāv skolu Jūrmalas pilsētas pasākumos un Jūrmalas jauniešu domē.
Skola lielu uzmanību pievērš skolēnu patriotiskajai audzināšanai. Skolas uzdevums izaudzināt bērnus par savas valsts patriotiem, tāpēc tiek organizēti pasākumi, veltīti Latvijas
Republikas dibināšanas gadadienai un Lāčplēša dienai, skolēni sagatavo sarkanbaltsarkanās lentītes,
tā radot svētku sajūtu. Lāčplēša dienas tradīcija – apmeklēt un apkopt kritušo karavīru piemiņas
vietas Asaru un Jaundubultu kapsētās, tikšanās ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienības
priekšsēdētāju Ojāru Stefanu, Oļģertu Menteli – Latviešu Virsnieku apvienības biedru, atvaļināto
virsleitnantu u.c. Skolēni piedalās piemiņas pasākumos Brāļu kapos Lestenē, Īlē, lāpu gājienā no
Slokas baznīcas uz kapteiņa P. Zolta piemiņas vietu Kauguros, apmeklē Ziemassvētku kauju muzeja
„Mangaļu mājas”.
Valsts svētkos skolā viesojušās Latvijā ievērojamas personības: Latvijas Republikas Saeimas
deputāti – Pēteris Tabūns, Atis Pabriks, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Karīna Pētersone,
Eiroparlamenta deputāti – Iveta Grigule, Roberts Zīle. Īpaši bijām pagodināti, kad mūsu skolā
viesojās un ar skolēniem tikās Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
Izglītojamie priecājās par tikšanos ar skolas absolventu, Latvijas Ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču.
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2014. gada maijā mūsu skolā viesojās Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, 2015. gada
novembrī ar 12. klašu izglītojamiem tikās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis un sauszemes spēku komandieris Mārtiņš Liberts.
Izveidojusies tradīcija, ka 12. klašu skolēni paši sagatavo un iestudē uzvedumu par Latvijas
Brīvības cīņām, kuru noskatās visi mūsu skolas skolēni un viņu vecāki Valsts svētkiem veltītajā
koncertā, 2014. gadā ar savu uzvedumu uzstājās Kara muzejā.
18. novembra vakarā 9. klašu audzinātāji ar saviem skolēniem piedalās Gaismas ceļa
izveidošanā Jūrmalā. Mūsu skolā darbojas Jaunsardzes vienība.
Skolēnu pilsonisko atbildību veicina kārtības noteikumi, kuri izstrādāti sadarbībā ar skolas
padomi. Kārtības noteikumi ir pieņemti kopsapulcē. Ar noteikumiem skolēnus iepazīstina klases
audzinātājs, tie ir izvietoti skolas informācijas stendā. Skolēni ar savu parakstu apliecina, ka ir
iepazinušies ar kārtības noteikumiem. Kārtības noteikumu izstrādē piedalās pedagogi, skolēni un
viņu vecāki. Skolas padome un skolēnu dome apspriež grozījumus kārtības noteikumos. Šie
noteikumi ir izstrādāti kvalitatīvi, un vecāki uzskata, ka skolai tie ir piemēroti. Ja skolēns pārkāpis
kārtības noteikumus, tad raksta paskaidrojumu par savu rīcību. Par to tiek informēti vecāki, un te ir
darbs sociālajam pedagogam. Tomēr nepieciešams panākt vēl aktīvāku vecāku līdzdalību un prasību
līmeņa paaugstināšanu saistībā ar skolēnu nenopietnu attieksmi pret atsevišķiem i kārtības
noteikumu pārkāpumiem, piemēram, stundu nosebojumiem, kavējumiem, smēķēšanu, īpaši pēc
skolēna pilngadības iestāšanās.
Skolas vadība kopā ar klašu audzinātājiem un atbalsta personālu individuāli tiekas ar
skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, neattaisnoti kavējumi, kārtības noteikumu pārkāpumi.
Skolā skolēnu aktivitātes grupas mācību gada laikā organizē aktīvos projektus, kurus vada
pedagogs, kurš ir šī projekta vadītājs un sniedz atbalstu un padomus, lai pasākums būtu veiksmīgs.
Skolēni, organizējot pasākumus, iegūst lielu praktisko un organizatorisko pieredzi. Skolēni aktīvi un
labprāt iesaistās labdarības pasākumos Ziemassvētkos: tautisko deju kolektīvs un kori sniedz
koncertus veco ļaužu pansionātā un aprūpes centros, piedalās akcijā „Eņģeļi pār Latviju”.
Skolēnu personības daudzpusīgai attīstībai skola piedāvā iespēju skolēniem darboties dažādos
interešu izglītības pulciņos. Visām interešu izglītības nodarbībām ir izstrādātas programmas, kuras
apstiprina Jūrmalas izglītības pārvalde. Ir izstrādāts interešu izglītības nodarbību grafiks, kurš
izvietots informācijas stendos un klasēs. Informācija ievietota arī skolas mājas lapā skatīt pielikumā
nr 16.
Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās.

Izglītības
iestādē
166

1.-4. klase
Ārpus
izglītības
iestādes
122

1.-4. klase
Ārpus
Izglītības
izglītības
iestādē
iestādes
150
125

Kopā
288

Kopā
275

2012./2013. mācību gads
5.-9. klase
Ārpus
Izglītības
izglītības
Kopā
iestādē
iestādes
173
154
327
2013./2014. mācību gads
5.-9. klase
Ārpus
Izglītības
izglītības
Kopā
iestādē
iestādes
151
155
306

10.-12. klase
Ārpus
Izglītības
izglītības
iestādē
iestādes
160
35

Kopā

10.-12. klase
Ārpus
Izglītības
izglītības
iestādē
iestādes
141
40

Kopā

195

181
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Izglītības
iestādē
201

1.-4. klase
Ārpus
izglītības
iestādes
120

Kopā
321

2014./2015. mācību gads
5.-9. klase
Ārpus
Izglītības
izglītības
Kopā
iestādē
iestādes
196
142
338

10.-12. klase
Ārpus
Izglītības
izglītības
iestādē
iestādes
207
38

Kopā
245

Skolēniem ir iespēja piedalīties konkursos, skatēs, iesaistīties starptautiskajos projektos, lai
pilnveidotu sevi un popularizētu skolas darbu. Interešu izglītībā ir labi sasniegumi, pateicoties
pedagogu profesionalitātei un prasmei ieinteresēt. Interešu izglītības kolektīvi iesaistās skolas un
ārpus tās pasākumos. Tas veicina skolēnu pilsoniskuma veidošanos un ir interesanti gan skolēniem,
gan pedagogiem. Skolas deju kolektīvi un kori piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos.
Informācijas stendā izvietojam, saskaņotus ar skolēnu un viņu vecākiem, iegūtos Atzinības
rakstus par sasniegumiem skatēs, konkursos, lai visi skolēni, pedagogi, darbinieki uzzina par viņu
sasniegumiem.
Lepojamies ar saviem sasniegumiem sportā, tāpēc skolas gaitenī pie sporta zāles stendos izlikti
iegūtie kausi, balvas un diplomi. Skatīt pielikumā nr. 16.
Interešu izglītības sasniegumi 2012./2013. m.g.
Dalībnieks/ dalībnieki
Evita Urbacāne
2.-4. klašu koris
Zēnu koris
5.-9. klašu koris
10.-12. klašu jauktais koris
9. klašu komanda pilsētas konkursā
„Manas tiesības un pienākumi”.
Raela Vītola
Jūrmalas pilsētas skatuves runas
konkurss „Jūras malā”.
Tautas dziesmu konkurss
„Lakstīgala”.
Florbols 5.-6. klašu grupa.
1.-2. klašu tautisko deju kolektīvs.
3.-4. klašu deju kolektīvs.
5.-8. klašu dejas kolektīvs.
10.-12. klašu deju kolektīvs.
Atdarināšanas mākslas konkurss
„Popiela” 4.-6. klašu grupa.

Skolotāja/s

Vieta
1. vieta. Laikraksta „Diena” konkursā
„Kas notiek”.
1. pakāpes diploms Jūrmalas koru skatē.
2. pakāpes diploms Jūrmalas koru skatē.
1. pakāpes diploms Jūrmalas koru skatē.
2. pakāpes diploms Jūrmalas koru skatē.

Inese Forstmane
Inese Forstmane
Maija Rozenberga
Maija Rozenberga

2. pakāpes diploms.

Mārtiņš Āboliņš

1. pakāpes diploms

Agrita Brūna

1. pakāpes diploms.

Maija Rozenberga

1. pakāpes diploms.
1. pakāpes diploms.
1. pakāpes diploms.
2. pakāpes diploms.
2. pakāpes diploms.

Māris Meiers
Antra Valnere
Antra Valnere
Antra Valnere
Antra Valnere

3. pakāpes diploms.

Astra Pildiņa

Interešu izglītības sasniegumi 2013./2014. m.g.
Dalībnieks/ dalībnieki
1. klašu deju kolektīvs.
2. klašu deju kolektīvs.
3.-4. klašu deju kolektīvs.

Vieta
1. pakāpes diploms.
1. pakāpes diploms.
1. pakāpes diploms.

Skolotāja/s
Antra Valnere
Antra Valnere
Antra Valnere
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5.-6. klašu deju kolektīvs.
10.-12. klašu deju kolektīvs.
Pirmskolas deju kolektīvs.
Zēnu koris.
2.-4. klašu koris.
5.-9. klašu koris.
10.-12. klašu koris.
Vokālais ansamblis skatē „Balsis”.
Florbols.
Drošie, veiklie.
Kristers Bērzs.
Reinards Valdmanis.
Teātra skate.
Popielas konkurss.
Florbols.
Jūrmalas skolēnu olimpiādes
sacensībās 10.-12.kl.grupa
1.-4.kl.grupa
7.-9.kl.grupa
5.-6.kl.grupa

3. pakāpes diploms.
3. pakāpes diploms.
2. pakāpes diploms.
1. pakāpes diploms.
2. pakāpes diploms.
2. pakāpes diploms.
2. pakāpes diploms.
2. pakāpes diploms.
1. pakāpes diploms.
2. pakāpes diploms.
1. pakāpes diploms Skatuves runas
konkursā.
1. pakāpes diploms Skatuves runas
konkursā.
2. pakāpes diploms.
1. pakāpes diploms.
Jūrmalas skolēnu olimpiādes sacensībās 1.
pakāpes diploms 1.-4.klašu zēniem.

Antra Valnere
Antra Valnere
Antra Valnere
Inese Forstmane
Inese Forstmane
Maija Rozenberga
Maija Rozenberga
Maija Rozenberga
Māris Meiers
Māris Meiers

1. pakāpes diploms.

Māris Meiers

Agrita Brūna
Dace Vancāne
Agrita Brūna
Dace Lagzdiņa
Māris Meiers

Interešu izglītības sasniegumi 2014./2015. m.g.
Dalībnieks/ dalībnieki

Vieta
1.pakāpes Diploms. Piedalījās IX Skolu
Pirmskolas deju kolektīvs.
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.
1.pakāpes Diploms. Piedalījās IX Skolu
1. klašu deju kolektīvs.
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.
2. klašu deju kolektīvs.
1.pakāpes Diploms.
3.-4. klašu deju kolektīvs.
1.pakāpes Diploms.
5.-6. klašu deju kolektīvs.
2.pakāpes Diploms.
10.-12. klašu deju kolektīvs.
3.pakāpes Diploms.
Zēnu koris.
2.pakāpes Diploms.
2.-4. klašu koris.
2.pakāpes Diploms.
2.pakāpes Diploms. Piedalījās IX Skolu
5.-9. klašu koris.
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.
2.pakāpes Diploms. Piedalījās IX Skolu
10.-12. klašu jauktais koris.
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.
Jūrmalas skolēnu vokālās mākslas
Vokālais ansamblis.
konkursā „Balsis” pilsētas un valsts
konkursā 1.pakāpes Diploms.
Teātru skate.
3.pakāpes Diploms.
1.-4.klašu grupai – 2.v.
Jūrmalas pilsētas skolēnu olimpiādes 5.-6.klašu grupai – 2.v.
sacensībās florbolā.
7.-9.klašu grupai – 4.v.
10.-12.klāsu grupai – 1.v.

Skolotāja/s
Antra Valnere
Antra Valnere
Antra Valnere
Antra Valnere
Antra Valnere
Antra Valnere
Inese Forstmane
Inese Forstmane
Maija Rozenberga
Maija Rozenberga
Maija Rozenberga
Agrita Brūna
Māris Meiers
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Skatuves runas konkursā „Jūras
malā” Kristers Bērzs (10.-12. klašu
grupā).
Skatuves runas konkursā „Jūras
malā”7.-9. klašu grupā Ronalds
Valdmanis.
Skatuves runas konkursā „Jūras
malā” 1.-4. klašu grupā Agnese
Baranovska.

1.pakāpes Diploms.

Agrita Brūna

2.pakāpes Diploms.

Dace Vancāne

2.pakāpes Diploms.

Agita Pētersone

Skolas darba stiprās puses
 Skolēnu patriotiskā audzināšana augstā līmenī.
 Bagātīgs interešu izglītības piedāvājums.
 Augsta skolēnu atbildība aktīvo projektu organizēšanā.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Aktivizēt skolēnu domes darbību dažādos virzienos.
Vērtējums – ļoti labi (4).
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Viena no audzināšanas pamatjomām ir karjeras izvēle. Tēma „Karjeras izvēle” ir iekļauta
klases stundu darba plānā ar mērķi paaugstināt skolēnu kompetenci turpmākās izglītības un nākotnes
profesijas izvēles jautājumos. Klašu audzinātāji, veidojot darba plānu mācību gadam, ieplāno
noteiktu skaitu stundu karjeras izglītības jautājumiem. 2014./2015.m.g. Pumpuru vidusskolas 1.12.kl. tika aprobēta karjeras izglītības programma sadarbībā ar Jūrmalas profesionālās tālākizglītības
iestādi. Jūrmalas Karjeras izglītības centra darbinieces kopā ar klašu audzinātājiem organizēja
pārrunas, diskusijas par dažādām tēmām, kuras ietvertas karjeras izglītības programmā. Darbā tika
iesaistīta arī pedagoģe, psiholoģijas doktore Alla Plaude. Skolēniem bija iespēja apmeklēt Jūrmalas
uzņēmumus, kuros jaunieši uzzināja par darba iespējām pilsētā.
Tiek izmantotas interaktīvās mācību metodes: anketēšana, aptaujas, grupu darbs, lomu spēles,
informācijas tehnoloģijas u.c.
Karjeras īstenošanas pasākumi tiek realizēti:
 klases stundās,
 tikšanās ar dažādu augstskolu un koledžu lektoriem un studentiem,
 mācību priekšmetu stundās,
 ārpusklases pasākumos un ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem,
 projektu darbu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē,
 erudītu konkursos un viktorīnās,
 Eiropas struktūrfondi projektos.
Informāciju par karjeras izglītību izvietota skolas bibliotēkas stendā speciālā sadaļā „Karjeras
izglītība”, kurā skolēni var atrast jaunāko informāciju, grāmatas, bukletus un žurnālus par
tālākizglītību.
Skolēni saņem informāciju par „Ēnu dienām”, kā arī tiek apmeklēta izstāde Starptautiskajā
izstāžu centrā Ķīpsalā „Skola”. Klases stundās notiek informācijas izpēte, izmantojot dažādus
informācijas resursus (Jūrmalas pilsētas mājas lapa, darba meklēšanas portāli u.c.).
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Pumpuru vidusskola ir programmas Junior Achievement Latvija (turpmāk JAL) dalībskola
kopš 2013./2014. mācību gada. 2013./2014. mācību gadā 12. a klases skolēnu mācību uzņēmums
(turpmāk SMU) „Lucky flight”, kurš izstrādāja biznesa ideju mobilo ierīču aplikācijai, JAL
Vislatvijas Ziemassvētku gadatirgū iekļuva 3 labāko uzņēmumu skaitā nominācijā „Inovatīvākā
biznesa ideja”. SMU „Lucky flight” dibinātāji Vislatvijas biznesa simulācijas spēles TITAN
čempionātā iekļuva finālā. 2014./2015. mācību gadā 11.a un 11.b klases skolēnu SMU „Form H”,
kurš Vislatvijas Pavasara gadatirgū iekļuva 3 labāko uzņēmumu skaitā nominācijā „Sociāli
atbildīgākais uzņēmums”. 8.b klases skolēni piedalījās JAL Biznesu pasaku konkursā. 12.a klases
skolniece Diāna Anna Kreicberga, izturot atlases konkursu, tika uzņemta 11 labāko Latvijas
pretendentu skaitā un apguva JAL Līderu programmu. 2015./2016. Pumpuru vidusskolā nodibināti
un darbojas 4 skolēnu mācību uzņēmumi – viens vidusskolas, trīs pamatskolas grupā. 12.a, 12.b un
11.a klases skolēnu dibinātais SMU „Sea ABC” izstrādājis grāmatas „Mūsu Jūrmalas ābece” un
„Mūsu Jūrmalas ābece. Krāsojamā grāmata”. SMU radītais produkts ieguvis Jūrmalas domes augstu
novērtējumu, SMU noslēdzis līgumu ar domi par 850 grāmatu eksemplāru iegādi, ieguva 1. vietu
nominācijā „Labākā pārdošanas komanda Vislatvijas SMU”. Pumpuru vidusskolas komanda
„Pumpuri” 2015. gada 30. novembrī piedalījās JAL Biznesa simulācijas spēles TITAN Pierīgas
reģionālajā čempionātā, iegūstot 4. vietu.
Absolventu tālākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves
Vispārējo vidējo izglītību
ieguvušo skaits
2012./2013.m.g.
35
2013./2014.m.g.
49
2014./2015.m.g.
39

Turpina mācības augstākās
izglītības iestādēs
Latvijā
Ārzemēs
15
1
12 (koledžās)
29
11 (koledžās)
13
19 (koledžās)

Mācības
neturpina

Strādā
7
9
7

Absolventu tālākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves

Pamatizglītību
ieguvušo skaits

2012./2013.m.g.
44
2013./2014.m.g.
38
2014./2015.m.g.
28

Turpina mācības vispārējā vidējā
izglītībā
Latvijā
29
23– Pumpuru vidusskola
32
29– Pumpuru vidusskola
24
19– Pumpuru vidusskola

Ārzemēs

Turpina
mācības
profesionālās
izglītības
iestādēs

1

Mācības
neturpina

Strādā

14
6
4

Skolas darba stiprās puses:
 Skola aprobējusi un ievieš karjeras izglītības programmu.
 Skolā organizētie pasākumi veicina karjeras izvēles iespējas.
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Turpmākās attīstības vajadzības.
 Turpināt karjeras izglītības programmas realizēšanu.
 Veicināt skolēnu iestāšanos augstskolās pēc vidusskolas programmu apgūšanas.
Vērtējums – ļoti labi (4).
4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Pedagogi diferencē mācību darbu stundās un ārpus tām atbilstoši skolēnu spējām un talantiem.
Darbs ar talantīgajiem skolēniem tiek uzsākts līdz ar kārtējā mācību gada sākumu. Skola atbalsta
pedagogus darbā ar talantīgajiem skolēniem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos.
Skolēni par panākumiem olimpiādēs saņem Atzinības rakstus, pavasarī labākie skolēni – olimpiāžu
uzvarētāji – dodas bezmaksas ekskursijā.
Mācību priekšmetu pedagogi par darbu ar talantīgajiem skolēniem saņem Atzinības rakstus
(skolas, pilsētas, Izglītības un zinātnes ministrijas), viņu vārdus ieraksta Goda grāmatā.
Pedagogi sniedz individuālu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām vai kuri ilgstoši nav
apmeklējuši skolu, to veic mācību stundās un konsultācijās. Mācību stundās pedagogi diferencē
darbu ar skolēniem - labākajiem un vājākajiem skolēniem tiek piedāvāti dažāda līmeņa uzdevumi.
Skolēniem piedāvā atgādnes, formulu lapas - mācību virzītājus, kas palīdz mācīties. Pēc
administrācijas iniciatīvas nepieciešamības gadījumā tiek organizēti konsīliji ar skolēnu, vecāku,
pedagogu piedalīšanos.
Lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu šo jautājumu risināšanā, pedagogi diskutē metodiskajās
komisijās, metodiskajā padomē, kā arī pedagoģiskajās padomes sēdēs.
Skolas atbalsta personāls – sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa, psihologs regulāri
sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju, kā arī ar dažādām
pilsētas institūcijām, lai sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri nav ilgstoši
apmeklējuši skolu. Skolai ir noteikta kārtība sadarbībai ar speciālistiem, lai nodrošinātu atbalstu
mācīšanās procesā. Atbalsta personāla speciālisti informē vecākus, klašu audzinātājus par
jaunumiem psiholoģijā, par psihiskās attīstības īpatnībām dažādos vecuma posmos. Logopēds apzina
skolēnus, kuriem nepieciešama tā palīdzība, izstrādā pasākuma plānu darbam ar šiem skolēniem, bet
ir nepietiekama logopēda likme, lai sniegtu palīdzību visiem, kuriem logopēdiskā palīdzība
nepieciešama. Izglītības psihologs sniedz atbalsta konsultācijas saistībā ar mācīšanās grūtībām
skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem. Psihologs veic skolēnu novērošanu mācību stundās,
sociālais pedagogs kontrolē un nodrošina regulāru skolas apmeklējumu.
Skola lepojas ar Vēsmas Vijupes darbu ar talantīgajiem skolēniem olimpiādēs, zinātniski
pētnieciskajos darbos. 2014. gadā 1.vietu un zelta medaļu valstī ieguva Elīza Dzērve vides
olimpiādē. Ausmas Bruņenieces vadītie zinātniski pētnieciskie darbi fizikā novadā ieguva 1. vietu.
Darbus rakstīja Evija Cibuļska, Valters Jēkabsons, Dāvis Rudzītis. Viņiem ar saviem darbiem bija
iespēja piedalīties valsts skatē. Diāna Anna Kreicberga, kurai sagatavoties valsts olimpiādei latviešu
valodā palīdzēja pedagoģe Aija Meiere, novadā ieguva 2. vietu.
Skolas darba stiprās puses
 Skolas administrācija prot novērtēt skolēnus un viņu pedagogus par sasniegumiem
olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.
 Darba diferenciācija mācību priekšmetos.
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Turpmākās attīstības vajadzības
 Palielināt logopēda likmi darbā ar skolēniem, kuriem ir logopēdiskās problēmas, lai aptvertu
visus, kuriem nepieciešama palīdzība.
 Turpināt diferencēt darbu mācību stundās un veikt regulāru individuālo darbu.
 Klašu audzinātājiem kopā ar atbalsta personālu regulāri strādāt ar problēmbērniem.
Vērtējums – ļoti labi (4).
4.4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām
Skolā mācās izglītojamais ar speciālām vajadzībām. Skolēnam ir nodrošināts no valsts budžeta
apmaksāts asistenta pakalpojums. Skolēna asistente ir kopā mācību procesā, palīdz individuāli veikt
vairākas darbības, kuras viņš nevar veikt patstāvīgi (starpbrīžos, ārpusstundu pasākumos u.c.).
Asistente sniedz atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem skolēniem, pedagogiem un citām
personām.
Skolēns mācās vispārējās pamatizglītības programmā, kolektīvā iekļaujas labi. Skolā
pārvietojoties, izmanto liftu, pacēlāju.
Skolēni ar valodas traucējumiem saņem atbalstu nodarbībās ar logopēdu. Programma
skolēniem ar valodas traucējumiem veidota, vadoties pēc ieteicamiem valodas korekcijas mērķiem
un uzdevumiem. Skolā mācās arī 3 izglītojamie (7.a, 7.b, 9.b), kuriem ir medicīniskās komisijas
slēdziens, lai skolēniem radītu īpašus apstākļus, tas tiek darīts visās mācību stundās.
Skolas darba stiprās puses:
 Pedagogi paaugstina savu kompetenci darbā ar skolēniem, kuriem ir speciālas vajadzības.
 Atbalsta personāls sniedz nepieciešamo palīdzību, lai skolēni varētu integrēties sociālajā
vidē, sabiedrībā.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Izglītot pedagogus darbam ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams papildu atbalsts mācību
vielas apguvē.
4.4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni
Skola izmanto daudzveidīgas sadarbības formas ar skolēnu vecākiem. Mācību gada laikā
vecākiem ir iespēja pēc iepriekšējas saskaņošanas piedalīties mācību stundās un individuālās
sarunās, tikties ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, lai runātu par bērna sekmēm,
uzvedību.
Skolā aktīvi darbojas skolas padome, kuras sastāvā ietilpst vecāki, pedagogi un skolēni.
Padome organizē sanāksmes 1 reizi mēnesī un plāno darbu, īsteno iecerēto, apspriež aktuālos
jautājumus, tā, piedaloties darbā, pārstāv skolēnu vecāku viedokli.
Vecāki piedalās skolas organizētajās kopsapulcēs un klašu audzinātāju organizētajās sapulcēs.
Mācību gada sākumā skolas direktore runā par iepriekšējā mācību gada sasniegumiem un informē
par galvenajiem uzdevumiem nākamajam gadam. Organizējam izglītojošas lekcijas arī vecākiem –
Aija Tūna dalījās domās par savstarpējo attiecību kultūru, par nepilngadīgo problēmām runāja
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pašvaldības policijas inspektore Anna Liepa, Rolands Ozols – „Audzināšanas līkločos jeb ceļš starp
brīvību un atbildību”, minētās lekcijas palīdz labāk vecākiem izprast savus bērnus.
Klašu sapulcēs audzinātāji iepazīstina vecākus ar „Kārtības noteikumiem”, „Vērtēšanas
kārtību”, par mācību grāmatu un darba lapu, darba burtnīcu piedāvājumu un saudzēšanu.
Skola organizē ikgadējo skolēnu un vecāku sapulci pirms valsts pārbaudījumu kārtošanas,
atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Maijā uz tikšanos aicina pirmskolas vecākus, ģimenes tiek
iepazīstinātas ar skolas piedāvātajām iespējām bērna izglītībā, ārpusstundu darbā un skolas
tradīcijām. Organizējam arī vecāku dienas, kad skolā uz vietas ir visi pedagogi un vecāki var
pārrunāt interesējošās problēmas. Dažbrīd liekas, ka vecāki maz izmanto šo skolas piedāvājumu.
Pumpuru vidusskola lepojas ar savu audzēkņu vecākiem un organizē viņiem vairākus svētku
koncertus: novembrī, veltītu Valsts svētkiem, Ziemassvētku koncertu skolā, Dubultu evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, maijā – Mātes dienai veltītu koncertu. Tajos piedalās kori, deju kolektīvi,
skatuves runas konkursu uzvarētāji, 12. klašu audzēkņi ar tradicionālajiem Ziemassvētku kauju
uzvedumiem. Pēc Mātes dienai veltītā koncerta vecāki ar interesi apskata bērnu rokdarbu un
zīmējumu izstādi. Tā kā skolēni mācību gada laikā organizē aktīvos projektus, tad vecāki ir skatītāju
rindās arī šajos pasākumos.
Skolas atbalsta personāls - psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa, logopēde - aktīvi
sadarbojas ar vecākiem, informējot par viņu atbildību bērnu audzināšanā.
Sociālais pedagogs un psihologs piedāvā vecākiem savu palīdzību sarunu veidā, pārliecinot
skolēnu vai viņu ģimeni par pieņemamāko variantu situācijas uzlabošanai. Medicīnas māsa rūpīgi
seko skolēnu veselībai, nepieciešamības gadījumā par situāciju ziņo vecākiem un vienojas par
nepieciešamo medicīnisko palīdzību.
Skolas darba stiprās puses
 Vecāki aktīvi iesaistās skolas padomes darbā.
 Vecāki piedalās skolas vecāku sapulcēs.
 Skola organizē kvalitatīvus svētku koncertus ģimenēm.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Aktivizēt vecāku piedalīšanos dažādos audzināšanas darba pasākumos.
 Turpināt piedāvāt vecākiem izglītojošas lekcijas psiholoģijā.
Vērtējums – ļoti labi (4).
4.5. Skolas vide
4.5.1.Mikroklimats
Piederības apziņas veidošana skolai sākas ar labvēlīga, sadarbību veicinoša mikroklimata
radīšanu. Skolā daudz tiek strādāts, lai sekmētu labas attiecības starp pedagogiem, darbiniekiem,
skolēniem un viņu vecākiem. Piederības apziņas veidošanu skolai veicina noturīgas tradīcijas,
atceres un svinamās dienas: Zinību diena, Dzejas dienas, Lāčplēša diena, Adventes vainaga
iesvētīšana, Ziemassvētku vakari, Žetonvakari, izlaidumi 9. un 12. klasēm u.c. pasākumi. Skatīt
pielikumā nr.17.
Lai mācītu un audzinātu skolēnos patriotisma jūtas, Latvijas Republikas valsts svētkos un
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajās sanāksmēs tiekamies ar valstī un
pilsētā ievērojamiem cilvēkiem: Solvitu Āboltiņu, Robertu Zīli, Andri Bērziņu (bijušo Valsts
prezidentu), Ati Pabriku, Sandru Kalnieti, Raivi Dzintaru, Gati Truksni (Jūrmalas pilsētas domes
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priekšsēdētājs) skolas absolventiem – Gunti Ulmani, Annu Žīguri, Edgaru Rinkēviču, Juri Griķi,
Andri Kronbergu, Juri Pētersonu u.c.
Skolēni aktīvi iesaistās “aktīvo” projektu veidošanā, ik gadu organizē Mis un Misters
„Pumpuri”, Popielas, Teātra svētkus, Ziemassvētku balli vidusskolēniem, erudītu konkursus, tā
atklājot savu erudīciju un talantus. Aktīvi sabiedriskajā dzīvē iesaistās skolas sportisti. Gan konkursa
uzvarētāji, gan sportisti parāda savas veiksmes skolā, pilsētā, arī valstī. Skolēni sistemātiski apmeklē
muzejus, izstādes, teātra izrādes, viss skolas kolektīvs jau vairāk kā desmit gadus apmeklē
koncertlekcijas, kas dod iespēju kļūt par vispusīgi izglītotu cilvēku.
Skolā izstrādāti “Kārtības noteikumi”. To izstrādāšanā iesaistījušies skolēni, pedagogi un
skolas padome, ieteikumus apspriež arī skolēnu domes sanāksmēs. Skolēni ar savu parakstu
apliecina, ka ir iepazinušies ar skolas normatīvajiem aktiem.
Skola ievieš un kopj savas tradīcijas. Skolēni un pedagogi prasmīgi prezentē skolas darbu un
sasniegumus Jūrmalas pilsētā, valsts mērogā un starptautiskajos projektos.
Skolai ir savs karogs un emblēma, tie tiek izmantoti skolas un ārpusskolas pasākumos.
Diplomu un pateicības rakstu, darba līgumu noformēšanā tiek izmantota skolas emblēma.
Kopības izjūta un piederība savai skolai tiek aktualizēta skolas un arodkomitejas rīkotajos
pasākumos. Skolas kolektīvs ieguva Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības balvu
„Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015. gadā”.
Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai pedagogu – skolēnu
attiecībās, tiek risinātas, iesaistoties atbalsta personālam, nepieciešamības gadījumā kopā ar
administrāciju.
Skolā noteikta kārtība, kā jārīkojas apmeklētājiem. Visi pasākumi tiek tematiski plānoti, ņemot
vērā skolēnu, sabiedrības pieprasījumu, un tajos piedalās gan skolēni, gan pedagogi, gan vecāki.
Svarīga nozīme pasākumu sagatavošanā ir skolēnu domei, pedagogiem – konsultantiem, klašu
audzinātājiem.
Regulāra e–žurnāla izmantošana nodrošina saziņu starp skolu un vecākiem, un pedagogi
sniedz ziņas, kas nepieciešamas kopīgā darba uzlabošanai.
Pedagogi un darbinieki apzinās savu lomu skolas pozitīvas vides veidošanā, kā arī godīgu un
taisnīgu attiecību nodrošināšanā pret visiem skolēniem.
Pedagoģiskajās padomes sēdēs, metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē regulāri analizē
problēmas par darba pilnveidošanu un vērtēšanu, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret
pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem.
Pedagogi par skolēnu uzvedību ziņo klašu audzinātājiem, atbalsta personālam (psihologam,
sociālajam pedagogam). Pamatskolas klašu skolēniem (5.-7. kl.) ir stundu kavējumu žurnāli, tajos
pedagogi veic ierakstus par disciplīnas pārkāpumiem, bet 8.-9. klašu skolēniem un vidusskolēniem
veic ierakstus e–dienasgrāmatās. Nopietnus skolēnu pārkāpumus analizē administrācijas sanāksmēs,
konsīlijos, kā arī sarunās ar vecākiem.
Skolas personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, ir lojāls Latvijai
un tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus.
Sabiedrībā skolu dēvē par izglītības, kultūras un sporta centru Asaru – Mellužu mikrorajonā.
Tas ir atvērts daudzām aktivitātēm un saglabā sevī patīkamu auru. Skolā katru gadu notiek pilsētas
un republikas mēroga aktuāli pasākumi, kā arī sporta sacensības. Sarunās vecāki atzīst, ka skolai ir
laba slava sabiedrībā, arī skolēniem patīk mūsu skola, par to liecina arī tas, ka vairāk kā 60 skolēnu
dzīvo Kauguros, bet apmeklē Pumpuru vidusskolu.
Skolas darba stiprās puses
 Attīstību veicinošs mikroklimats un droša skolas vide.
 Skola ievieš jaunas un kopj esošās tradīcijas, cenšas visos darbiniekos, skolēnos un vecākos
radīt lepnumu un piederības izjūtu savai skolai.
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 Pumpuru vidusskola – izglītības, kultūras un sporta centrs Asaru – Mellužu apkaimē.
 Balva „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde” – kopības izjūtas un piederība izglītības
iestādei – apliecinājums.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt kavējumu uzskaiti un stingru kontroli un novērst neattaisnotu stundu kavēšanu.
 Uzlabot skolas un vecāku sadarbību atbildības paaugstināšanā skolēnos par “Kārtības
noteikumu” ievērošanu.
 Aktivizēt skolas padomes iesaistīšanos skolas “Kārtības noteikumu” pārkāpšanas novēršanā.
Vērtējums – ļoti labi (4)
4.5.2. Fiziskā vide
Pumpuru vidusskola atrodas Kronvalda ielā 8, Jūrmalā. Tās vēsturiskais korpuss uzbūvēts
1934.gadā, skolas paplašināšanas darbi veikti 1974.gadā, 2014. gadā pabeigta visu telpu renovācija.
Skolā ir visas nepieciešamās telpu grupas izglītības programmu īstenošanai: mācību klases,
mācību kabineti, laboratorijas, mājturības kabineti, telpas administrācijai, rekreācijas telpas, sporta
nodarbību telpas.
Atzinumi darbības turpināšanai
Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese
Kronvalda iela 8, Jūrmala

Atzinums
Atzinums no Valsts ugunsdzēsības
glābšanas dienesta
VUGD akts Nr. 22/8.4-276-210
Atzinums no Veselības inspekcijas

Izsniegšanas datums
un 08.06.2015.
30.11.2015.
20.11.2014.

Skolas teritorija atrodas starp Kronvalda, Ineša, Poruka ielu un Pumpuru dzelzceļa stacijas
laukumu un aizņem 13939 m². Teritorija ir iežogota, sadalīta funkcionālās zonās:
 sporta zona ar komplekso sporta laukumu, skrejceliņu un tāllēkšanas sektoru; sporta laukuma
teritorija nožogota;
 saimniecības zona ar velosipēdu novietni, šķūni, garāžu, atkritumu konteineru novietni;
 bērnu rotaļu laukums ar smilšu kasti, šūpolēm, virvju un alpīnisma sienu, pievilkšanās stieni
u.c.;
 vingrošanas rīki aktīvai atpūtai ar līdzsvara baļķi, labirintu, metāla zviedru sienu,
pievilkšanās stieņiem;
 nodarbību vieta “zaļā klase” ar soliem zaļajā zonā;
 zaļā zona;
 bruģēti celiņi un laukums.
Skolēni ierodas skolā, izmantojot sabiedrisko transportu – autobusu vai elektrovilcienu. Pie
autobusu pieturas ir gājēju pāreja ar luksoforu. Līdz skolai nokļūst pa gājēju ietvi. Lai Poruka ielas
šķērsošana būtu droša un automašīnas ievērotu ātruma ierobežojumu skolas tuvumā, ierīkots ātruma
valnis.
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No vilciena pieturvietas līdz izglītības iestādei jāšķērso dzelzceļa sliedes un Pumpuru
dzelzceļa stacijas laukums.
Lielu daļu skolēnu atved vecāki ar automašīnām, kuras drīkst īslaicīgi apstāties uz skolas
bruģētā laukuma.
Lai uzturētu kārtību un tīrību skolas apkārtnē un atvieglotu sētnieka darbu, 2014. un 2015.gadā
ir sagādāta tehnika – dārza traktors, sniega pūtējs, trimmeris, lapu pūtējs. Rudenī skolēni palīdz
savākt kritušās lapas no zaļās zonas.
Katru gadu (no 2010.gada līdz 2014., 2015. gadam) Vides izglītības fonda Ekoskolu
programma ir piešķīrusi apbalvojumu ”Zaļais karogs par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides
izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē”. Skola ir piedalījusies Jūrmalas
domes organizētajā konkursā “Jūrmalas sakoptākais īpašums” un 2010., 2013.gadā saņēma
Atzinības rakstu un 2014.gadā Pateicības rakstu konkursā “Jūrmalas sakoptākais īpašums”.
Skolas fiziskā vide ir draudzīga cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir uzbūvēts panduss, lai ērti
varētu iekļūt skolā ar ratiņkrēslu, ir lifts un pacēlājs. Skolas 1.,2. un 3.stāvā ierīkotas tualetes
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Skolas darba stiprās puses
 Labiekārtota skolas teritorija.
 Skolas telpās radīti lieliski apstākļi mācību un audzināšanas darba veikšanā.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt pilnveidot mācību kabinetus un laboratorijas ar mācību materiāliem.
Vērtējums – ļoti labi (4)
4.6. Skolas resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir visas telpas, kas nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai. Klašu telpu
iekārtojums atbilst skolēnu skaitam. Skolas telpu kopējā platība ir 5276.4 m². Skolā ir visas
nepieciešamās telpu grupas izglītības programmu īstenošanai:
 22 mācību telpas ar platību
- 1061 m²;
 12 mācību kabineti
– 607 m²;
 8 laboratorijas
- 116 m²;
 meiteņu mājturības kabinets
- 37 m²,
 zēnu mājturības kabinets
- 75 m²
 6 telpas administrācijai
– 119 m²;
 rekreācijas telpas
- 674 m²;
 sporta nodarbību telpas
- 680 m²;
 aktu zāle
- 177,80 m²;
 aktu zāles skatuve
- 45,40 m².
Skolā mēbeles un materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā. Tie pakāpeniski
tiek atjaunoti. Pēdējo gadu laikā ir realizēti nozīmīgi projekti, kas būtiski uzlabojuši mācību procesu
un ārpusstundu aktivitātes:
 veikti izglītības iestādes telpu energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi;
 kapitāli renovēti abi izglītības iestādes korpusi – vēsturiskais un padomju gados būvētais;
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 uzbūvēts un regulāri uzturēts kārtībā izglītības iestādes sporta laukums un skrejceļi;
 iekārtotas telpas psihologa, logopēda un sociālā pedagoga darbam;
 labiekārtota skolas bibliotēka un lasītava;
 labiekārtots veselības punkts;
 visās skolas telpās ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija;
 visos skolas stāvos, kā arī skolas ārpusē ir uzstādītas novērošanas kameras;
 atjaunots melodiskais skolas zvans.
Specializētie mācību kabineti ir nodrošināti ar atsevišķām telpām materiālu un mācību resursu
uzglabāšanai. Šādas telpas ir fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, vēstures, mājturības,
sākumskolas dabaszinību un sporta kabinetiem. Tās aprīkotas un atbilst drošības prasībām. Reaģenti
un citi materiāli tiek uzglabāti atbilstoši prasībām.
8 mācību kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm; projektori uzstādīti 24 mācību
kabinetos; dokumentu kameras 11 mācību kabinetos.
Visos svešvalodu, mūzikas, latviešu valodas un sākumskolas kabinetos ir magnetafoni. Ar
klavierēm mūzikas apmācībai apgādāti 3 kabineti, divos no tiem ir arī sintezatori.
Skolā ir divas datorklases ar 30 datoriem. Datori pedagogiem e-klases izmantošanai uzstādīti
visos mācību kabinetos un skolotāju istabā. Kopā: datori ir 76. Lai nodrošinātu darbu, pedagogiem ir
iespēja saņemt kopētus materiālus, skolā ir 3 kopētāji, 13 printeri, 4 skeneri. Interneta pieslēgums ir
visos mācību kabinetos, skolotāju istabā, atbalsta personāla telpā, administrācijas telpās, veselības
punktā, apsardzei, bibliotēkā, grāmatvedībā, sporta zāles skolotāju telpā.
Skolas bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, daiļliteratūru,
enciklopēdijām, vārdnīcām, metodisko literatūru pedagogiem, bibliotēkā ir 1 dators, lasītavā – 2
skolēnu vajadzībām.
Ir pieejama fotoaparatūra, videokamera, datorprogrammas, izglītojošas spēles sākumskolas
klasēm un pirmskolas grupām, apskaņošanas aparatūra.
Sakarā ar to, ka skola piedalījās ESF nacionālās programmas „Mācību kvalitātes uzlabošana
dabaszinību, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos” īstenošanā, īpaši bagāti ar mācību
materiāliem ir fizikas, bioloģijas, ķīmijas un 1 matemātikas kabinets.
Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām. Līdzekļu izlietojumu pārbauda Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļa, kā
arī neatkarīgs zvērināts revidents. Skolai ir sava grāmatvedība, un skolas direktore ir atbildīga par
finanšu līdzekļu racionālu izlietojumu. Skatīt pielikumu nr.18.
Skolas darba stiprās puses
 Renovēta visa skolas ēka.
 Skolēni nodrošināti ar mājīgām darba telpām un labvēlīgu vidi.
 Skola labi aprīkota ar modernām tehnoloģijām.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Skolas bibliotēkas lasītavu apgādāt ar 4 – 5 datoriem.
 Turpināt pilnveidot mācību materiālu un tehnisko līdzekļu bāzi.
 Metodiskajām komisijām sekot jauno tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai.
Vērtējums – ļoti labi (4).
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4.6.2. Personālresursi
Skolā strādā 50 pedagogi, kuri pilnībā nodrošina visu izglītības programmu īstenošanu. No
tiem:
 36 maģistri;
 9 pedagoģijas bakalauri;
 1 psiholoģijas doktors;
 1 cita augstākā izglītība;
 3 mācās pedagoģijas augstskolās.
Divas pedagoģes – A.Bruņeniece un V.Vijupe – ieguvušas 5.pedagogu profesionālās kvalitātes
pakāpi, 13 pedagogiem ir 4.pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpe, bet ar 3. pedagogu
profesionālās kvalitātes pakāpi strādā 25 pedagogi.
Savas profesionālās kompetences pedagogi regulāri pilnveido un papildina tālākizglītības
kursos. Visiem pedagogiem ir kursu beigšanas apliecības par 36 un vairāk stundām. 2014./2015.
mācību gadā 6 pedagogi Erasmuss + projekta „Skolotāji – mācīšanās līderi” ietvaros piedalījās
mācībās un semināros Lielbritānijā, Francijā un Kiprā. Ar redzēto, dzirdēto, no jauna uzzināto viņi
dalījās pieredzē ar pārējiem kolēģiem skolas mācību gada noslēguma konferencē. Agrita Brūna savu
gūto pieredzi Kiprā izklāstīja pilsētas latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības
sanāksmē. Angļu valodas skolotāja Janīna Čekstere ar pieredzi, kuru ieguva angļu valodas mācīšanā
Wimbldonas (Londona) valodu skolā, iepazīstināja Jūrmalas pilsētas skolotājus. Fizikas skolotāja
Ausma Bruņeniece kursos Lielbritānijā gūto pieredzi izmantoja, vadot mācību darbnīcu Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra konferencē 2015. gada 20. augustā.
Pumpuru vidusskolas metodiskā padome regulāri plāno un pārskata pedagogu tālākizglītības
problēmas. Pedagogi paši ļoti rūpīgi seko, lai 3 gadu laikā aptvertu 36 stundu kursu programmas,
ietverot tajā gan mācību priekšmeta, gan audzināšanas darbam nepieciešamo stundu sertifikātus.
Pedagoģe Ausma Bruņeniece organizē seminārus un lekcijas fizikā, astronomijā, kā arī vada
praktiskas nodarbības citu skolu pedagogiem. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti vada jauno fizikas
skolotāju praksi (2015.g) un piedalās pedagogu kvalifikācijas programmu īstenošanā (2013.-2015.g,
B programmas). Ir publikācijas zinātniskajos un pedagoģijas žurnālos. Ir mācību līdzekļa
astronomijā autore ("Astronomijas jautājumi fizikas kursā pamatskolā un vidusskolā" 2013.g.). Ir
Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas Latvijas Astronomijas biedrības biedre.
Vēsma Vijupe piedalījusies metodisko materiālu sagatavošanā valsts bioloģijas un dabaszinību
pedagogiem, regulāri labojusi valsts pārbaudījumus bioloģijā, piedalās jauno pedagogu sagatavošanā
Latvijas Universitātē.
Ausma Bruņeniece un Vēsma Vijupe piedalās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un
matemātikas izglītības centra inovatīvo skolu semināru nodarbībās.
Katram pedagogam ir dota iespēja piedalīties metodiskajā darbā skolā, sākot ar pieredzes
izklāstu metodiskajās komisijās, metodiskās padomes sanāksmēs, beidzot ar ziņojumu pedagoģiskās
padomes sēdēs. Mācīties un pieredzi gūt var, piedaloties mācību stundās, pēc tam pārrunājot
metodes, darba formas u.c.
Vēsma Vijupe kolēģus regulāri apmāca semināros par EKO skolas problēmām, jo viņa ir ļoti
zinoša šajā jomā, vadot EKO skolas padomi.
2014. gada rudenī Ausma Bruņeniece organizēja astronomijas semināru (8 stundas) Pumpuru
vidusskolā, kurā piedalījās 26 citu Latvijas izglītības iestāžu fizikas un dabaszinību skolotāji.
Programmas ietvaros analizēta pedagogu pieredze astronomijas jautājumu mācīšanā un ietveršanā
programmās, kurās nav astronomija kā atsevišķs mācību priekšmets.
2014. gadā skola organizēja pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus izglītības
iestāžu vadītājiem, kuros ar skolu darbiniekiem strādāja Rīgas Stradiņa universitātes docents,
jurisdikcijas doktors Ivans Jānis Mihailovs un šīs universitātes asociētā profesore Sandra Mihailova.
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Skolas pedagogi bieži nemaina darba vietu, tomēr, ja nepieciešami jauni pedagogi, notiek
konkurss – atlases process.
Skolas darba stiprās puses
 Izveidota pedagogu tālākizglītības datu bāze.
 Metodisko darbu veicina 5. pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpes ieguvušās pedagoģes
– Vēsma Vijupe un Ausma Bruņeniece.
 Kvalitatīvs, radošs pedagogu kolektīvs.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Turpināt pedagogu tālākizglītību.
 Rosināt pedagogus paaugstināt profesionālās kvalitātes pakāpes.
Vērtējums – ļoti labi (4).
4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas darbības vīzija: Skolēna prasme darboties dažādās dzīves situācijās mūsdienu
mainīgajā sabiedrībā.
Mērķis: Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts
pamatizglītību un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
Skolas darba analīzes formas un veidi veidojušies jau daudzus gadus, meklējot efektīvākās
izvērtējuma metodes, struktūru un paņēmienus. Administrācija kopā ar pedagogiem ir izstrādājusi
vienotas pedagoga darba pašvērtējuma formas ar vienotiem kritērijiem, pašvērtējumus pedagogi
iesniedz mācību gada beigās, un tie tiek izmantoti darba kvalitātes noteikšanai, arī metodisko tēmu
izvēlei.
Skolas darba analīzi veic metodiskajās komisijās, pedagoģiskajās sēdēs. Gandrīz visi pedagogi
uzskata, ka var pārrunāt savas darba problēmas ar skolas vadību. Darba kontrole un izvērtēšana,
informācijas faktu uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā atbilstoši skolas darba prioritātēm,
uzdevumiem un darba plānam.
Katrs skolas darbinieks raksta pašvērtējumu par paveikto mācību gada laikā. Darba
pašvērtēšana palīdz apzināt pedagoģiskās darbības daudzpusību ne tikai mācību stundās, bet arī
individuālajā darbā ar skolēniem ārpusstundu nodarbībās, mācību konsultācijās. Metodiskajā
komisijā tiek vērtēts katra kolēģa un arī skolas darbības stiprās un vājās puses.
Skolas attīstības plāns tiek izstrādāts, aptverot visas pamatjomas. Tas ir veidots, ievērojot
skolas mērķus, kas noteikti skolas attīstības plāna izvērtējuma apkopojumā. Izglītības iestādes
attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un
skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver konkrētus, sasniedzamus mērķus, rezultātu
novērtēšanas kritērijus un detalizētu uzdevumu izpildes gaitu katram mācību gadam.
Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls, prioritātes izvirzītas, ņemot vērā izglītības iestādes
darbības pamatmērķus, iepriekš veikto darbu, pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un
nepieciešamos uzlabojumus, kā arī Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepciju 2015. – 2020.
gadam. Izglītības iestādes attīstības plāna veidošanā piedalās katrs pedagogs, tā izstrāde ir
demokrātiska, apspriesta visās metodiskajās komisijās, skolas padomes sēdēs. Skolai ir izstrādāts
jaunais attīstības plāns 2015. – 2020. gadam.
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Skolas attīstības plāns ir ievietots skolas mājas lapā, kur ar to var iepazīties visi interesenti, arī
vecāki.
Skola veiksmīgi realizē attīstības plānā noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus.
Plāna īstenošanu regulāri pārrauga skolas administrācija un metodiskā padome, analizē, izvērtē
rezultātus un veic nepieciešamās korekcijas.
Skolas darba stiprās puses



Pašvērtējumus ar interesi veic visi pedagogi.
Skolas attīstības plāns izveidots, ievērojot skolēnu, pedagogu un vecāku ieteikumus.
Turpmākās attīstības vajadzības




Popularizēt skolas attīstības plānu skolēnu un vecāku auditorijās.
Turpināt skolas darba analīzi un pašvērtējumu, aktīvāk šajā procesā iesaistot skolēnus un
vecākus.
Vērtējums – ļoti labi (4).
4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolas vadības struktūra atbilstoša likumdošanai. Skolas direktore Irēna Kausiniece prasmīgi
veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi, prot deleģēt
funkciju izpildi. Ir četri direktores vietnieki – Līvija Žagare vada pirmskolas un sākumskolas posmu,
Edvīns Rāfelds – pamatskolas un vidusskolas posmu, Dace Lagzdiņa – ārpusklases un ārpusskolas
darbu, Andris Urbacāns – atbildīgais par informātiku un jaunākajām tehnoloģijām, to ieviešanu
skolā. Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos – Dace Klēvere. Vadītāju darba pienākumi,
tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Vadība savā darbībā ievēro un veicina gan
izglītojamos, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, lojalitāti valstij.
Skolas direktore pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi skolā un veicina personāla izpratni par skolas
mērķu sasniegšanu. Skolas vadības komanda ir saliedēta, tāpēc tiek nodrošināts tās veiksmīgs darbs.
Skatīt pielikumu nr. 19.
Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski
un atbilst likumu un ārējo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā skolas nolikuma izmaiņas tiek
apstiprinātas Jūrmalas pilsētas domē.
Skolas padome saskaņā ar reglamentu palīdz risināt dažādas skolai nozīmīgas problēmas,
organizē akcijas, skolēnu un vecāku aptaujas. Padomē aktīvi darbojas arī skolas direktore.
Direktores vietniece Dace Lagzdiņa koordinē skolēnu domes darbu pamatskolas un vidusskolas
posmā.
Skolas vadība vērtē pedagogu un personāla darbu, izskatot pašvērtējumus un uzaicinot uz
sarunu katru skolas darbinieku. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā
jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Direktore nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem
lēmumiem. Pedagogi atzīst, ka skolas vadība atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas un rosina
piedalīties projektos. Skolas vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā,
ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, nodrošinot šo
principu ievērošanu kolektīvā.
Dažāda līmeņa vadītāju (vietnieku) sadarbība ir profesionāla, radoša un efektīva, tas motivē
pedagogus un pārējo personālu savus pienākumus veikt pēc labākās sirdsapziņas.
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Skola nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībā ar mājas lapas palīdzību, mācību
sasniegumu un uzvedības analīzi vecākiem sniedz e-klase, sekmju izraksti vienreiz mēnesī,
starpvērtējumi, liecības, kā arī dienasgrāmatas.
Direktore veiksmīgi īsteno sadarbību ar skolas padomi, vecākiem, Jūrmalas Izglītības pārvaldi,
Jūrmalas domi un sabiedriskām organizācijām. Visi darbinieki rūpējas par skolas prestižu.
Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem. Pedagoģiskajās
padomes sēdēs pieņemtos lēmumus pārskata paplašinātajās metodiskās padomes sēdēs, metodiskajās
komisijās, kā arī lēmumu izpildi izskata administrācijas sanāksmēs.
Skolas vadība visus jautājumus risina, apspriežoties kolektīvā, tas motivē pedagogu un citus
skolas darbiniekus radošam darbam.
Skolas vadība nodrošina skolēnu mācību sasniegumu un uzvedības analīzi. To regulāri veic
pedagoģiskās padomes sēdēs, sēdēs piedalās viss pedagogu kolektīvs. Problēmu gadījumos lēmumu
pieņem balsojot.
Skolas darba stiprās puses







Pieredzes bagāta administrācija: direktore Irēna Kausiniece – skolu darbības kvalitātes
eksperte, Jūrmalas pilsētas domes deputāte, vietnieki – Līvija Žagare – mentore, Edvīns
Rāfelds – mentors, pedagoģijas maģistrs, darbojās kā skolu darbības kvalitātes eksperts,
Dace Lagzdiņa – pedagoģijas maģistre, Andris Urbacāns – 4.pedagogu profesionālās
kvalitātes pakāpes skolotājs.
Vadībai ir kopīga mērķa izpratne, valda savstarpēja uzticēšanās.
Skolas vadība atvērta sadarbībai, raksturīgs komandas darbs.
Skolas vadība apmeklējusi kursus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Mājas lapa – informācijas devēja vecākiem, sabiedrībai.
Turpmākās attīstības vajadzības





Nodot pieredzi, gatavojot maiņu administrācijai.
Turpināt panākt visu pedagogu kvalitatīvu darbu.
Veicināt pedagogu un skolēnu savstarpējo attiecību kultūru.
Vērtējums – ļoti labi (4).
4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Pumpuru vidusskolu vada direktore Irēna Kausiniece no 1992. gada. Aktīvi sadarbojas ar
dibinātāju - Jūrmalas pašvaldību. Tās struktūrvienība - Izglītības pārvalde ir galvenā sadarbības
partnere, kārtojot nepieciešamos jautājumus skolas vajadzībām, konsultējoties par dažādām ikdienas
darba problēmām.
Direktore sadarbojas ar pilsētas bērnu tiesību aizsardzības centru, bāriņtiesu, pašvaldības
policiju, būvvaldi, administratīvo komisiju, kā arī ar pilsētas izglītības konsultatīvo padomi un
jauniešu domi.
Direktore ir pilsētas domes deputāte, tāpēc viņai ir lēmējvaras tiesības, darbojas dažādās
pastāvīgās komitejās: izglītības, kultūras, sociālo un veselības jautājumu, transporta un komunālo
lietu, jaunatnes un sporta jautājumu, integrācijas lietu, attīstības un vides jautājumu komitejā.
Skolas vadība sadarbojas ar citām pilsētas izglītības iestādēm, piedaloties semināros, kursos,
pārskatot kādu svarīgu, izglītībai nepieciešamu jautājumu.
Skolas vadībai, pedagogiem svarīgs ir izglītības iestādes tēls sabiedrībā. Skola to cenšas
spodrināt ar dažādām izglītības programmām, stabilām skolēnu zināšanām, radošumu, inovācijām,
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olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu uzvarētājiem, lieliskajiem sasniegumiem –
mākslinieciskajā pašdarbībā 2015. gadā (skolas kori, deju kolektīvi piedalījās Dziesmu un deju
svētkos), sportā (iegūtas godalgotas vietas valstī handbolā) un lepojas ar pedagogu kolektīvu.
Skola darbojas dažādos starptautiskajos projektos, tajos iesaistās kā skolēni, tā pedagogi: ESF
atbalstītajā Comenius projekts „Debesis mūs vieno” par optiskām parādībām atmosfērā ar
Toholampi ģimnāziju Somijā (2014.-2015.g.), kā arī NORD PLUS projekts „EKO – interactions” arī
sadarbībā ar Toholampi ģimnāziju Somijā (2014. – 2015. gadam). Pedagogi mācījās dažādās
Eiropas skolās, ko garantēja Erasmus + skolotāju mobilitātes projekts „Skolotāji – mācīšanās līderi”
(2014.-2015.g.).
Skola darbojas arī projektos: „Baltijas jūra”, „Nacionālās veselības veicinoša skola”, „EKO
skola”, „Ēdīsim atbildīgi”, „Latvenergo”, „Eksperiments”, „Draudzīga skola” u.c.
Skola pieteicās jaunam Erasmus + skolotāju mobilitātes projektam “Iedvesmojies. Mācies.
Radi!”, konkurss ir izturēts, un, īstenojot šo projektu, 9 pedagogi mācīsies arī 2015.-2016. gadā.
Skolas darba stiprās puses




Skolas vadībai ļoti laba sadarbība ar Jūrmalas pašvaldību.
Ar Pumpuru vidusskolu lepojas katrs pumpurnieks un daudzi jūrmalnieki.
Skola saskata nepieciešamību piedalīties dažādos projektos, sekmīgi to dara.
Turpmākās attīstības vajadzības




Veicināt visu interesentu iesaistīšanos skolas organizētajos projektos.
Pilnveidot izglītības programmu piedāvājumu, spodrināt skolas tēlu.
Vērtējums – ļoti labi (4)
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5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgākais, specifiskais)
Mācību iestādei svarīgākais ir skolēns. Skolā izstrādāta stabila sistēma darbam ar
talantīgajiem izglītojamiem, kas sevi apliecina darbībā ilgstošā laika periodā. Skolotāji ir
iedvesmotāji un savu profesionālo pieredzi stāsta un māca kolēģiem Latvijā, Jūrmalā un skolā.
Vēsma Vijupe – dabaszinību un bioloģijas skolotāja – prot ieinteresēt un iesaistīt darbā
talantīgos skolēnus projektu un zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un olimpiāžu sagatavošanā,
skolēni ik gadu sasniedz augstus rezultātus pilsētas, novada, valsts un pasaules olimpiādēs, tāpēc
Pumpuru vidusskola lepojas ar skolotāju un olimpiāžu uzvarētājiem.
Sasniegumi skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem
2013.gadā
2014.gadā
2015.gadā

36.vieta
50.vieta
27.vieta

Skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības nodarbību piedāvājums. Pumpuru vidusskolas kori,
deju kolektīvi ir piedalījušies visos pēdējo gadu Latvijas skolu jauniešu dziesmu un deju svētkos.
Deju kolektīvi, kori un ansambļi regulāri koncertē sociālās aprūpes centros un pansionātos Jūrmalā.
Skolas māsliniecisko kolektīvu koncertus, kas notiek ev.lut. Dubultu baznīcā, iecienījuši Jūrmalas
iedzīvotāji.
Pumpuru vidusskolas handbolisti, florbolisti un citu sporta veidu pārstāvji izcīna godalgotas
vietas dažādās starptautiskās, valsts un Jūrmalas pilsētas sacensībās. Pumpuru vidusskolas skolotāji
ir arī Jūrmalas Sporta skolas treneri, un, balstoties senās tradīcijās, viņi turpina izglītot jaunos
handbolistus, vēlāk Latvijas virslīgas un Jūrmalas pirmās līgas spēlētājus.
Skola nodrošina pagarinātās dienas grupas nodarbības sākumskolas klašu skolēniem, tā
atbalstot skolēnu vecākus.
Skola ar pašvaldības finansējumu nodrošina ēdināšanu visiem skolas skolēniem no pirmās līdz
divpadsmitai klasei.
Skolā ir pieejams medicīniskais (medmāsa) un atbalsta (logopēds, sociālais pedagogs,
psihologs, bibliotekārs) personāls visiem skolas skolēniem.
Pēc skolas renovācijas skola ir piemērota skolēniem ar īpašām vajadzībām un kustību
traucējumiem.
Skola sadarbībā ar fondu ”Jūrmala cilvēkam” īsteno karjeras izglītību.
Jautājumi, kas saistīti ar skolas attīstību, tās problēmām, tiek risināti demokrātiski skolas
padomē un skolēnu domē.
1.-4.klašu skolēni var izvēlēties peldēšanas nodarbības, bet 5.klasē – vienā sporta stundā
apgūst peldēšanas prasmes un iemaņas kvalificēta pasniedzēja vadībā.
Skolas administrācija atbalsta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, sekmē
pedagogu piedalīšanos pilsētas metodisko apvienību sanāksmēs, kā arī atbalsta pilsētas, valsts
organizētās konferences, seminārus un dalību tajos.
Ausma Bruņeniece savā pieredzē dalās, rakstot projektus, lai pedagogi varētu iegūt kvalitatīvu
tālākizglītību, 2015./2016. un 2016./2017. mācību gadā 9 pedagogi mācīsies ārzemēs, realizējot
Erasmus + projektu “Iedvesmojies! Mācies! Radi!”. Pumpuru vidusskolas skolotāji Vēsma Vijupe,
Ausma Bruņeniece, Mārtiņš Āboliņš savu pieredzi publicē žurnālā “Skolas vārds”.
Jau trīs gadus visas Jūrmalas skolas, kuras ir ieguvušas EKO karogu un Eko skolas statusu,
dodas uz Pumpuru vidusskolu, piedalās EKO maratonā, kurā jāveic deviņi etapi. Vairākus gadus
šajā EKO maratonā ir iesaistīti arī ārzemju skolu skolēni (Vācija, Polija, Francija, Čehija, Somija);
šo pasākumu organizē un vada Pumpuru vidusskolas EKO padome. Jau divus gadus vidusskolas
skolēni sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju organizē “Baltijas jūras” projekta skolu
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konferenci, un šajā konferencē piedalās divpadsmit Latvijas skolas. EKO skolas projekta ietvaros
piedalās projektā “Ēdam atbildīgi”.
Vēstures skolotāji - Mārtiņš Āboliņš un Dina Ratniece - arī klašu audzinātāji daudz darba velta
skolēnu patriotiskajai audzināšanai, organizējot un veidojot kopā ar 12. klašu skolēniem uzvedumus,
kas saistīti ar Brīvības cīņām. Janvāra barikāžu laikā tiek veidoti informatīvie stendi, aizdegti
ugunskuri. Regulāri vidusskolas skolēni apmeklē pasākumus Rīgā, Tīreļpurvā, Īlē un citās Latvijas
vietās.
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6. Turpmākā attīstība (balstītu uz pašvērtējumā iegūtajiem secinājumiem)
Mācību saturs
Turpināt sniegt metodisko atbalstu pedagogiem valsts vispārējās vidējās, pamatizglītības
standartu un pirmskolas vadlīniju īstenošanā.
 Izvērtēt jaunu izglītības programmu nepieciešamību turpmākajam laika posmam.































Mācīšana un mācīšanās
Pilnveidot skolotāju darba metodes, pievēršot uzmanību skolēnu pašvērtējuma prasmju
veidošanā.
Paaugstināt prasīguma līmeni mājas darbu izpildes kontrolē un neradīt pārslodzi.
Turpināt regulāru mācību satura integrāciju un apguvi praktiskā darbībā, saistībā ar reālo
dzīvi.
Mācīt skolēniem uzņemties līdzatbildību par mācību darba rezultātu, tai skaitā par
konsultāciju apmeklēšanu un citām skolas piedāvātajām papildu iespējām.
Pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu datu bāzi, īpaši vērtējot skolēnu zināšanu izaugsmes
dinamiku.
Turpināt strādāt pie neattaisnoto stundu kavējumu novēršanas.
Pilnveidot skolotāju darba metodes, pievēršot uzmanību skolēnu pašvērtējuma prasmju
veidošanā.
Daudzveidot metodes, analizējot kļūdas skolēnu pārbaudes darbos.
Izglītojamo sasniegumi
Motivēt skolēnus sekmīgam mācību darbam.
Celt skolēnu atbildību labāku rezultātu sasniegšanai.
Motivēt skolēnus sekmīgam mācību darbam.
Paaugstināt skolēnu un pedagogu sadarbības efektivitāti matemātikas un ķīmijas apguvē.
Palielināt skolēnu skaitu, kuri centralizētos eksāmenus kārto augstā līmenī.
Panākt, lai visi skolēni sekmīgi apgūtu izvēlēto izglītības programmu
Atbalsts izglītojamajiem
Turpināt vecāku izglītošanas darbu psiholoģijas jautājumos.
Meklēt un apzināt iekšējus resursus darbā ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem.
Pārliecināt skolēnus par drošības nepieciešamību skolā.
Organizēt lekcijas, pārrunas skolēniem un vecākiem par veselīgu dzīvesveidu.
Aktivizēt skolēnu domes darbību dažādos virzienos.
Turpināt karjeras izglītības programmas realizēšanu.
Veicināt skolēnu iestāšanos augstskolās pēc vidusskolas programmu apgūšanas.
Palielināt logopēda likmi darbā ar skolēniem, kuriem ir logopēdiskās problēmas, lai aptvertu
visus, kuriem nepieciešama palīdzība.
Turpināt diferencēt darbu mācību stundās un veikt regulāru individuālo darbu.
Klašu audzinātājiem kopā ar atbalsta personālu regulāri strādāt ar problēmbērniem.
Izglītot pedagogus darbam ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams papildu atbalsts mācību
vielas apguvē.
Aktivizēt vecāku piedalīšanos dažādos audzināšanas darba pasākumos.
Turpināt piedāvāt vecākiem izglītojošas lekcijas psiholoģijā.
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Skolas vide
 Turpināt kavējumu uzskaiti un stingru kontroli un novērst neattaisnotu stundu kavēšanu.
 Uzlabot skolas un vecāku sadarbību atbildības paaugstināšanā skolēnos par “Kārtības
noteikumu” ievērošanu.
 Aktivizēt skolas padomes iesaistīšanos skolas “Kārtības noteikumu” pārkāpšanas novēršanā.














Iestādes resursi
Turpināt pilnveidot mācību kabinetus un laboratorijas ar mācību materiāliem.
Skolas bibliotēkas lasītavu apgādāt ar 4 – 5 datoriem.
Turpināt pilnveidot mācību materiālu un tehnisko līdzekļu bāzi.
Metodiskajām komisijām sekot jauno tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai.
Turpināt pedagogu tālākizglītību.
Rosināt pedagogus paaugstināt profesionālās kvalitātes pakāpes.
Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Popularizēt skolas attīstības plānu skolēnu un vecāku auditorijās.
Turpināt skolas darba analīzi un pašvērtējumu, aktīvāk šajā procesā iesaistot skolēnus un
vecākus.
Nodot pieredzi, gatavojot maiņu administrācijai.
Turpināt panākt visu pedagogu kvalitatīvu darbu.
Veicināt pedagogu un skolēnu savstarpējo attiecību kultūru.
Veicināt visu interesentu iesaistīšanos skolas organizētajos projektos.
Pilnveidot izglītības programmu piedāvājumu, spodrināt skolas tēlu.
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Pašvērtējuma kopsavilkuma tabula vērtējumam pēc kritērijiem.
Kritērija nosaukums

Vērtējums

Mācību saturs
Ļoti labi (4)
1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
Mācīšana un mācīšanās
Ļoti labi (4)
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
Ļoti labi (4)
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Labi (3)
Izglītojamo sasniegumi
Nevērtē
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Nevērtē
Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības Ļoti labi (4)
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
4.2. Atbalsts personības veidošanā
Ļoti labi (4)
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Ļoti labi (4)
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Ļoti labi (4)
4.5. Atbalsts izglītojamie ar speciālām vajadzībām
Nevērtē
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Ļoti labi (4)
Iestādes vide
Ļoti labi (4)
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide
Ļoti labi (4)
Iestādes resursi
Ļoti labi (4)
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
Ļoti labi (4)
Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Ļoti labi (4)
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Ļoti labi (4)
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Ļoti labi (4)

Pumpuru vidusskolas direktore

Irēna Kausiniece
(paraksts)

SASKAŅOTS
Jūrmalas pilsētas domes Izglītības
pārvaldes vadītāja p.i.: Imants Vasmanis
(datums)

(zīmogs)
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Pielikums nr. 1
2012./2013. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem sākumskolā

2012./2013. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem pamatskolā

2012./2013. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem vidusskolā
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2013./2014. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem sākumskolā

2013./2014. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem pamatskolā
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2013./2014. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem vidusskolā

2014./2015. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem sākumskolā

48

2014./2015. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem pamatskolā

2014./2015. m. g. ikdienas vērtējumi pa mācību priekšmetiem vidusskolā
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Pielikums nr. 2
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā trīs gadu laikā.

1.-4. klašu ikdienas vērtējumi
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Pielikums nr. 3

Mācību satura apguves
dinamika latviešu valodā
12.klasēm 2012./2013.,…
62

52,5

54,5

57

10.klase

11.klase

12.klase

CE

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 12.klasēm latviešu valodā 2012./2013.gadā, var vērot skolēnu
sekmju izaugsmi – 10.klasi beidzot, skolēni ieguvuši 52,5 %, 11.klasi beidzot, - 54,5%, 12.klasi
beidzot, - 57%, CE rezultāti parāda, ka skolēni mācību programmu apguvuši atbilstoši 62%.

Mācību satura apguves dinamika
latviešu valodā 12.klasēm 2013./2014.,
salīdzinot ikdienas vērtējumus ar CE
53
50,4

50

50,4
48

10.klase

11.klase

12.klase

CE

valstī

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 12.klasēm latviešu valodā 2013./2014.gadā, var vērot, ka skolēnu
sekmes,10.klasi beidzot, ir 50,4%, 11.klasi beidzot, skolēnu sekmju līmenis ir 50%, 12.klasi beidzot,
- 50,4%, CE rezultāti parāda, ka skolēni mācību programmu apguvuši atbilstoši 48%. Tas ir arī
zemāks rādītājs kā vidēji valstī – 53%.
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Mācību satura apguves diagnostika latviešu
valodā 2014./15.m.g.
12. klasēm, salīdzinot ikdienas vērtējumus ar
CE
10.a

73
64
55
46

53
44 48,5

53
4247,5
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10.b

49,5
42

51
42,4
33,8

37
28

Vidējais
10.klasēs
11.a
11.b

19
10
2012./2013. 2013./2014. 2014./2015.

Eksāmenā

Vidējais
11.klasēs
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Salīdzinot 3 gadu rezultātus 9.klasēm 2013./2014.gadā latviešu valodā, vērojama skolēnu
sekmju izaugsme – 7.klasi beidzot, skolēni ieguvuši 52 %, 8.klasi beidzot, - 52,5%, 9.klasi beidzot, 58,2%, eksāmena rezultāti parāda, ka skolēni mācību programmu apguvuši atbilstoši 58,2%.
Mācību satura dinamika latviešu
valodā 9. klasēm 2013./2014.,
salīdzininot ikdienas vērtējumus ar
eksāmenu
58,2
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8. klase

9. klase

Eksāmenā

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 9.klasēm latviešu valodā 2014./2015.gadā, var vērot skolēnu
sekmju izaugsmi – 7.klasi beidzot, skolēni ieguvuši 54,5 %, 8.klasi beidzot, - 60%, 9.klasi beidzot, 61%, eksāmena rezultāti parāda, ka skolēni mācību programmu apguvuši atbilstoši 66%.

Mācību satura apguves dinamika
latviešu valodā 9.klasēm
2014./2015., salīdzinot ikdienas
vērtējumus ar eksāmenu
54,5
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61
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7.klase
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Eksāmenā

Mācību satura apguves dinamika
latviešu valodā 6.klasēm 2012./2013.,
salīdzinot ikdienas vērtējumus ar
vērtējumu valsts diagnosticējošā darbā
65

65

6.klase

Diagnosticējošais
darbs

64,5
5.klase

Salīdzinot rezultātus 6.klasēm latviešu valodā 2012./2013.gadā, var vērot, ka – 5.klasi beidzot,
skolēni ieguvuši 64,5 %, 6.klasi beidzot un Valsts diagnosticējošajā darbā skolēni ieguvuši 65 %.
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Mācību satura apguves dinamika latviešu
valodā 6.klasēm 2013./2014., salīdzinot
ikdienas vērtējumus ar vērtējumu valsts
diagnosticējošā darbā
77,15
70

68,5

5.klase

6.klase

Diagnosticējošais
darbs

Salīdzinot rezultātus 6.klasēm latviešu valodā 2013./2014.gadā, var vērot, ka – 5.klasi beidzot,
skolēni ieguvuši 70 %, 6.klasi beidzot, skolēnu sekmes nedaudz pavājinājušās - 68,5%, tas būtu
skaidrojams ar to, ka mācību programma kļūst sarežģītāka, savukārt diagnosticējošā darbā skolēni
uzrādīja rezultātus – 77,15 %.
Mācību satura apguves dinamika 6. klasēm
latviešu valodā 2014./15., salīdzinot ikdienas
vērtējumus ar vērtējumu valsts
diagnosticējošajā darbā
67
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60,6
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60
55
Diagnosticējošais
darbs

Salīdzinot rezultātus 6. klasēm latviešu valodā 2014./2015.m.g. vērojams, ka, 5. klasi beidzot,
skolēni ir ieguvuši 60,6%, 6. klasi beidzot 60,2%, savukārt diagnosticējošajā darbā uzrādīja 67%, tas
liecina, ka skolēnu zināšanu un prasmju līmenis ir paaugstinājies.
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Pielikums nr. 4
Sekmju dinamika 3 gadu laikā 9. klasei
angļu valodā
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Salīdzinot skolēnu zināšanas 3 gadu laikā no 7. - 9. klasei, var secināt, ka zināšanas uzlabojas
no 64% 7. klasē līdz 67,5% 9. klasē. Skolēni mācību saturu ir apguvuši un parādījuši eksāmenā
labus rezultātus- 80 %.
Mācību satura apguves dinamika angļu
valodā 12.klasēm
2014./2015.m.g.,salīdzinot ikdienas
vērtējumus un CE
62%

56%

61%

51%
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Analizējot problēmas skolēnu ikdienas darbā pēdējo trīs mācību gadu laikā - 2012./13.,
2013./14. 2014./15.mācību gadā - tika apkopoti 12. klašu skolēnu saņemtie vērtējumi gadā, beidzot
10.11.12.klasi,redzam izaugsmes dinamiku.
Vidējais vērtējums gadā – 10 kl. - 51% - 2012./13. mācību gadā, 11.kl. - 56% - 2013./14.
mācību gadā, 12.kl. - 62% - 2014./15. mācību gadā; CE - 61%
Problēmas skolas skolēnu ikdienas darbā rada:
 skolēnu motivācijas trūkums veikt mācību darbu mājās, kas ietekmē skolēna darbu
nākamajā stundā,
 gramatikas apgūšana, kas ietver daudzskaitlīgu vingrinājumu pildīšanu,
 12.klasē skolēniem rodas problēmas arī runāšanā un rakstīšanā, izsakot savu viedokli,
paužot savu attieksmi.
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Ikdienas mācību darbs ir vērsts uz to, lai ikviens skolēns apgūtu standarta prasības. Skolēniem,
kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas, mācību gada laikā tiek
papildu strādāts ar talantīgajiem skolēniem.
Ikdienas sasniegumu uzlabošanai pēdējo 3 gadu laikā tika:
 dažādotas mācību metodes, tādējādi motivējot skolēnus mācību materiāla apguvei,
 pilnveidota diferencēta un individuāla pieeja un atbalsta pasākumu piemērošana
skolēnu mācību sasniegumu turpmākai paaugstināšanai,
 maksimāli izmantotas modernās tehnoloģijas, elektroniskie mācību materiāli,
 veikta regulāra ikdienas mācību sasniegumu rezultātu analīze un tālāko uzdevumu
izvirzīšanu augstāku rezultātu sasniegšanai.
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Pielikums nr. 5
Mācību satura apguves dinamika krievu
valodā 12.klasēm 2014./2015., salīdzinot
ikdienas vērtējumus ar CE
77
72,6
71

10.klase

11.klase

70

12.klase

CE

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 12.klasēm krievu valodā 2014./2015.gadā, var vērot, ka skolēnu
sekmes, 10.klasi beidzot, ir 77 %, 11.klasi beidzot, rezultāti nedaudz pazeminās - 71%, 12.klasi
beidzot, - 70%, CE rezultāti ir augstāki – 72,6%, tā kā eksāmenu kārto tikai 7 skolēni, kuri to ir
izvēlējušies.

Mācību satura apguves dinamika krievu
valodā 9.klasēm 2014./2015., salīdzinot
ikdienas vērtējumus ar valsts eksāmenu
80

90

85
70

7.klase

8.klase

9.klase

eksāmenā

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 9.klasēm krievu valodā 2014./2015.gadā, var vērot, ka skolēnu
sekmes, 7.klasi beidzot, ir 80 %, 8.klasi beidzot, skolēnu sekmju rādītājs ir augstāks - 85%, 9.klasi
beidzot, - 70%, eksāmenā iegūtie rezultāti ir daudz augstāki - 90%, salīdzinot ar gada vērtējumu.
Šādu procentuālo atšķirību varētu skaidrot ar to, ka skolēni eksāmenam tiek īpaši sagatavoti, kā arī
to izvēlas kārtot motivētākie skolēni.
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Pielikums nr. 6

Mācību satura apguves
dinamika vācu valodā
12.klasēm 2014./2015.,
salīdzinot ikdienas vērtējumus
61,9
50

10.klase

11.klase

57

12.klase

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 12.klasēm vācu valodā 2014./2015.gadā, var vērot, ka skolēnu
sekmes, 10.klasi beidzot, ir 61,9 %, 11.klasi beidzot, - 50%, 12.klasi beidzot, - 57%, CE šajā
mācību gadā neviens neizvēlējās kārtot, tāpēc šie rezultāti netiek uzrādīti.

Mācību satura apguves
dinamika vācu valodā
12.klasēm 2012./2013.,
salīdzinot ikdienas vērtējumus
66,75
59,35

10.klase

57,7

11.klase

12.klase

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 12.klasēm vācu valodā 2012./2013.gadā, var vērot, ka skolēnu
sekmes, 10.klasi beidzot, ir 59,35 %, 11.klasi beidzot, - 66,75%, 12.klasi beidzot, - 57,7%, CE šajā
mācību gadā neviens neizvēlējās kārtot, tāpēc šie rezultāti netiek uzrādīti.
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Mācību satura apguves
dinamika vācu valodā
12.klasēm 2013./2014.,
salīdzinot ikdienas vērtējumus
ar CE
50,8

48,9

55,15

10.klase
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69
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valstī

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 12.klasēm vācu valodā 2013./2014.gadā, var vērot skolēnu sekmju
izaugsmi – 10.klasi beidzot, skolēni ieguvuši 50,8 %, 11.klasi beidzot, skolēnu sekmes nedaudz
pazeminājās – 48,9, 12.klasi beidzot, rezultāti atkal paaugstinās - 55,15%, CE rezultāti parāda, ka
skolēni mācību programmu apguvuši atbilstoši 69%, tas ir augstāks rādītājs kā valstī – 51,9%.

Mācību satura apguves
dinamika vācu valodā 9.klasēm
2014./2015., salīdzinot ikdienas
vērtējumus ar eksāmenu
68,18

7.klase

60,5

55,9

8.klase

9.klase

70,7

69,44

Eksāmenā

Valstī

Salīdzinot 3 gadu rezultātus 9.klasēm vācu valodā 2014./2015.gadā, var vērot, ka 7.klasi
beidzot, skolēni ieguvuši 68,18 %, 8.klasi beidzot, skolēnu sekmes nedaudz pazeminājās – 60,5,
9.klasi beidzot, - 55,9%, tomēr eksāmena rezultāti parāda, ka skolēni mācību programmu apguvuši
atbilstoši 70,7%, tas ir augstāks rādītājs kā vidēji valstī – 69,44%.
Secinājumi - vācu valodas eksāmens ir izvēles, to izvēlas spējīgākie un motivētākie skolēni,
tāpēc arī eksāmena un CE rezultāti uzrāda augstāku rezultātu, nekā tas vērojams mācību satura
apguvē gadā.
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Pielikums nr. 7
Mācību satura apguves diagnostika Latvijas
un pasaules vēsturē 12. klasēm, salīdzinot
ikdienas vērtējumu 3 gados un CE
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11.kl. 2013./14.

12.kl. 2014./15.
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Sākot mācīties 10. klasē, ikdienas sasniegumi ir augstāki, nekā vēlāk 11.-12. klasēs. Vērtējumi
kļūst zemāki, jo ievērojama daļa izglītojamo nepieliek personīgo piepūli mācību satura apguvei,
nespēj iegūt augstus sasniegumus, - mācību viela ar katru klasi kļūst sarežģītāka, un tās apguve
prasa izglītojamo līdzdalību.

12. klašu izglītojamo sasniegumi Latvijas un
pasaules vēsturē ikdienas darbā un CE
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Vērtējumi eksāmenos ir zemāki nekā ikdienas darbā gan 2012./13., gan 2013./14.m.g. tāpēc,
ka atsevišķi izglītojamie eksāmenam nepietiekami gatavojās, neapmeklēja visas konsultācijas un
eksāmena darbā ieguva zemu vērtējumu, kas pazemināja vidējos rādītājus. Turklāt eksāmenu kārtoja
daži izglītojamie, kas neataino kopējo klases zināšanu līmeni.
Vērtējums pēdējā gada eksāmenā ir ievērojami augstāks nekā ikdienas sasniegumi, jo tos
pazemina 12.b klases vērtējums, kas ir par 2 ballēm zemāks kā paralēlajai klasei. Eksāmenu kārtoja
tikai 12. a klases skolēni.
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Mācību satura apguves diagnostika Latvijas
un pasaules vēsturē 12. klasēm, salīdzinot
vērtējumus ikdienā un CE
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Eksāmenā

Šīs salīdzinājums ilustrē, kā atšķiras sasniegumi abās 12.klasēs. 12.b klases izglītojamie bija ar
visai zemām zināšanām un mācīšanās prasmēm, jau uzsākot mācības 10. klasē. Visu mācību laiku
nebija iespējams rast veidu, kā motivēt izglītojamos mainīt attieksmi pret mācībām.
.

Mācību satura apguves diagnostika
Latvijas vēsturē, salīdzinot ikdienas
vērtējumu un eksāmenā 9. klasēm
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Mācību satura diagnostika Latvijas
vēsturē 3 gadu garumā un eksāmenā
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

77,2

68,6

67,5

60,9

65,2

66,3

66,6

64,5

61

Mācību satura apguves diagnostika
Latvijas vēsturē 9. klasēm salīdzinot
vērtējumus ikdienā un eksāmenā
74%
72%
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66%

66%

9. klase

Eksāmenā

64%

7. klase
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Salīdzinot ikdienas vērtējumus, var redzēt, ka ir 9% kritums starp 7. un 8.klasi, tas
izskaidrojams ar programmas maiņu.
Pirmo reizi eksāmenu kārtoja pēc jaunās vēstures sadalīšanas divos mācību priekšmetos. Tas,
ka tematiski Latvijas un pasaules vēsturē bija nobīde, radīja kritumu 8.klasē.
Labi apguva formālās zināšanas eksāmena 1.daļā, veiksmīgas iemaņas avotu analīzē eksāmena
otrajā daļā, bet trešā daļa, kur bija jāraksta pārspriedums, tas tika veikts viduvēji, kas izskaidro
eksāmena rezultātu.
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Pielikums nr. 8

Mācību satura apguves dinamika
matemātikā 7.-9. klasēm, salīdzinot
ikdienas vērtējumus un eksāmenā
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Kopumā var vērot sekmju nelielu, bet stabilu izaugsmi, beigu eksāmenu rezultātos tikai
nedaudz atpaliekot no pilsētas rezultātiem, taču ievērojami pārsniedzot līmeni valstī.

Mācību satura apguves dinamika
matemātikā 7.-9.klasē, salīdzinot
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Mācību satura apguves dinamika
matemātikā 10.-12.klasēs,
salīdzinot ikdienas vērtējumus un
CE
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Salīdzinot 2014./2015.m.g. 12.klašu skolēnu 3 gadu rezultātus matemātikā, skolēniem no
10.klases 2012./2013.m.g. izaugot līdz 12.klasei 2014./2015.m.g., var vērot skolēnu sekmju nelielu,
bet stabilu izaugsmi. Taču CE rezultāti ir zemāki, jo kopējo rezultātu negatīvi ietekmē apstāklis, ka
2012.gadā vispārizglītojošā virziena profesionāli orientētā mācību programmā tika uzņemti skolēni
ar vājām un ļoti vājām priekšzināšanām matemātikā, kā rezultātā mācību vielu šajā klasē nācās
mācīt ar zemākām prasībām, lai varētu nodrošināt apmierinošu sekmību. Protams, CE rezultāti
parāda patieso situāciju.
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Pielikums nr. 9
Mācību satura apguve dabaszinībās 6. klasei.

Mācību satura apguve dabaszinībās 6. klasei,
salīdzinot valsts, Jūrmalas pilsētas un Pumpuru
vidusskolas rezultātus 2012./13.m.g.
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Mācību satura apguve dabaszinībās 6. klasei,
salīdzinot valsts, Jūrmalas pilsētas un Pumpuru
vidusskolas rezultātus 2013./14.m.g.
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Mācību satura apguve dabaszinībās 6. klasei,
salīdzinot valsts, Jūrmalas pilsētas un Pumpuru
vidusskolas rezultātus 2014./15.m.g.
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Pielikums nr. 10
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei
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Diagnosticējošā darba rezultāti 6. klasēs
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Pielikums nr. 11
Angļu valoda eksāmena salīdzinājums 9. klasēm

2015.g.
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Salīdzinot eksāmena rezultātus 2015. gadā, var secināt, ka izpildes procenti Jūrmalā ir 72,6%,
kas ir labāk nekā valstī. Rezultāti Pumpuru vidusskolā ir 80%, kas ir labāk nekā Jūrmalā kopumā.
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Salīdzinot eksāmena rezultātus 2014. gadā, var secināt, ka atšķirība nav liela. Apguves līmenis
Jūrmalā ir 57,4%, kas ir nedaudz augstāks nekā valstī, bet Pumpuru vidusskolā 68,7%, kas ir
augstāks nekā valstī un arī Jūrmalā.
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Salīdzinot eksāmena rezultātus 2013. gadā, var secināt, ka apguves līmenis Pumpuru
vidusskolā ir 69,7%, kas ir augstāks nekā Jūrmalā 64,2% un valstī 67,1%.
Kopumā var secināt, ka zināšanu līmenis angļu valodā 9. klasei ir stabils 3 gadu laikā. Skolēni
parāda labākas zināšanas nekā valstī kopumā un Jūrmalā.

CE angļu valodā 12.klasei
Pumpuru vsk.

pilsētā

valstī
61%
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53%
53%
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Centralizēto eksāmenu rezultāti angļu valodā labi: 2013.gadā tie ir augstāki nekā pilsētā,
2014.gadā tie ir nedaudz zemāki kā valstī, bet 2015.gadā par 8% augstāks līmenis nekā pilsētā un
par 4% augstāks nekā valstī.
Veicamais turpmāk:
 skolēnu motivēšana mērķtiecīgam un plānotam mācību darbam,
 skolēnu atbildības pilnveidošana labāku rezultātu sasniegšanai,
 paaugstināt skolēnu skaitu, kuri CE kārto augstā līmenī,
 dažādot mācību metodes vēl vairāk, motivējot skolēnus mācību materiāla apguvei,
 īpašu uzmanību pievērst CE gramatikas un rakstīšanas aspektiem.

CE krievu valodā 12.klasei
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Salīdzinot 3 gadu rezultātus CE krievu valodā 12.klasēm, var vērot skolēnu sekmju izaugsmi 2013.gadā skolēni krievu valodas CE ieguvuši 67,2%, kas ir augstāks rādītājs nekā valstī – 64,2%.
2014.gadā skolēni uzrāda zemākus zināšanu un prasmju rādītājus – 64,5%, tas ir arī salīdzinoši
zemāks rādītājs nekā vidēji valstī – 70,9%. 2015.gadā skolēnu zināšanu un prasmju rādītāji CE ir
visaugstākie, salīdzinot 3 gadu rezultātus, - 72,6%, savukārt valstī vidēji skolēni ieguvuši – 71,8%.
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Salīdzinot 2013. un 2015.gada rezultātus CE krievu valodā 12.klasēm, vērojama skolēnu zināšanu
un prasmju izaugsme par 2,8%.

Eksāmens krievu valodā 9.klasēm
Pumpuru vsk.
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Salīdzinot 3 gadu rezultātus eksāmenā krievu valodā 9.klasēm, var vērot skolēnu sekmju
izaugsmi - 2013.gadā skolēni ieguvuši 70,9 %, kas ir augstāks rādītājs nekā valstī – 64,6%.
2014.gadā skolēni uzrāda augstāku zināšanu un prasmju līmeni – 80%, tas ir arī augstāks nekā vidēji
valstī – 71%. 2015.gadā skolēnu zināšanu un prasmju rādītāji eksāmenā ir visaugstākie, salīdzinot 3
gadu rezultātus, - 90%, savukārt valstī vidēji skolēni ieguvuši – 76,3%. Ņemot vērā skolēnu vidējo
procentuālo vērtējumu gadā, eksāmens ir nokārtots daudz veiksmīgāk, kā arī Pumpuru vidusskolā
2015.gadā eksāmena rezultāti krievu valodā ir par 13,6 % augstāki nekā valstī.
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Pielikums nr. 12
Valsts pārbaudes darbu (CE) rezultāti
Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei
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2012./13.m.g. – 2013./14.m.g. centralizēto eksāmenu rezultāti zemāki nekā pilsētā un valstī,
bet 2014./15.m.g. augstāki nekā pilsētā.

Valsts pārbaudes darbs Latvijas vēsturē un
Latvijas un pasaules vēsturē 9. klasei
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9. klases eksāmena rezultāti liecina, ka tie ir līdzvērtīgi valsts eksāmena rezultātiem, bet
augstāki nekā pilsētā.
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Pielikums nr. 13
2013.gada valsts pārbaudes darbā 9.klasei latviešu valodā kopvērtējums 59,6 %, tas ir augstāks
nekā pilsētā (52 %) un valstī – 55 %.
2014.gada valsts pārbaudes darbā 9.klasei latviešu valodā kopvērtējums 58,2 %, tas ir augstāks
nekā pilsētā (49,5 %) un valstī – 52 %.
2015.gada valsts pārbaudes darbā 9.klasei latviešu valodā kopvērtējums 66 %, tas ir augstāks
nekā pilsētā (45,5 %) un valstī – 48,5 %.
Secinājums – salīdzinot 3 gadu vērtējumus valsts pārbaudes darbā 9.klasei latviešu valodā,
vērojami augstāki vērtējumi 2013.gadā, 2014.gadā vērtējumi nedaudz pazeminās, savukārt
2015.gadā vērojama vērtējumu paaugstināšanās. Salīdzinot ar pilsētas un valsts rādītājiem, Pumpuru
vidusskolas 9.klašu skolēni uzrāda augstākus rezultātus valsts pārbaudes darbā 9.klasei latviešu
valodā.
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Pielikums nr. 14

12.klases CE rezultātu salīdzinājums
matemātikā
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%

42%

41%
37%

37%

39%

37%

Pumpuru vidusskolā

31%

30%

Pilsētā
Valstī

2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

Salīdzinot 12.klašu skolēnu CE rezultātus matemātikā no 2012./2013.m.g. līdz
2014./2015.m.g. ar rezultātiem pilsētā un valstī, 2013./2014.m.g. var novērot skolēnu sekmju
izaugsmi, sasniedzot valsts vidējo līmeni. Diemžēl izaugsme 2014./2015.m.g.neturpinājās, bet
pazeminājās par 6%.

9. klašu eksāmena rezultāti matemātikā
60
53

50

51

50
42

41

40

44
39

44

37
2012/13.

30

2013./14.
2014./15.

20
10
0
Skolā

Pilsētā

Valstī

Salīdzinot 2014./2015.m.g. 9.klašu skolēnu 3 gadu rezultātus matemātikā, skolēniem no
7.klases 2012./2013.m.g. līdz 9.klasei 2014./2015.m.g., vērojama zināšanu stabilitāte.
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Pielikums nr.15
Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6. klasē
Diagnosticējošais
darbs

Kopvērtējums
% izglītības
iestādē

Latviešu valoda
Matemātika

82.5%
78.2%

Latviešu valoda
Matemātika

80%
75%

Latviešu valoda
Matemātika

86%
85%

Dabaszinības
Latviešu valoda
Matemātika

74.2%
65%
77.6%

Dabaszinības
Latviešu valoda
Matemātika

74%
77.15%
79%

Dabaszinības
Latviešu valoda
Matemātika

65%
67%
57%

Kopvērtējums
% pēc
urbanizācijas
2012./2013. mācību gads 3. klase
78.77%
77.97%
2013./2014. mācību gads 3. klase
82.31%
84.84%
2014./2015. mācību gads 3.klase
79.51%
76.21%
2012./2013. mācību gads 6. klase
72.79%
67.2%
68.02%
64.8%
79.59%
69.2%
2013./2014. mācību gads 6. klase
67.93%
70.8%
72.92%
62.8%
74.9%
69.3%
2014./2015. mācību gads 6. klase
63.04%
68.28%
59.11%

Kopvērtējums
% pēc tipa

Kopvērtējums
% valstī
77.48%
75.95%
78.92%
78.36%
79.07%
77.75%
70.02%
66.26%
71.86%
63.9%
70.26%
69.05%
61.9%
66.3%
55.87%

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi.
Eksāmens
Angļu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda
Vēsturē
Matemātika
Angļu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda
Vēsturē
Matemātika

Kopvērtējums
Kopvērtējums %
Kopvērtējums %
% izglītības
pēc
pēc tipa
iestādē
urbanizācijas
2012./2013. mācību gads
69%
73.59%
52%
67.2%
78.47%
74%
59.6%
67.3%
52%
66.3%
69.55%
67%
52.7%
59.95%
41.8%
2013./2014. mācību gads
68.7%
73.18%
54.8%
64.5%
78.54%
75%
58.2%
71.6%
49.5%
67%
67%
64%
50%
63%
40.5%

Kopvērtējums
% valstī
67%
64.2%
55%
65.7%
37.3%
66.9%
70.9%
52%
68.5%
43.3%
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Angļu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda
Vēsturē
Matemātika

80%
90%
66%
66.4%
51%

2014./2015. mācību gads
75.67%
80.14%
74.6%
71.53%
68.1%

53.5%
78%
45.5%
68.5%
38.7%

69.7%
76.3%
48.5%
67.35%
43.5%

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vidējās izglītība ieguvi.
Eksāmens

Kopvērtējums %
Kopvērtējums %
pēc
valstī
urbanizācijas
2012./2013. mācību gads
66.18%
51.5%
53%
46.19%
41%
37%
64.77%
42%
52%
54.77%
44%
65%

Kopvērtējums % Kopvērtējums %
izglītības iestādē
pēc tipa

Angļu valoda
Matemātikā
Latviešu valodā
Vēsturē

53%
30%
62%
49%

Angļu valoda
Matemātikā
Latviešu valodā
Vēsturē

53%
37%
48%
37%

Angļu valoda
Matemātikā
Latviešu valodā
Vēsturē

61%
31%
48%
39%

2013./2014.mācību gads
69.8%
56.3%
64.3%
69.1%
2014./2015.mācību gads
66.4%
54.9%
58.1%
71.6%

52%
42%
49%
36%

54.5%
37%
53%
50%

53.5%
38.8%
45%
66.4%

57.8%
43%
49.5%
63.5%
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Pielikums nr. 16
Interešu izglītība.
Ārpus mācību stundām Pumpuru vidusskola vienmēr varējusi lepoties ar plašu interešu
izglītības pulciņu klāstu:
 Pirmskolas tautisko deju kolektīvs;
 1. klašu tautisko deju kolektīvs;
 2. klašu tautisko deju kolektīvs;
 3.-4. klašu tautisko deju kolektīvs;
 5.-7. klašu tautisko deju kolektīvs;
 9.-12. klašu tautisko deju kolektīvs;
 pamatskolas meiteņu koris;
 vidusskolas jauktais koris;
 5.-9. klašu vokālais ansamblis;
 folkloras kopa „Lakstīgalas”;
 1.-5. klašu zēnu koris;
 2.-4. klašu koris;
 pirmskolas koris;
 1. klašu koris;
 vizuālā māksla;
 muzeja pulciņš;
 „Asini prātu”;
 teātra pulciņš;
 florbols;
 „Drošie, veiklie”;
 basketbols;
 dambrete;
 „EKO skola”;
 „Dabas skola”;
 „Jaunais pētnieks”;
 praktiskā angļu valoda;
 psiholoģijas pamati;
 biznesa izglītība;
 „Mēs – Eiropā”;
 radošā darbnīca;
 kokapstrāde.
Dažādu iestāžu organizēto interešu izglītības pulciņi mūsu skolā.
 Jaunsargu apmācība (Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija).
 Basketbols meitenēm (Jūrmalas Sporta skola).
 Sarīkojuma dejas (Jūrmalas mākslas skola).
 Handbols (Jūrmalas sporta skola).
 Prāta spēles (Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs).
 Keramikas pulciņš (Jūrmalas mākslas skola).
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Pielikums nr. 17
Skolas tradīcijas.
 Zinību diena.
 Skolotāju diena.
 Dzejas dienas.
 Pumpuru vidusskolas dzimšanas diena.
 LR gadadienai veltīti svinīgi pasākumi pa klašu grupām „Tēvzemes stunda”.
 Lāčplēša dienai veltīti pasākumi – lāpu gājiens, kritušo karavīru kapu vietu sakopšana Asaru
un Jaundubultu kapos, atceres pasākumi Asaru un Jaundubultu kapos.
 Gaismas ceļš Jūrmalā (sveču iedegšana Jūrmalā).
 Drošības nedēļa.
 Miķeļdienas gadatirdziņš,
 Mārtiņdienas rotaļu pēcpusdiena.
 Ziemassvētku koncerts Dubultu baznīcā.
 Ziemassvētku labdarības akcija „Eņģeļi pār Latviju” u. c.
 Ziemassvētku koncerts vecākiem skolā.
 Ziemassvētku balle vidusskolēniem.
 Ziemassvētku labdarības koncerti.
 Rudens un pavasara ekskursijas un pārgājieni.
 Sporta diena pavasarī.
 Lieldienu pasākumi.
 Mātes dienai veltīts koncerts.
 Žetonu vakars.
 Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem.
 Vecāku kopsapulces.
 Vecāku dienas.
 Izlaidumi 9. un 12. klasēm.
 Leģionāru piemiņas un atceres diena 16. martā Jaundubultu kapos un Lestenes Brāļu kapos.
 Tematiskās klašu ekskursijas.
 Skolēnu aktīvie (tradicionālie) projekti.
 Eiropas diena.
 Ēnu diena.
 Koncertcikls skolu jaunatnei „Mūzika Tev”.
 Ekskursija – apbalvojums skolēniem par sasniegumiem mācību darbā.
Skolēnu aktīvie – tradicionālie projekti.
 10. klašu skolēnu iesvētības.
 Mis un Misters Pumpuri.
 Ziemassvētku balle vidusskolēniem.
 Teātra svētki.
 Popiela 5.-12. un 1.-4. klašu skolēniem.
 Lieldienas.
 Spēka diena.
 Konkurss „Erudīts”.
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Pielikums nr. 18
Skolas budžeta nodrošinājums.
Rādītāji
Skolas budžets kopā EUR, t. sk.:
pašvaldības finansējums
mērķdotācija
1. Atlīdzība kopā EUR, t. sk.:
Tehniskajiem darbiniekiem
Pedagoģiskajiem darbiniekiem
2. Nodrošinājums ar mācību grāmatām
kopā EUR, t. sk.:
pašvaldības finansējums
mērķdotācija
3. Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem
EUR, t. sk.:
pašvaldības finansējums
mērķdotācija
4. Skolēnu brīvpusdienas kopā EUR t.sk.:
pašvaldības finansējums
mērķdotācija
5. Pašu ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem
6. Finanšu līdzekļi uz vienu skolēnu EUR:
gadā
mēnesī

2013. gads
1 049 812
440 720
609 092
236 470
588 598

2014. gads
1 112 080
477 387
634 693
876 881
242 188
602 779

2015. gads
1 206 225
564 136
642 089
900 708
299 723
600 985

9 811
5 478
4 333

13 634
6 440
7 194

9 287
4 454
4 833

9 969
8 267
1 702

11 478
9 117
2 361

14 801
10 089
4 712

95 097
80 638
14 459

132 493
110 134
22359

139 555
107 996
31 559

9 136

11 489

16 032

2019
168

2202
184

2408
201

78

Pielikums nr. 19
Skolas padome
Direktors

Atbalsta
personāls

Grāmatvedis
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
1.-4. klasēm

Metodiskā
padome

Direktora
vietnieks
izglītības jomā
5.-12.klasēm

Bibliotēka

Direktora
vietnieks
audzināšanas
jomā

Informācijas
tehnoloģijas

Pedagoģiskā
padome

Mācību
priekšmetu
metodiskā
komisija
IZGLĪTOJAMIE

Direktora
vietnieks IT
jomā

Direktora
vietnieks
saimniecības
jaut.

Tehniskais
personāls

Klašu
audzināšanas
metodiskā
komisija
Skolēnu Dome
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