AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
(vajadzīgo atzīmēt ar X)

par X izglītības iestādes Pūņu pamatskola (turpmāk – iestāde)
par X izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018.gada 16.februāra rīkojumu Nr.1-06/64 “Par akreditācijas
ekspertu komisijas izveidi”
Vērtēšanas norises laiks iestādē: 05.03.2018. – 09.03.2018.
Ekspertu komisijas sastāvs
Ekspertu komisijas
vadītāja
Eksperts

Dace Melbārde

Penkules pamatskola

direktore

Inta Budriķe

Eksperts

Indra Kalniņa

Liepājas pilsētas Izglītības eksperts
kompetenču
pārvalde
izglītības jautājumos
Vangažu vidusskola
direktore

un

I. Vispārīgā informācija
Iestādes nosaukums: Pūņu pamatskola
Iestādes juridiskā adrese: “Pūņu pamatskola”, Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253
Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 4112900612
Iestādes vadītāja: Monta Jēkabsone
Iestādes dibinātājs: Talsu novada Dome
Izglītojamo skaits iestādē: 86
Izglītības programmas: 2
Izglītības programmas nosaukums

Pamatizglītības programma

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem

Izglītības Īstenošanas vietas
programmas adrese (ja atšķiras
kods
no juridiskās
adreses)

21011111

Nr.

Licence
Izglīto- Valoda
jamo
Izdošanas
datums/derīgu skaits
ma termiņš (no
– līdz)

“Pūņu
V-2395 28.06.2010 uz nenoteiktu
pamatskola”,
Pūņas, Valdgales
laiku.
pagasts, Talsu
novads, LV-3253
21015811
“Pūņu
V-8208 24.08.2015.pamatskola”,
uz nenoteiktu
Pūņas, Valdgales
laiku
pagasts, Talsu
novads, LV-3253

84

latviešu

2

latviešu

2
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
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts
vērtē aprakstoši
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
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vērtē aprakstoši
vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
6. Iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
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:

Labi

Ļoti labi

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
14

3

III. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses
Joma/Kritērijs
1.
2.2., 5.1.
2.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.6.
4.7.

Iestādes stiprās puses
Mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību
līdzekļu un pārbaudes darbu plānošana
Labvēlīga vide pedagoga un izglītojamā savstarpējai sadarbībai.
Izglītojamo un viņu vecāku informēšana par mācību sasniegumiem
Izglītības iestādes uzticības pilna sadarbība ar izglītojamo ģimenēm
Daudzveidīga izglītojamo izglītošana drošības jautājumos.
Nodrošināta daudzveidīga interešu izglītības programmu pieejamība
Visiem izglītojamiem regulāri tiek sniegts emocionāls, psiholoģisks un
sociāls atbalsts.
Aktīva vecāku iesaistīšanās sadarbībā ar izglītības iestādi

3
Mērķtiecīga izglītības iestādes vides pilnveide.
Izglītības iestādes nodrošinājums ar iekārtām un materiāltehniskajiem
resursiem.

5.2.
6.1.

IV. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai
Joma/Kritērijs
1.
2.1.
2.2.
2.3.
4.1.
4.2.
4.4.
4.6.
7.1.
7.2.
7.3.

Ieteikumi
Izstrādāt audzināšanas darba virzienus audzināšanas mērķa un uzdevumu
īstenošanai 3 gadu periodam.
Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, starppriekšmetu
saikni.
Noteikt vienotas prasības metodisko komisiju dokumentiem.
Aktualizēt un papildināt zināšanu vērtēšanas kārtību, nosakot minimālo
sasniegumu vērtējumu skaitu semestrī.
Nodrošināt sociālā pedagoga un psihologa atbilstošas slodzes izglītojamo
skaitam.
Precizēt ,,Iekšējās kārtības noteikumos” iekļauto informāciju.
Pilnveidot karjeras izglītības programmu.
Veicināt sadarbību ar pirmskolas izglītības pedagogiem savlaicīgai
izglītojamo īpašo vajadzību izzināšanai.
Izveidot vienotu struktūru izglītības iestādes darba plānošanas un izvērtēšanas
dokumentiem.
Rast iespēju nodrošināt direktora vietnieka izglītības jautājumos štata vienību.
Darba popularizēšanai izveidot izglītības iestādes mājas lapu.

Labās prakses piemērs: Veiksmīgas, mērķtiecīgas izglītības iestādes, izglītojamo ģimeņu un
pagasta pārvaldes sadarbības rezultātā sakārtota un aprīkota izglītības iestādes apkārtne.

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
(vajadzīgo atzīmēt ar x)

X izglītības iestādes Pūņu pamatskola (turpmāk – izglītības iestāde)
Izglītības iestādes dibinātājs
Izglītības iestādes juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu
reģistrā
X akreditāciju uz sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

akreditācijas atteikumu

Talsu novada Dome
Pūņu pamatskola”, Pūņas, Valdgales pagasts,
Talsu novads, LV-3253
4112900612

4
X izglītības programmas:
Izglītības
Īstenošanas vietas
programmas adrese (ja atšķiras no
kods
juridiskās adreses)

Izglītības programmas nosaukums

Pamatizglītības programma

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem

Nr.

Licence
Izdošanas
datums/derīguma
termiņš (no – līdz)

21011111 “Pūņu pamatskola”, V-2395
28.06.2010 –
Pūņas, Valdgales
uz nenoteiktu laiku
pagasts, Talsu
novads, LV-3253
21015811 “Pūņu pamatskola”, V-8208
24.08.2015.Pūņas, Valdgales
uz nenoteiktu laiku
pagasts, Talsu
novads, LV-3253

X akreditāciju uz sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

akreditācijas atteikumu

Ekspertu komisijas vadītāja

paraksts

Dace Melbārde

Eksperte

paraksts

Inta Budriķe

Eksperte

paraksts

Indra Kalniņa

09.03.2018., Rīga

