“Izglītības iestādes pašvērtēšanas
metodika un pašnovērtējuma
ziņojums, sākot ar
2020./2021.māc.g.”
Rolands Ozols

Valmiera, 10.03.2020.

Sasniedzamie rezultāti
1. Semināra dalībniekiem ir izpratne par aktuālajām
pārmaiņām pašvērtēšanas procesā, sākot ar
2020./2021.māc.g.
2. Semināra dalībnieki prot strādāt ar līmeņu
aprakstiem jaunajā pašvērtēšanas metodikā.
3. Semināra dalībniekiem ir bijusi iespēja aktualizēt
neskaidros jautājumus.
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Pašvērtēšanas process,
pašnovērtējuma ziņojums un
akreditācija
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Pāreja uz jaunajām jomām un
kritērijiem akreditācijā
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Pašnovērtējuma ziņojuma ietvars

Komponents

Atbilstība
mērķiem

Kvalitatīvas
mācības

Iekļaujoša
vide

Laba
pārvaldība

Apakškomponent
s

Kompetences
un sasniegumi
(3 faktori)

Mācīšana un
mācīšanās
(15 faktori)

Pieejamība
(n/v)

Finanšu un
administratīvā
efektivitāte
(2 faktori)

Apakškomponent
s

Izglītības
turpināšana un
nodarbinātība
(3 faktori)

Skolotāju
profesionālā
kapacitāte
(4 faktori)

Drošība un
psiholoģiskā
labklājība
(4 faktori)

Vadības
profesionālā
darbība
(6 faktori)

Apakškomponent
s

Vienlīdzība un
iekļaušana
(2 faktori)

Izglītības
programmu
īstenošana
(3 faktori)

Infrastruktūra
un resursi
(5 faktori)

Atbalsts un
sadarbība
(7 faktori)
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Pašvērtēšanas metodikas līmeņu
apraksti - vadības profesionālā
darbība
Faktora
Kvalitātes
nosaukums līmeņa “Ļoti
labi” apraksts

Kvalitātes
Kvalitātes
Datu avoti
līmeņa “Labi” līmeņa
pierādījumu
apraksts
“Pietiekami” iegūšanai
apraksts
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Komponents «Laba pārvaldība»
Apakškomponents «Vadības
profesionālā darbība»
Komponents

Laba pārvaldība

Apakškomponents Vadības
profesionālā
darbība
1.faktors

Vadītājam ir skaidra
vīzija un stratēģisks
redzējums par
savas skolas darbu,
kā arī skaidras
prioritātes par
darbu

Direktoram ir vīzija par to, kādu
šajā skolā vēlas izaudzināt
absolventu un kādam jābūt mācību
procesam, lai šādi skolēni izaugtu.
Šī vīzija ir vienota ar skolas
darbiniekiem, skolēniem un viņu
vecākiem. Direktoram ir
stratēģisks redzējums un plāns, kā
šo vīziju pārvērst darbībā. Skolas
darbinieki labi pārzina stratēģisko
plānu, tam piekrīt un piedalās tā
izpildē. Plāns pilnībā vai ar pāris
atkāpēm tiek īstenots – par to
liecina pierādījumi. Direktors savā
darbībā pauž iestādes vērtības, ar
savu vadības stilu rāda piemēru,
kā viņš/-a sagaidītu, ka skolotāji
vada skolēnus Direktors skaidro
skolotājiem un citiem darbiniekiem
skolas mērķus un attīstības
prioritātes un kādu rīcību, kādu
sniegumu viņš sagaida no katra
darbinieka, lai sasniegtu skolas
7
mērķus.

Komponents «Laba pārvaldība»
Apakškomponents «Vadības
profesionālā darbība»
Komponents

Laba pārvaldība

Apakškomponents

Vadības profesionālā
darbība

1.faktors

Vadītājam ir skaidra
vīzija un stratēģisks
redzējums par savas
skolas darbu, kā arī
skaidras prioritātes
par darbu

Direktoram ir vīzija par to, kādu
šajā skolā vēlas izaudzināt
absolventu un kādam jābūt mācību
procesam, lai šādi skolēni izaugtu.
Šī vīzija ir vienota ar skolas
darbiniekiem, skolēniem un viņu
vecākiem. Direktoram ir
stratēģisks redzējums un plāns,
kā šo vīziju pārvērst darbībā. Skolas
darbinieki labi pārzina stratēģisko
plānu, tam piekrīt un piedalās tā
izpildē. Plāns pilnībā vai ar pāris
atkāpēm tiek īstenots – par to liecina
pierādījumi. Direktors savā darbībā
pauž iestādes vērtības, ar savu
vadības stilu rāda piemēru, kā viņš/a sagaidītu, ka skolotāji vada
skolēnus Direktors skaidro
skolotājiem un citiem darbiniekiem
skolas mērķus un attīstības
prioritātes un kādu rīcību, kādu
sniegumu viņš sagaida no katra
darbinieka, lai sasniegtu skolas
mērķus.
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Pāreja uz jaunajām jomām un
kritērijiem akreditācijā

Pāreja uz jaunajām jomām un
kritērijiem akreditācijā
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Pāreja uz jaunajām jomām un kritērijiem
akreditācijā, sākot ar 2020./2021.māc.g.
Pašnovērtējuma ziņojums

01.09.2020.

01.09.2020.

15.09.2021.

•Tiek aktualizēts esošais
pašnovērtējuma
ziņojums atbilstoši
plānotajam. (7 jomas un
19 kritēriji)
•Mainās – publiskojamā
daļa un pilnais ziņojums.
•Mainās veids, kā
sniedzam informāciju pie
kritērijiem, kurus
aktualizējam – tas ir
izglītības iestādes
darbību izvērtējošs,
nevis darbību
uzskaitījums.

•Sākas informācijas
ieguve ziņojuma
aktualizācijai 2021.gadā
•Vispārīgajā daļā – cita
struktūra, tiek norādītas
prioritātes
2020./2021.m.g.,
parādās kvantitatīvie
rādītāji.
•Direktora vērtēšanā
noslēdzas NEVIS
sistēmas izmantošana,
iekļaujas skolas
pašnovērtējuma
ziņojumā.

•Aktualizējas vispārīgā
daļa.
•Aktualizējas tie
apakškomponenti, kuri
norādīti ar jauno
pamatinformāciju.
• Iekļaujas jauna
informācija par
prioritāšu īstenošanu
2020./2021.māc.g.
•Iekļaujas direktora
pašvērtējums.
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MK noteikumi – pašnovērtējuma
ziņojums
•

Katru gadu līdz 1.septembrim pašnovērtējuma ziņojumā tiek
aktualizēta vispārīgā informācija, kā arī tā informācija, kura atklāj
izglītības iestādes darba prioritātes un sasniegtos rezultātus.

•

Nepieciešams publiskot:
–
–

–
–

–
–
–

Izglītības iestādes misiju, vīziju, vērtības cilvēkcentrētā
veidā.
Vispārīgo informāciju par izglītības iestādi (izglītojamo
skaits, īstenojamās izglītības programmas, vispārējā izglītībā
piedāvātie «grozi», pedagogu un atbalsta personāla
nodrošinājums un pieejamība)
Pašnovērtējuma ziņojumā norādītās katra apakškomponenta
stiprās puses.
Pašnovērtējuma ziņojuma pārskata periodā lielākie īstenotie
projekti, to īsa anotācija un sasniedzamie rezultāti.
Institūcijas, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi izglītības
programmu īstenošanai.
Audzināšanas darba prioritātes trīs gadiem.
Cita būtiska informācija, kuru izglītības iestāde vēlas
publiskot.
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Pašnovērtējuma ziņojuma jaunā
struktūra
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Vispārīgā informācija par izglītības iestādi (izglītojamo
skaits, īstenojamās izglītības programmas, vispārējā
izglītībā piedāvātie «grozi», pedagogu un atbalsta
personāla nodrošinājums un pieejamība)
Izglītības iestādes misija, vīzija, vērtības cilvēkcentrētā
veidā.
Izglītības iestādes mācību gada prioritāte/-s un ar to
saistītie sasniedzamie rezultāti 1-3 apakškomponentiem
(kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti).
Izglītības iestādes vadītāja izvirzītie profesionālās
darbības mērķi un sasniedzamie rezultāti pie
apakškomponentiem «Finanšu un administratīvā
efektivitāte» un «Vadības profesionālā darbība»
(kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji).
Apakškomponenta analītisks izvērtējums, norādot
iestādes stiprās puses/sasniegto un turpmākās
attīstības iespējas.
Informatīvie un statistiskie pielikumi par izglītības
iestādes darbību pēc izglītības iestādes ieskatiem.
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Pašnovērtējuma ziņojuma
aktualizēšana
Uz katra mācību gada 1.septembri tiek aktualizēta šāda
informācija:
1. Vispārīgā informācija par izglītības iestādi
(izglītojamo skaits, īstenojamās izglītības
programmas, vispārējā izglītībā piedāvātie
«grozi», pedagogu un atbalsta personāla
nodrošinājums un pieejamība).
2. Izglītības iestādes misija, vīzija, vērtības
cilvēkcentrētā veidā.

3.

4.
5.

6.

Izglītības iestādes mācību gada prioritāte/-s
un ar to saistītie sasniedzamie rezultāti 1-3
apakškomponentiem (kvalitatīvie un
kvantitatīvie rezultāti).
3-4 saturiskie apakškomponenti.
Izglītības iestādes vadītājs aktualizē
apakškomponentus «Finanšu un
administratīvā efektivitāte» un «Vadības
profesionālā darbība».

Informatīvie un statistiskie pielikumi par
izglītības iestādes darbību pēc izglītības iestādes
ieskatiem.
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Kas nav izglītības iestādes
pašnovērtējuma ziņojums
• Tas nav izglītības iestādes darbības
hronoloģisks un informatīvs
atspoguļojums.
• Tas nav pārbaudes objekts akreditācijas
komisijai.
• Tas nav publiski pieejams pilnā apjomā.
• Tas nav garš birokrātisks dokuments, bet
gan izglītības iestādes pašvērtēšanas
procesa atspoguļojums rezultāts.
• Izglītības iestādei nav jānorāda savs
sniegums pašnovērtējuma
publiskojamajā daļā.
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Izglītības iestādes pašvērtēšanas
process
1. Ikgadējs process, kurā iesaistās visas
izglītības iestādes mērķgrupas (pedagogi,
izglītojamie, vecāki, dibinātājs, atbalsta
personāls, tehniskie darbinieki u.c.).
2. Metodes, ar kurām katra mērķgrupa
iesaistās, izvēlas iestādes vadība un tās ir
pielāgojamas katras mērķgrupas
vajadzībām (piemēram, aptauja,
fokusgrupas diskusija, seminārs,
konference, pedagoģiskās padomes sēde
utt.).
3. Pašvērtēšanas procesa kvalitātei ir
nepieciešami gan kvalitatīvie, gan
kvantitatīvie rādītāji, kurus izglītības
iestāde var izvērtēt.
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Sasniedzamie rezultāti
1. Semināra dalībniekiem ir izpratne par aktuālajām
pārmaiņām pašvērtēšanas procesā, sākot ar
2020./2021.māc.g.
2. Semināra dalībnieki prot strādāt ar līmeņu
aprakstiem jaunajā pašvērtēšanas metodikā.
3. Semināra dalībniekiem ir bijusi iespēja aktualizēt
neskaidros jautājumus.
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Izglītības kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālr. +371 67222504, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv,
www.ikvd.gov.lv
Twitter konts: @IKVD_gov_lv
Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais atbildētājs)
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