AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
(vajadzīgo atzīmēt ar X)

par X izglītības iestādes Upesgrīvas internātpamatskola (turpmāk – iestāde) darbības
kvalitātes vērtēšanas rezultātiem
par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.1-06/112 „Par akreditācijas
ekspertu komisijas izveidi”.
Vērtēšanas norises laiks iestādē no 2017. gada 8.maija līdz 2017. gada 12.maijam.
Ekspertu komisijas sastāvs
Ekspertu komisijas
vadītāja
Eksperte

Ilona Bergmane

Rīgas Teikas vidusskola

direktore

Irēna Frankoviča

direktore

Eksperte

Elita Malovka

Upesleju internātpamatskolarehabilitācijas centrs
Aizputes novada dome

Eksperte

Tija Milgrāve

Eksperte

Silvija Štrausa

Pašvaldības iestādes
,,Jelgavas izglītības pārvalde”
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Vides un
būvzinātņu fakultātes
Arhitektūras un būvniecības
katedra

izpilddirektore
izglītības jomā
vadītājas vietniece
asociētā profesore

I. Vispārīgā informācija
Iestādes nosaukums: Upesgrīvas internātpamatskola
Iestādes juridiskā adrese: ,,Upesgrīvas skola”, Uguņciems, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3284
Iestādes reģistrācijas numurs
Izglītības iestāžu reģistrā: 4122901278
Iestādes vadītājs: direktore M.Aveniņa
Iestādes dibinātājs: Talsu novada dome
Izglītojamo skaits iestādē: 110
Izglītības programmas:
Izglītības programmas
nosaukums

Izglītības
programmas
kods

Īstenošanas vietas
adrese

Speciālās pamatizglītības 21015811 ,,Upesgrīvas skola”,
Uguņciems,
programma izglītojamajiem
Vandzenes pag., Talsu
ar garīgās attīstības
nov., LV-3284;
traucējumiem
,,Valgales skola”,
Speciālās pamatizglītības 21015911
programma izglītojamajiem

Valgale, Abavas pag.,
Talsu nov., LV-3294
,,Upesgrīvas skola”,
Uguņciems,
Vandzenes pag., Talsu

Licence
Izglītoja Valoda
-mo
Izdošanas
datums/derīguma skaits
termiņš (no –
līdz)
V-8822 08.09.2016- uz
49
nenoteiktu laiku
Nr.

V-6414 16.05.2013- uz

nenoteiktu laiku

43

2
ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem

nov., LV-3284;
,,Valgales skola”,
Valgale, Abavas pag.,
Talsu nov., LV-3294

Izglītības programmas
Izglītības Īstenošanas vietas
adrese
nosaukums/Profesionālās programmas
kvalifikācijas nosaukums
kods
(kvalifikācijas līmenis)
Būvdarbi/
remontstrādnieks
Mājturība/ mājkalpotājs

Izglīto- Valoda
Licence
jamo
Nr.
Izdošanas
skaits
datums/derīgu
ma termiņš
(no – līdz)
,,Tehnikums”,
Laidze,
20.08.2014uz
22 582 01
P-10086
6

22 814 01 1

Laidzes pagasts, Talsu
nenoteiktu laiku
novads, LV-3280
,,Valgales skola”,
P-14700 22.09.2016- uz
Valgale, Abavas pag.,
nenoteiktu laiku
Talsu nov., LV-3294
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II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus)
Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis
Nepietiekami

Pietiekami

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās
izglītības programmas
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
vērtē aprakstoši
vērtē aprakstoši
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts
pārbaudes darbos
4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts,
sociālpedagoģiskais atbalsts
4.2. Izglītojamo drošības garantēšana
(drošība un darba aizsardzība)
4.3. Atbalsts personības veidošanā
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
X
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vērtē aprakstoši
vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
X
7. Izglītības iestādes darba organizācija,
vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana
un attīstības plānošana
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un
X
personāla pārvaldība

Labi

Ļoti labi

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

3
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām
institūcijām
Kopsavilkumā:

X
3

12

2

III. Iestādes darbības/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses
Joma/Kritērijs
4.3.
4.6.
5.1.
7.3.

Izglītības iestāde izglītojamajiem piedāvā deviņas interešu izglītības
programmas.
Atbalsts izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
struktūrvienībā “Valgales skola”.
Izglītības iestādes mikroklimats kā tās vērtība
Laba sadarbība ar citām institūcijām izglītības iestādes attīstības veicināšanai
un pozitīva tēla veidošanai

IV. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai
Joma/Kritērijs
2.1., 4.5.
2.3.,4.7.,6.1.
4.3.
4.4.
4.4.
4.4.
5.2.
6.1.
6.2.
6.2
6.2.

7.1.
7.2.
7.2.
7.2.

Ieteikumi
Mācību priekšmetu pedagogiem mācību stundu laikā plānot un realizēt
diferencētu darbu, īpaši ar talantīgākajiem izglītojamiem.
Ieviest elektronisko žurnālu.
Izstrādāt vienotas prasības analīzes veikšanai interešu izglītības programmās.
Pilnveidot izglītības iestādes audzināšanas darba programmu, iekļaujot
karjeras izglītības aktivitātes klašu grupās.
Aktualizēt jautājumu - atbalsts izglītojamo karjeras izglītībai- kā visas
izglītības iestādes, visu pedagogu atbildību, karjeras izglītības jautājumus un
tēmas iekļaut visu mācību priekšmetu apguves saturā
Nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību izglītojamajiem par karjeras
izglītības jautājumiem.
Uzlabot struktūrvienības “Valgales skola” fizisko vidi.
Ierīkot kvalitatīvu interneta pārklājumu.
Veidojot tarifikāciju, ievērot normatīvo aktu prasības pedagogu izglītībai un
slodzei.
Laicīgi pieprasīt informāciju Sodu reģistram.
Direktores vietniekam izglītības jomā darbā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.
173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu“ apgūt profesionālās
kvalifikācijas pilnveides programmu 40 stundu apjomā.
Izstrādāt vienotas prasības iestādes personāla pašvērtēšanai un vērtēšanai.
Izstrādāt kvalitatīvus iekšējos normatīvos dokumentus.
Uzlabot izglītības iestādes padomes darbu, iesaistot iestādes darba plānošanā
un novērtēšanā.
Izveidot pārskatāmu izglītības iestādes vadības organizatorisko struktūru.
Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 „Kārtība, kādā
akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas,
vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības
iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” noteiktajam un
ņemot vērā akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu, ekspertu komisija sniedz priekšlikumu par
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(vajadzīgo atzīmēt ar x)

X izglītības iestādes Upesgrīvas internātpamatskola (turpmāk – izglītības iestāde)
Izglītības iestādes dibinātājs
Izglītības iestādes juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu
reģistrā

Talsu novada dome
,,Upesgrīvas skola”, Uguņciems, Vandzenes
pag., Talsu nov., LV-3284
4122901278

X akreditāciju uz sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

akreditācijas atteikumu
X izglītības programmas:
Izglītības programmas
nosaukums

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem
ar garīgās attīstības
traucējumiem
Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem
ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem

Izglītības Īstenošanas vietas adrese
programmas
kods
21015811 ,,Upesgrīvas skola”,
Uguņciems, Vandzenes
pag., Talsu nov., LV3284;
,,Valgales skola”,
Valgale, Abavas pag.,
Talsu nov., LV-3294
,,Upesgrīvas
skola”,
21015911
Uguņciems, Vandzenes
pag., Talsu nov., LV3284;
,,Valgales skola”,
Valgale, Abavas pag.,
Talsu nov., LV-3294

Nr.

V-8822

Licence
Izdošanas datums/derīguma
termiņš (no – līdz)
08.09.2016- uz nenoteiktu
laiku

V-6414 16.05.2013- uz nenoteiktu
laiku

X akreditāciju uz sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

akreditācijas atteikumu
X izglītības programmas:
Izglītības programmas
Izglītības
Īstenošanas
nosaukums/Profesionālās programmas kods/ vietas adrese
Izglītības
(ja atšķiras
kvalifikācijas nosaukums
(kvalifikācijas līmenis) klasifikācijas kods no juridiskās
adreses)
Būvdarbi/ remontstrādnieks

22 582 01

,,Tehnikums”,
Laidze, Laidzes
pagasts, Talsu
novads, LV3280

Nr.

P-10086

Licence
Izdošanas
datums/derīguma
termiņš (no – līdz)

20.08.2014- uz nenoteiktu
laiku

X akreditāciju uz sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

akreditācijas atteikumu
X izglītības programmas:
Izglītības programmas

Izglītības

Īstenošanas

Licence

5
nosaukums/Profesionālās programmas kods/ vietas adrese
kvalifikācijas nosaukums
Izglītības
(ja atšķiras
(kvalifikācijas līmenis) klasifikācijas kods no juridiskās
adreses)
Mājturība/ mājkalpotājs

22 814 01 1

,,Valgales
skola”,
Valgale,
Abavas pag.,
Talsu nov.,
LV-3294

Nr.

Izdošanas
datums/derīguma
termiņš (no – līdz)

P-14700

22.09.2016- uz nenoteiktu
laiku

X akreditāciju uz sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

akreditācijas atteikumu
Ekspertu komisijas vadītāja

paraksts

Ilona Bergmane

Eksperte

paraksts

Irēna Frankoviča

Eksperte

paraksts

Elita Malovka

Eksperte

paraksts

Tija Milgrāve

Eksperte

paraksts

Silvija Štrausa

2017. gada 22. maijā, Rīgā

