AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
(vajadzīgo atzīmēt ar X)

Par X izglītības iestādes Valdemārpils vidusskola (turpmāk – iestāde)
par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018.gada 1.februāra rīkojums Nr.1-06/32 „Par akreditācijas
ekspertu komisijas izveidi”
Vērtēšanas norises laiks iestādē: 05.03.2018. – 09.03.2018.
Ekspertu komisijas sastāvs
Ekspertu
komisijas vadītāja
Eksperte

Pārsla Kopmane

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

direktore

Valda Gaure

direktore

Eksperte

Ilze Kalniņa

Kuldīgas Mākslas un
humanitāro zinību vidusskola
Rīgas Tālmācības vidusskola

Eksperte
Eksperts

Ilze Ose
Normunds Rečs

Majoru vidusskola
Tukuma novada Izglītības
pārvalde

valdes
priekšsēdētāja
direktore
vadītājs

I. Vispārīgā informācija
Iestādes nosaukums: Valdemārpils vidusskola
Iestādes juridiskā adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
Iestādes reģistrācijas numurs
Izglītības iestāžu reģistrā: 4113900616
Iestādes vadītāja: Andris Dzenis
Iestādes dibinātājs: Talsu novada pašvaldība
Izglītojamo skaits iestādē: 249
Izglītības programmas: 4
Izglītības programmas nosaukums

Pamatizglītības programma

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

21011111

Speciālās pamatizglītības
21015811
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
31011011
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
programma
Vispārējās vidējās izglītības
31014011
profesionāli orientētā virziena
programma

Nr.

Licence
Izglītojamo
Izdošanas
datums/derīguma skaits
termiņš (no –
līdz)

Valoda

V-1898 12.04.2010.31.07.2018
V-1900 12.04.2010.31.07.2018

174

latviešu

8

latviešu

V-1901 12.04.2010

32

latviešu

V-1904 12.04.2010

16

latviešu

2
II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus)
Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis
Nepietiekami

Pietiekami

Labi

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās
X
izglītības programmas
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
X
2.2. Mācīšanās kvalitāte
X
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
X
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
X
4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vērtē aprakstoši
vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
X
5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
X
6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
X
6.2. Personālresursi
X
7. Izglītības iestādes darba organizācija,
vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana
X
un attīstības plānošana
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un
X
personāla pārvaldība
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām
institūcijām
Kopsavilkumā:
11

Ļoti labi

X
X
X
X

X

X
6

III. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses
Joma/Kritērijs
1.

4.1.
4.2.
4.3.

Iestādes stiprās puses
Izglītības iestādē tiek īstenotas daudzveidīgas izglītojamo prasmju, radošo
spēju un attīstošas interešu izglītības programmas.
Sistemātisks atbalsta komandas un pedagogu veiksmīga sadarbība
sociālpedagoģisko problēmu risināšanā.
Daudzveidīgi pasākumi par drošības, vardarbības, pirmās palīdzības
sniegšanas jautājumiem un veiksmīga sadarbība ar atbildīgo institūciju
speciālistiem to realizēšanā.
Ieinteresēta un aktīva izglītojamo pašpārvalde.
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4.4.
5.1.
6.1.
7.1.

Daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi gan izglītojamajiem, gan vecākiem, gan
sabiedrībai.
Teicama sadarbība ar absolventiem, vecākiem, uzņēmumiem, citām izglītības
iestādēm un dažādu profesiju pārstāvjiem, NVA.
Tiek koptas un ieviestas tradīcijas, kas saliedē un veicina piederības sajūtu
izglītības iestādei.
Veikts mērķtiecīgs darbs papildus finanšu resursu piesaistē un mācību vides
uzlabošanā.
Visu skolas darbinieku veiksmīga iesaistīšana skolas darba pašvērtēšanā un
plānošanā.

IV. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai
Joma/Kritērijs
1.
2.1.
2.2.
5.2.
7.1.

Ieteikumi
Rast iespēju pašvaldībai atrast līdzfinansējumu kvalitatīvai Vispārējās vidējās
izglītības profesionāli orientētā virziena programmas īstenošanai.
Organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Efektīva 21.gadsimta
mācību stunda”.
Rast iespēju īstenot sporta laukuma labiekārtošanu, ēdamzāles un aktu zāles
remontu.
Organizēt metodisko komisiju vadītāju sadarbību skolas attīstības prioritāšu
īstenošanā.

Izglītības iestādes labās prakses piemērs: Vide- vērtību, atbildības, tradīciju, draudzības,
patriotisma atspoguļotājs .Par to liecina veiksmīgi īstenotā saikne starp izglītības iestādes īstenotām
izglītības progammām, sadarbību ar izglītojamiem, vecākiem un sabiedrību, ārpusstundu pasākumu
organizēšanu ,iesaistīšanos dažādos projektos, materiālās bāzes pakāpenisku kvalitatīvu
papildināšanu un iestādes estētisko noformējumu.
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 Valdemārpils vidusskola (turpmāk – izglītības iestāde)
Izglītības iestādes dibinātājs
Izglītības iestādes juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu
reģistrā

Talsu novada dome
Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV3260
4113900616

4
X akreditāciju uz sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

akreditācijas atteikumu
X izglītības programmu:
Izglītības programmas nosaukums

Pamatizglītības programma

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

21011111

Speciālās pamatizglītības
21015811
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības
31011011
vispārizglītojošā virziena
programma
31014011
Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētā virziena
programma

Nr.

Licence
Izglītojamo
Izdošanas
datums/derīguma skaits
termiņš (no –
līdz)

Valoda

V-1898 12.04.2010.31.07.2018
V-1900 12.04.2010.31.07.2018

174

latviešu

8

latviešu

V-1901 12.04.2010

32

latviešu

V-1904 12.04.2010

16

latviešu

X akreditāciju uz sešiem gadiem
(termiņš ar vārdiem)

akreditācijas atteikumu
Ekspertu komisijas vadītāja

Pārsla Kopmane

Eksperte

Valda Gaure

Eksperte

Ilze Kalniņa

Eksperte

Ilze Ose

Eksperts

Normunds Rečs

19.03.2018.,Rīga

