AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
(vajadzīgo atzīmēt ar X)

Par  izglītības iestādes darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātiem
Par  „Upesgrīvas internātpamatskola” (turpmāk – iestāde) izglītības programmu
īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015.gada 27.aprīļa rīkojums Nr.1-06/71 „Par akreditācijas
ekspertu komisijas izveidi”
Vērtēšanas norises laiks iestādē: 25.05.2015. – 29.05.2015.
Ekspertu komisijas sastāvs
Ekspertu
Maija Lablaika
komisijas vadītāja
Eksperte
Rasma Vīgante
Eksperts
Elmārs Kovaļevskis

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikums”
Latvijas Universitāte
SIA Kembi, Airport Hotel
ABC

Eksaminācijas
daļas vadītāja
Docente
Komercdirektors

I. Vispārīgā informācija
Iestādes nosaukums: Upesgrīvas internātpamatskola
Iestādes juridiskā adrese: „Upesgrīvas skola”, Uguņciems,Vandzenes pagasts, Talsu novads,
LV-3284
Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 4122901278
Iestādes vadītāja: Maija Aveniņa
Iestādes dibinātājs: Talsu novada Dome
Izglītojamo skaits iestādē: 106
Izglītības programmas: 1 profesionālās pamatizglītības programmas
Izglītības programmas nosaukums
Izglītības
Īstenošanas vietas
Profesionālās kvalifikācijas
programmas adrese (ja atšķiras no
nosaukums
kods
juridiskās adreses)
(Kvalifikācijas līmenis)

„Ēdināšanas pakalpojumi” – 22 811 021
Pavāra palīgs
(1.profesionālās
kvalifikācijas līmenis)

„Laidzes
Profesionālā
vidusskola”,
Laidze, Laidzes
pagasts, Talsu
novads, LV-3280

Licence
Izglītoja Valoda
mo
Izdošanas
datums/derīgu skaits
ma termiņš (no
– līdz)
L
P-11699 06.05.2015.
12
Nr.

II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus)
Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis
Nepietiekami

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības
programmas
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte

Pietiekami

Labi

Ļoti labi

X

X

2
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
vērtēts aprakstoši
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes
vērtēts aprakstoši
darbos
4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais
atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana
(drošība un darba aizsardzība)
4.2. Atbalsts personības veidošanā
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vērtēts aprakstoši
vajadzībām
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide
6. Iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
X
6.2. Personālresursi
7. Iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla
pārvaldība
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Kopsavilkumā:
1

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
10

5

III. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses
Kritērijs
Iestādes stiprās puses
1.1.
Iestādes īstenotās izglītības programmas atbilst izglītojamo spējām, veselības
stāvoklim un attīstības līmenim.
2.1.
Individuāla, diferencēta pieeja katram izglītojamajam.
4.1.
Skolā ir atbilstošs, augsti profesionāls pedagogu un atbalsta personāla sastāvs.
4.4.
Pedagogi un atbalsta personāls, plānojot mācību darbu, nodrošina individuālu pieeju,
ievērojot audzēkņu spējas un veselības stāvokli.
4.6.
Vecāki regulāri tiek informēti par audzēkņu mācību sasniegumiem un
aktivitātēm iestādē.
5.1.
Skolas administrācijai ir izveidojusi draudzīgu, darboties motivētu kolektīvu.
IV. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) uzlabošanai
Kritērijs
1.1.
1.1.

Ieteikumi
Popularizēt masu mēdijos izglītības iestādē nodrošinātās iespējas profesionālās
izglītības apguvei.
Pārskatīt izglītības programmas praktisko mācību „Sanitārija un higiēna” stundu
skaitu, to samazinot.
Rast iespēju izglītojamajiem iegūt Pārtikas Veterinārā dienesta atzītu apliecību, lai
praksi pilnvērtīgi varētu veikt pie darbadevēja.

3
4.3.
4.3.
4.6.
6.2.

7.3.

Lai sekmētu teorijas un prakses saikni, praktisko mācību nodarbības, ja iespējams,
organizēt uzņēmumos.
Ar 2016./2017. mācību gadu uzsākt informācijas apkopošanu par absolventu
profesionālajām darba gaitām.
Jaunajā iestādes mājas lapā izveidot īpašu sadaļu vecākiem.
Profesionālo mācību priekšmetu kvalitatīvākai īstenošanai darba vietas nodrošināt ar
regulējuma augstuma darbgaldiem, pārtikas produktu sagatavošanai atbilstošiem
dēlīšiem, iegādāties vismaz vienu atbilstoša lieluma profesionālu izlietni, nodrošināt
darba vietas (plīts virsmas) ar individuāliem gaisa nosūcējiem.
Turpināt sadarboties ar uzņēmējiem mācību prakšu vietu nodrošināšanā.
Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 „Kārtība, kādā
akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas
centrus” noteiktajam un ņemot vērā akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu, ekspertu komisija
sniedz priekšlikumu par
(vajadzīgo atzīmēt ar x)

 izglītības iestādes Upesgrīvas internātpamatskola (turpmāk – izglītības iestāde)
Izglītības iestādes dibinātājs
Izglītības iestādes juridiskā adrese

Talsu novada Dome
„Upesgrīvas skola”,

Uguņciems,

Vandzene,

Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3284
Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu
reģistrā

4122901278

X Profesionālās pamatizglītības programmu
Izglītības programmas nosaukums
Profesionālās kvalifikācijas
nosaukums
(Kvalifikācijas līmenis)

Izglītības
programmas
kods

Īstenošanas vietas adrese
(ja atšķiras no juridiskās
adreses)

Nr.

Licence
Izdošanas
datums/derīguma termiņš
(no – līdz)

„Ēdināšanas pakalpojumi” – 22 811 021 „Laidzes Profesionālā P-11699 06.05.2015.
Pavāra palīgs (1.profesionālās
vidusskola”, Laidze,
kvalifikācijas līmenis)
Laidzes pagasts,
Talsu novads, LV3280
X akreditāciju uz

sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

 akreditācijas atteikumu
Ekspertu komisijas vadītājs

paraksts

Maija Lablaika

Eksperts

paraksts

Rasma Vīgante

Eksperts

paraksts

Elmārs Kovaļevskis

29.05.2015., Laidze, Laidzes
pagasts Talsu novads

