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Vīzija – SKOLA IKVIENAM!
Krustpils pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir
iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē.

Misija
Mēs nodrošinām kvalitatīvu pamatskolas un iekļaujošo Izglītību, balstoties uz izglītojamā
individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem
un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām.

Mēs piedāvājam draudzīgu, aktīvu, radošu, mājīgu vidi, kurā:









izglītojamajam ir vēlme un iespēja būt visu darba dienu;
līdzās pastāv inovācijas un tradīcijas;
savstarpēji sadarbojas izglītojamie, skolotāji un vecāki;
izglītojamo skaits klasēs ir neliels, piemērots arī iekļaujošajai izglītībai;
skolēni jau no 1.klases mērķtiecīgi tiek virzīti veiksmīgai savas karjeras izvēlei (sevis
vadībai) un tās piepildīšanai;
aktīva un interesanta ārpusklases dzīve;
tiek veicināta draudzīga attieksme pret apkārtējo vidi.

Mēs kopā veidojam skolu, ar kuru var lepoties ikviens.
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KRUSTPILS PAMATSKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Krustpils pamatskola dibināta 1868.gada 8.novembrī. Laika gaitā vairāk kārt tiek mainīts skolas
nosaukums, kā arī atsevišķos laika posmos atrašanās vieta.
1868.gada 8.novembrī tiek iesvētīta jaunuzceltā skolas ēka - Lielā tautas skola Krustpilī, kura
pastāvēja 41 gadu.
1909.gadā izveido Krustpils 2-klasīgo ministrijas skolu ar piecu gadu apmācību.
1924./1925.m.g. skola tiek pārdēvēta par 6-klasīgo pamatskolu.
1946.gadā skolu pārdēvē par Krustpils 7-klasīgo pamatskolu.
1949.gadā skolu pārdēvē par Krustpils 3.septiņgadīgo skolu.
1954.gadā skola tiek pārdēvēta par Krustpils 7-gadīgo skolu.
1955./1956.m.g. mācības skolā notiek divās maiņās, jo ir izveidota otra plūsma ar krievu mācību
valodu.
1962.gadā skola kļūst par Jēkabpils 8-gadīgo skolu.
1989./1990.m.g. skola kļūst par Jēkabpils 9-gadīgo skolu.
1992.gadā skolai tiek atjaunots Krustpils pamatskolas nosaukums.
Šobrīd Krustpils pamatskolā mācās 177 skolēni un skolā tiek piedāvātas 3 licenzētas un
akreditētas izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu latviešu valodā
(21011111), pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811)
Pedagogu kvalifikācija
Skolā strādā 24 pedagoģiskie darbinieki.
Skolas vadību nodrošina direktore, vietnieki. Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst
Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām.
Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:
● kompetenču pieejā balstīta satura un pieejas īstenošanā;
● pedagoģijā darbā ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem;
● IKT un datorzinībās;
● audzināšanas jautājumos;
● skolvadības jautājumos.
Skolā izveidots un darbojas atbalsta dienests, kurā strādā
●
●
●
●

Logopēds
Pedagoga palīgs
Psihologs
Skolas medmāsa

Interešu izglītība
Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības un citās ārpusstundu
nodarbībās. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā, skola dažāda vecuma audzēkņiem piedāvā
šādas interešu izglītības programmas:
Kultūrizglītības programmas
 Folkloras kopa “Krauķi”
 5.-9.kl. koris
 Teātra klubiņš
 Teātra sports
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Rotaļdejas
1.-4.kl. koris
1.-4.kl.ansamblis “Saulstariņš”
Grims
Žurnālistika
Vides izglītības programmas
Mazpulki
Telpu rotājumu gatavošana
Vides objektu gatavošana un izvietošana skolas teritorijā
Lietu otrā dzīve
Tehniskā jaunrade
“Mazais ziepnieks” ziepju izgatavošana
Papīra plastika
Robotikas un tehnoloģiju pulciņš
Jauno velosipēdistu skola
Sports
Galda spēles
Mākslīgās kāpšanas sienas apguves nodarbības
Sporta spēles

KRUSTPILS PAMATSKOLAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Skolas galvenais mērķis – nodrošināt izglītojamos ar dzīvei nepieciešamajām zināšanām un
prasmēm, veidojot iemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī motivējot apzinātai karjeras
izvēlei.
Skolas uzdevumi:
1. Nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas- izglītības mūsdienīgai lietpratībai- īstenošanu
1.-9. klasēs, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā.
2. Īstenot izglītības saturu, kas orientēts uz sabiedrībā pieprasītām kompetencēm, inovācijām un
veselīgu dzīvesveidu.
3. Veicināt skolēnu vēlēšanos mācīties, garīgi un fiziski attīstīties, sagatavot skolēnus līdzdalībai
dzīvē, atbildīgu lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību.
4. Radīt skolēniem iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, rosināt skolēnu iztēli, attīstīt spēju
neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli.
5. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem), lai nodrošinātu obligātās
pamatizglītības apguvi un uzlabotu informācijas apmaiņu visos izglītības posmos.
6. Pilnveidot karjeras izglītību.
7. Racionāli izmantot piešķirto finansējumu.
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀS UN PRIORITĀŠU IZPILDES
NOVĒRTĒJUMS LAIKA POSMĀ NO 2017.-2019. GADAM
Pamatjoma: Mācību saturs
Stiprās puses:
•
skola sekmīgi realizē 3 pamatizglītības programmas;
•
īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un pasākumi kompetenču pieejas ieviešanas mācību saturā skaidrošanai;
•
rezultatīva skolas dalību projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā;
•
aprobēti kompetenču pieejā balstīti darba organizācijas modeļi, mācību un metodiskie līdzekļi, atbilstoši diagnostikas instrumenti.
Prioritāte 2018./2019.m.g.
Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un
ieviešana
Sasniegtais:
1. Sekmīga darbība mācību satura aprobācijā projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.
2. Aprobēti kompetenču pieejā balstīti darba organizācijas modeļi, mācību un metodiskie līdzekļi, atbilstoši diagnostikas instrumenti.
3. Īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un pasākumi kompetenču pieejas ieviešanas mācību saturā skaidrošanai.
4. Skolas pedagogu komandas profesionālās kompetences pilnveide klātienē un tiešsaistē 36-72 stundu apjomā mācību satura aprobācijas perioda
laikā projekta “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” ietvaros.
5. Labās prakses piemēru aktualizēšana skolas un reģiona līmenī.
Secinājumi: Skolas mērķtiecīgā ikdienas darbā un līdzdalībā mācību satura aprobācijā projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību
saturā” ietvaros radīta labvēlīga vide izglītības satura jaunā mācību satura un pieejas ieviešanai īstenotajās mācību priekšmetu programmās.
Tālākās attīstības vajadzības:
Pilnveidotā mācību satura un pieejas- izglītības mūsdienīgai lietpratībai- īstenošana 1.-9. klasēs, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā.
Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās
Stiprās puses:
•
pedagogu tālākizglītība un sevis pilnveidošana;
•
pedagogi realizē kompetencēs balstītu pieeju mācību procesa plānošanā un īstenošanā;
•
ir nodrošinātas papildnodarbības un konsultācijas, saskaņots pedagogu un atbalsta personāla darbs;
•
tiek īstenota mācību individualizācija un diferenciācija, ievērota individuāla pieeja;
•
mācību procesā tiek īstenota atgriezeniskās saites nodrošināšana par pedagoga vadīto mācību stundu ar mērķi veikt uzlabojumus atbilstoši
vērotāju ieteikumiem un personīgajiem secinājumiem.
Prioritāte 2018./2019.m.g.
Kvalitatīva visu izglītības programmu īstenošana. Īstenot mācību
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satura integrāciju un veicināt izglītojamo dzīves darbības prasmju
(kompetenču) attīstību, mācību satura apguvē mērķtiecīgi izmantojot
IT, projektus, praktiskos un laboratorijas darbus, eksperimentus,
situāciju analīzi
Sasniegtais:
1. Pedagogi realizē kompetencēs balstītu pieeju mācību procesa plānošanā un īstenošanā.
2. Stundās tiek akcentēta sadarbība, izmantotas interaktīvas metodes, mācību saistība ar dzīvi.
3. Nodrošināta informācijas tehnoloģiju un interneta resursu pieejamība bibliotēkā, informātikas kabinetā, klasēs, skolotāju istabā.
Secinājumi:
Izglītības iestādē labi tiek izmantotas IKT iespējas mācību materiālu izveidē, lietošanā, lai nodrošinātu mācību procesu, palīdzētu izglītojamiem attīstīt
prasmi mācīties.
Tālākās attīstības vajadzības:
Veicināt izglītojamo pozitīvu attieksmi pret mācību procesu un mācīšanās motivāciju, domāšanu par savu mācību procesu.
Pamatjoma: Skolēnu sasniegumi
Stiprās puses:
•
izglītības iestāde regulāri uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, salīdzinot ar rezultātiem valstī,
nosakot turpmākos iespējamos risinājumus mācību darba uzlabošanai;
•
savus spējas un talantus izglītojamie ir attīstījuši interešu izglītībā, skolas aktivitātēs;
•
izglītojamajiem pieejamas individuālās konsultācijas un projektu atbalsts;
•
veiksmīgi darbojas izglītojamo stimulēšanas sistēma par labām sekmēm mācībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
skatēs u.c.
Prioritāte 2017./2018.m.g.
Izglītojamo radošuma un talantu izkopšana, veicinot izglītojamo
individuālo kompetenču attīstību
Sasniegtais:
1. Pedagogu darbs ir balstīts uz talantīgo izglītojamo spēju izkopšanu.
2. Izglītojamajiem ir labi rezultāti olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās, izstādēs u.c.
3. Savus spējas un talantus izglītojamie ir attīstījuši interešu izglītībā, skolas aktivitātēs.
Secinājumi:
Izglītības iestādē veicināta izglītojamo iesaistīšanās interešu izglītībā, skolas aktivitātēs, lai attīstītu savus dotumus un izveidot atbilstošu materiālo bāzi
izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai.
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Tālākās attīstības vajadzības:
Skolēnu pašvērtēšanas sistēmas pilnveidošana, akcentējot skolēna darba ieguldījuma izvērtējumu.
Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem
Stiprās puses:
•
skolas psihologa, logopēda, medmāsas, 2 pedagogu palīgu pakalpojumu pieejamība;
•
saskaņots atbalsta personāla darbs;
•
veselību veicinoši pasākumi izglītojamiem (sporta dienas, pārgājieni, u.c.), nodrošināta peldētapmācība 2.kl.izglītojamiem;
•
piedalīšanās programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”; dalība projektos Kompetenču pieeja mācību saturā, Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai, “PuMPuRS”- Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs, Sporto visa klase.
Prioritāte 2017./2018.m.g.
Vecāku izglītošana par bērnu mācību procesu, akcentējot
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu un caurviju
kompetences
Sasniegtais:
1. Pilnveidota klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbība izglītojamo izaugsmes veicināšanā.
2. Kopējos izglītojošos pasākumos veicināta vecāku aktīva līdzdarbība un ieinteresētība.
3. Aktīvs skolas padomes darbs.
Secinājumi:
Nozīmīga loma pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā ir arī vecākiem, izglītības iestāde turpinās informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām
izglītības saturā un pieejā, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu.
Tālākās attīstības vajadzības:
Vecāku izglītošana par kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu un pieeju.
Pamatjoma: Skolas vide
Stiprās puses:
•
skolai ir senas tradīcijas, sava atribūtika;
•
plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts izglītības iestādes telpu remonts, izglītības iestādes teritorijas iežogošana, skolas pagalma plākšņu nomaiņa,
āra trenažieru uzstādīšana un Zaļās klases izveide;
•
skolā ir detalizēti izstrādāti iekšējo kārtību reglamentējošie dokumenti;
•
skolas mikroklimats ir labvēlīgs, vērsts uz sadarbību.
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Prioritāte 2017./2018.m.g.

Skolas tēla veidošana un popularizēšana, skolas 150 gadu jubilejas
sagatavošana

Sasniegtais:
1. Skolas mājas lapā apkopota informācija par skolas vēsturi.
2. Organizēts skolas jubilejas-salidojuma pasākums.
3. Izdota grāmata par Krustpils pamatskolu.
4. Skolēnu, darbinieku un vecāku aktivitāte skolas tēla popularizēšanā.
Secinājumi:
Izglītības iestādē tiek uzturēta droša, humāna, izglītojoša un audzinoša vide.
Tālākās attīstības vajadzības:
Turpināt veidot skolu par konkurētspējīgāko pārējo novada skolu vidū, tādējādi nodrošinot skolēnu skaita pieaugumu un kvalitatīvas izglītības iespējas.
Pamatjoma: Resursi
Stiprās puses:
•
labs nodrošinājums ar iekārtām un materiāltehniskajiem resursiem izglītības programmu īstenošanai;
•
mērķtiecīga mācību literatūras, mācību līdzekļu un tehnisko resursu bāzes pilnveidošana;
•
pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām;
•
skolas vadības atbalsts pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē.
Prioritāte 2019./2020.m.g.
Skolēnu, vecāku, skolotāju un sabiedrības iesaistīšana skolas darba
pašvērtēšanā un tālāko attīstības vajadzību izvirzīšanā
Sasniegtais:
1. Labi organizēta informācijas apmaiņa skolēnu, vecāku, skolotāju un sabiedrības vidū.
2. Mērķtiecīgs darbs skolas darba pašvērtēšanā un tālāko attīstības vajadzību izvirzīšanā.
3. Radošas pieejas iedzīvināšana savstarpējā sadarbībā.
Secinājumi:
Pilnveidota komunikācija ar mācību procesā iesaistītajām pusēm gan klātienes tikšanās reizēs un ikdienas komunikācijā, gan ar plašsaziņas līdzekļiem,
un e-vidē.
Tālākās attīstības vajadzības:
Veikt mācību līdzekļu iepirkumu plānošanu, ievērojot jaunā mācību satura ieviešanas gaitu; motivēt pedagogus tālākizglītības kursos, semināros un
projektos iegūtās zināšanas pilnvērtīgāk izmantot skolēnu radošuma un talantu izkopšanā, veicinot izglītojamo individuālo kompetenču attīstību.
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Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Stiprās puses:
•
izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota;
•
iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistīti visi pedagogi, ņemts vērā izglītojamo un vecāku viedoklis;
•
pašvērtēšanā iegūtie dati tiek izmantoti turpmākā darba plānošanā;
•
pašvērtējuma ziņojums ir pieejams interesentiem, tas tiek aktualizēts katru gadu;
•
izglītības iestādes vadība veiksmīgi vada iestādes darbu, tā ir ieinteresēta izglītības iestādes darbības pilnveidošanā.
Prioritāte 2019./2020.m.g.
Skolas sasniegumu un trūkumu izvērtēšana, jauna attīstības plāna
veidošana
Sasniegtais:
1. Izglītības iestādes pavērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota.
2. Pavērtēšanas process virzīts uz katru izglītības darbības jomu.
3. Izglītības iestādes vadība organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visās izglītības darbības jomās.
Secinājumi:
Skolas vadība savas kompetences ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu, pārrauga lēmumu īstenošanas laiku un kvalitāti.
Tālākās attīstības vajadzības:
Pavērtēšanas procesā un attīstības plāna izstrādes un /vai pilnveides procesā iesaistīt visas ieinteresētās puses.

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES
N.p.k.
1.

Skolas darbības
pamatjomas
Mācību saturs

2020./2021.m.g.

2021./2022.m.g.

2022./2023.m.g.

Kompetenču pieejā balstīta mācību
satura un pieejas īstenošana 1., 4.,
un 7.klasēs, jaunā mācību satura
un pieejas mērķtiecīga iekļaušana
īstenotajās
mācību
priekšmetu
programmās

Pilnveidotā mācību satura un
pieejas ieviešana 1.,2., 4.,5. un 7.,
8.klasēs, jaunā mācību satura un
pieejas mērķtiecīga īstenošana
īstenotajās mācību priekšmetu
programmās, atbilstoši pārmaiņām
valsts izglītības sistēmā.

Pilnveidotā mācību satura un
pieejas- izglītības mūsdienīgai
lietpratībai- īstenošana 1.-9.
klasēs,
atbilstoši pārmaiņām
valsts izglītības sistēmā.
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2.

Mācīšana un mācīšanās

Skolēna pieredzē balstīta mācību
procesa īstenošana, ņemot vērā katra
izglītojamā vajadzības un mūsdienu
izglītības tendences.

3.

Skolēnu sasniegumi

4.

Atbalsts skolēniem

Izglītojamo
mācīšanās
prasmju
pilnveidošana
un
sasniegumu
paaugstināšana ikdienas darbā.
Vecāku izglītošana par kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības
saturu un pieeju.

5.

Skolas vide

6.

Resursi

7.

Skolas darba
organizācija, vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolēna pieredzē balstīta jēgpilna
mācību procesa organizēšana,
veicinot
mācību
satura
integrāciju un dzīves darbības
prasmju attīstību, pilnveidojot
pašvadības, domāšanas, digitālās,
sadarbības kompetences.
Skolēnu pašvērtēšanas sistēmas
pilnveidošana, akcentējot skolēna
darba ieguldījuma izvērtējumu.
Atbalsta skolēniem ar mācīšanās
grūtībām
sniegšana,
īstenojot
individuālu pieeju, diferenciāciju
un individualizāciju mācību stundās
un
konsultācijās.
Atbalstošu
pasākumu nodrošināšana skolēniem
un viņu ģimenēm disciplīnas
ievērošanā un neattaisnotu mācību
stundu kavējumu novēršanā.
Mūsdienīgas
mācību
vides
attīstīšana un labiekārtošana.

Kvalitatīva
visu
izglītības
programmu īstenošana, īstenojot
mācību satura integrāciju un
veicinot
izglītojamo
dzīves
darbības prasmju (kompetenču)
attīstību.
Skolēnu izaugsmes dinamikas
uzskaites
un
analīzes
aktualizēšana.
Karjeras izglītības īstenošana,
aicinot dažādu jomu pārstāvjus,
organizējot tikšanās ar dažādu
nozaru speciālistiem, piedaloties
Karjeras dienās un Ēnu dienā,
apmeklējot
dažādas
mācību
iestādes,
dodoties
mācību
ekskursijās.

Komunikatīvo
prasmju
pilnveidošana
starp
visām
izglītības procesā iesaistītajām
pusēm.
Skolēnu, vecāku, skolotāju un
sabiedrības iesaistīšana skolas
darba pašvērtēšanā un tālāko
attīstības vajadzību izvirzīšanā.
Kvalitatīvas
informācijas
aprites Administrācijas
kompetenču Skolas
sasniegumu
un
nodrošināšana, izmantojot visas E- pilnveide atbilstoši pārmaiņām izaicinājumu izvērtēšana, jauna
klases iespējas savstarpējai saziņai izglītības sistēmā.
attīstības plāna veidošana.
starp skolu un ģimeni.
Pozitīva skolas iekšējā un ārējā tēla
veidošana,
izvirzīto
vērtību
aktualizēšana un iedzīvināšana
skolā.
Skolas materiāltehnisko resursu un Telpu, iekārtu un resursu optimāla
iekārtu atjaunošana, papildināšana un izmantošana
pamatizglītības
efektīva izmantošana.
programmu realizēšanas procesā.
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Pamatjoma
Prioritāte

PRIORITĀŠU IEVIEŠANAS PLĀNS
Mācību saturs

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošana 1., 4., un 7.klasēs, jaunā
2020./2021.m.g.
mācību satura mērķtiecīga iekļaušana īstenotajās mācību priekšmetu programmās
Pilnveidotā mācību satura un pieejas- izglītības mūsdienīgai lietpratībai- īstenošana 1., 4. un 7.klasēs, atbilstoši
Mērķis
pārmaiņām valsts izglītības sistēmā, vispārējās izglītības mācību satura un pieejas aprakstam.
Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, realizējot mūsdienīgu mācību saturu un pieeju.
Skola īsteno un nodrošina mācību procesu atbilstoši skolas licencētajām izglītības programmām.
Sasniedzamais rezultāts
Skola plāno darbu, gatavojoties jaunā mācību satura un pieejas īstenošanai 1., 4., 7.klasē.
Skola aktualizē atbilstošākos mācību līdzekļus, uzlabo digitālos un tehniskos mācību līdzekļus, aprīkojumu.
Pedagogi izvirza mācību stundai sasniedzamo rezultātu, īsteno atgriezenisko saiti, veido skolēnos izpratni prasmju
mācīšanā un vērtēšanā.
Pedagogi vēro kolēģu mācību stundu mācību procesa uzlabošanai, turpmākajai sadarbībai.
Dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbība.
Stundās pielietoti kompetenču pieejā balstīti darba organizācijas modeļi, mācību un metodiskie līdzekļi, atbilstoši
diagnostikas instrumenti.
Īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un pasākumi kompetenču pieejas ieviešanas mācību saturā
skaidrošanai.
Jaunā mācību satura mērķtiecīga iekļaušana īstenotajās mācību priekšmetu programmās.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Aktivitātes un
Kontrole un
Resursi
pārraudzība
Katra mācību priekšmeta pedagogam Direktora vietniece
2020. g. augusts
Interneta resursu
Direktore
iepazīties ar mācību programmu paraugiem, izglītības jomā
visc.gov.lv materiāli
PP sēdes protokols
mācību resursu krātuvēm. Patstāvīgi un SJ vadītāji
skola2030.lv materiāli
SJ protokoli
satura jomu komisijās izstrādāt un saskaņot Pedagogi
tematisko plānojumu atbilstoši vispārējās
izglītības mācību satura un pieejas
aprakstam.
Organizēt
skolā
mācīšanās
grupas SJ vadītāji
2020./2021.m.g.
SJ, mācīšanās grupu
Direktores vietnieces
nodarbības pedagogiem par kompetenču Direktora vietnieces
sanāksmes
izglītības jomā
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pieejā balstītu darba organizācijas modeļu, izglītības jomā
mācību un metodiskie līdzekļu, atbilstošu
diagnostikas instrumentu pielietojumu.
Pārraudzīt kompetencēs balstītas pieejas
akcentēšanu mācīšanas un mācīšanās
procesā.
Organizēt SJ sadarbību programmu apguves
jautājumos,
tematisko
plānojumu
apspriešanā,
kompetenču
apguves
plānošanā, īstenošanā.
Skolas darba analīze apspriedēs pie vadības
un PP sēdēs.

Direktora vietniece
izglītības jomā

2020./2021.m.g.

Cilvēkresursi

SJ vadītāji
Direktora vietniece
izglītības jomā

2020./2021.m.g.

Cilvēkresursi

Skolas administrācija

2020./2021.m.g.

Apspriedes pie vadības

Skolas
komandas
darba
rezultātu
apkopošana, izvērtēšana un pedagoģiskā
kolektīva informēšana PP sēdē.
Labās prakses piemēru aktualizēšana skolas
un reģiona līmenī.

Pedagogi
Direktora vietniece
izglītības jomā
Pedagogi
Direktora vietniece
izglītības jomā

2021.g.jūnijs

Statistikas apkopojums
Rezultātu izvērtējums

2020./2021.m.g.

Veikt skolēnu vērošanu un intervēšanu Klašu audzinātāji,
(anketēšanu) par kompetenču pieeju direktores vietniece
izglītībā. Analizēt gūto informāciju.
izglītības jomā

2021.g. maijs

Informācijas stenda
izveide
Profesionālās
pilnveides seminārs
Atklāto stundu analīze
Skolas psihologa
vērojumi.
Intervijas, anketēšana,
rezultātu apspriešana
vadības sanāksmē un
PP sēdē

SJ, mācīšanās grupu
protokoli
Kursu, semināru
apliecības
Direktores vietnieces
izglītības jomā
Stundu vērošanas lapas
Direktores vietnieces
izglītības jomā
SJ, mācīšanās grupu
protokoli
Direktore
Protokoli no apspriedēm
pie vadības
PP sēdes protokoli
SJ vadītāji
PP sēdes protokols
Direktore
Publikācija skolas mājas
lapā
Stundu vērošanas lapas
Direktores vietniece
izglītības jomā
Direktore
Anketu rezultātu
apkopojums
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Pamatjoma
Prioritāte

Mācīšana un mācīšanās

Skolēna pieredzē balstīta jēgpilna mācību procesa organizēšana, veicinot mācību satura
2021./2022.m.g.
integrāciju un dzīves darbības prasmju attīstību, pilnveidojot pašvadības, domāšanas, digitālās,
sadarbības kompetences
Pilnveidot mācīšanas kvalitāti, nodrošinot izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās iespējas daudzveidīgā mācību procesā.
Mērķis
Veicināt pedagogu sadarbību īstenoto izglītības programmu mācību satura un pieejas saskaņošanai.
Jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam laika grafikam.
Sasniedzamais
Pedagogi īsteno mācīšanās kompetences pilnveidi, nodrošinot daudzveidību mācību procesā.
rezultāts
Pedagogi motivē izglītojamos pašvadītam mācīšanās procesam un individuālo spēju un talantu attīstībai.
Daudzveidīgā mācību procesā pedagogi veicina izglītojamo mācīšanās motivāciju un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību.
Tiek pilnveidots pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.
Visi skolas pedagogi ievēro izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu. Skolēni saņem atgriezenisko saiti par savu snieguma
līmeni pēc izveidotajiem kritērijiem.
Pedagogi savstarpēji saskaņo mācību tēmas jaunā satura ietvaros un plāno mācību saturu, sadarbību atbilstoši mācību
programmām.
Tiek organizēti starpdisciplināri pārbaudes darbi, sadarbojoties divu vai vairāku mācību priekšmetu pedagogiem, tādējādi
radot izglītojamajiem dziļāku izpratni par jomu kopsakarībām un starppriekšmetu saikni.
Izglītojamie piedalās vērtēšanas un pašvērtēšanas procesā.
Skola attīsta skolēnu spējas, īstenojot projektu ”Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”, paplašina skolēnu
pieredzi, personības kultūrizglītību, mērķtiecīgi izmantojot projektu „Latvijas skolas soma”.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Aktivitātes un
Kontrole un
Resursi
Pārraudzība
Organizēt
skolotāju
tālākizglītību
par Direktores vietnieki
2021./2022.m.g.
Kursi,
semināri, Direktore
kompetencēs balstītu pieeju mācīšanas un
pedagogu mācības skolā,
mācīšanās procesā.
SJ, mācīšanās grupu
sanāksmes
Veicināt izglītojamo personisko atbildību Pedagogi
2021./2022.m.g.
Individuālais darbs ar Direktores vietniece
ikdienas mācību procesā.
skolēniem,
semināri, izglītības jomā
vērošana
Stundu vērošanas
lapas
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Pilnveidot
pedagogu
prasmes
jaunāko Direktores vietniece
tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.
izglītības jomā

2021./2022.m.g.

Veicināt izglītojamo mācīšanās kompetences Mācību priekšmetu 2021./2022.m.g.
pilnveidi, nodrošinot daudzveidību mācību pedagogi
procesā.
Organizēt starpdisciplinārus pārbaudes darbus,
sadarbojoties divu vai vairāku mācību
priekšmetu
pedagogiem,
tādējādi
radot
izglītojamajiem dziļāku izpratni par jomu
kopsakarībām un starppriekšmetu saikni.
Akcentēt izglītojamo savstarpējās vērtēšanas un
pašvērtēšanas nozīmīgumu mācību procesā, lai
sniegtu izglītojamajiem atbalstu un motivētu
viņus
mācību
sasniegumu
savlaicīgai
uzlabošanai.
Nostiprināt skolēnu prasmes zināšanu praktiskā
lietošanā stundās, pastiprināt mācību satura
saikni ar dzīvi, realitāti.

SJ vadītāji
Direktores vietniece
izglītības jomā

2021./2022.m.g.

Cilvēkresursi, IT
Kursi,
semināri,
pedagogu mācības skolā
Cilvēkresursi
mācīšanās
grupu
sanāksmes,
atklātās
stundas,
stundu
savstarpējā vērošana
Cilvēkresursi, pedagogu
savstarpējā sadarbība

Mācību priekšmetu 2021./2022.m.g.
pedagogi

Pedagogi,
personāls

Mācību priekšmetu 2021./2022.m.g.
pedagogi

Cilvēkresursi

Iesaistīt atbalsta personāla grupu, mācīšanās Direktores vietnieki, 2021./2022.m.g.
stratēģiju apguvē skolēniem ar īpašām un atbalsta personāls
speciālām vajadzībām.
Veikt stundu vērošanu ar mērķi vērtēt skolēnu Direktores vietnieki
mācīšanās un darba pašvērtēšanas prasmes un
zināšanu
praktiskas
lietošanas
prasmes,
sadarbību.

2021./2022.m.g. 1.sem.

Direktore

Direktores vietniece
izglītības jomā
Stundu vērošanas
lapas
Direktore

atbalsta Direktores vietniece
izglītības jomā
Stundu vērošanas
lapas

Direktores vietniece
izglītības jomā
(Vērojumi stundās,
skolēnu aptaujas)
Individuālais darbs ar Direktore
skolēniem,
semināri, Individuālie plāni,
vērošana
individuālā darba ar
skolēniem
reģistrācijas lapas
Vērošana,
pārrunas, Direktores
stundu analīze
vietnieces
izglītības jomā
Stundu vērošanas
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Vērot mācību stundas un to produktivitāti.

Kontrolēt papildnodarbību
grafika izpildi, koriģēt to.

un

Direktores vietnieki

2021./2022.m.g. 2.sem.

konsultāciju Direktore, direktores 2021./2022.m.g.
vietnieki

Veikt skolēnu, vecāku, pedagogu un speciālistu
Klases audz.
intervēšanu (anketēšanu) par sadarbības kvalitāti. Skolas psihologs
Analizēt gūto informāciju.

2022.g. marts

Pārraudzīt kompetencēs balstītas pieejas Direktora vietniece
akcentēšanu mācīšanas un mācīšanās procesā. izglītības jomā
Izvērtēt bērna, vecāku, pedagogu un speciālistu
plānotās sadarbības mērķu un uzdevumu
sasniegšanai kvalitāti.

2021./2022. m.g. 2.sem.
2022. g. jūnijs

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Sasniedzamais rezultāts

lapas
Direktores vietniece
izglītības jomā
Direktore
Stundu vērošanas
lapas
Papildnodarbību
un Direktore
konsultāciju
grafiki,
reģistrācijas
lapas
individuālajam darbam ar
izglītojamiem
Skolas psihologa
Direktores vietniece
vērojumi.
izglītības jomā
Intervijas, anketēšana,
Direktore
rezultātu apspriešana
vadības sanāksmē un PP
sēdē
Stundu
apmeklējumi Direktore
Rezultātu
apspriešana Bērnu, vecāku un
vadības sanāksmē, Mk un speciālistu atbilžu
PP sēdē
apkopojums
PP sēdes
protokols
Vērošana
Stundu analīze

Skolēnu sasniegumi
Skolēnu pašvērtēšanas sistēmas pilnveidošana, akcentējot skolēna darba ieguldījuma
izvērtējumu
Attīstīt skolēnos prasmi novērtēt savas zināšanas un analizēt savu ieguldīto darbu.
Paaugstināt skolēnu personīgo atbildību par mācību rezultātiem.
Skolēni ir atbildīgi par savu rezultātu.
Regulāri tiek piedāvātas skolēniem pašvērtējuma iespējas.

2021./2022.m.g.
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Pedagogu vidū veicināta dalīšanās pieredzē par formatīvās vērtēšanas pielietošanu mācību stundās.
Daudzveidīgā mācību procesā pedagogi veicina izglītojamo mācīšanās motivāciju un pašvadītas mācīšanās prasmju
attīstību.
Izglītojamie piedalās vērtēšanas un pašvērtēšanas procesā.
Skolēni prot noteikt savu zināšanu līmeni un zina kādas darbības jāveic, lai rezultātu uzlabotu.
Skolēni attīsta prasmes izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt mācību mērķus.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Aktivitātes un
Kontrole un
Resursi
pārraudzība
Nostiprināt
skolēnu
prasmes
zināšanu Pedagogi
2021./2022.m.g.
Cilvēkresursi
Direktores vietnieces
praktiskā lietošanā stundās, ārpusstundu
izglītības jomā
pasākumos, projektu darbā, regulāri piedāvājot
Kl.audz.plāni
skolēniem pašvērtējuma iespējas. Akcentēt
Stundu vērošanas lapas
zināšanu praktiskas lietošanas prasmes
pārbaudes darbu satura izveidē un vērtēšanā.
Klases stundās un mācību priekšmetu stundās Pedagogi, psihologs
2021./2022.m.g.
Cilvēkresursi
Klašu audzinātāji,
regulāri organizēt skolēnu un pedagogu
d.v.izglītības jomā
pārrunas par skolēna ieguldījumu mācību
darbā.
Mācību stundās efektīvi iekļaut formatīvās Pedagogi
2021./2022.m.g.
Cilvēkresursi
Direktores vietnieces
vērtēšanas veidus. Gan formatīvajā, gan
izglītības jomā
summatīvajā vērtēšanā, vērtējot kompleksas
Snieguma līmeņa
prasmes, vērtējuma izlikšanai izmantojami
apraksti katrā mācību
skolēnu snieguma līmeņu apraksti pret
priekšmetā
konkrēto mērāmo sasniedzamo rezultātu.
Stundu vērošanas lapas
Organizēt kolēģu dalīšanos pieredzē par Pedagogi
2021./2022.m.g.
Cilvēkresursi
Direktores vietnieces
formatīvās vērtēšanas pielietošanu mācību SJ vadītāji
Vebināri
izglītības jomā
stundās.
Interneta resursi
Savstarpējās mācīšanās
grupu protokoli
Analizēt skolēnu izaugsmes dinamiku.
Pedagogi
2021./2022.m.g.
Individuālais darbs
Direktores vietnieces
SJ vadītāji
Darba izvērtējums
pedagogiem, SJ
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Attīstīt skolēnu prasmes izvērtēt mācību Pedagogi
sasniegumus un izvirzīt mācību mērķus,
atbilstoši izglītības posmam.
Pamatjoma
Prioritāte

2021./2022.m.g.

Individuālais darbs
Darbs klasē

sanāksmju protokoli
Direktores vietnieces
izglītības jomā
Stundu vērošanas lapas

Atbalsts skolēniem

Vecāku izglītošana par kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu un
2020./2021.m.g.
pieeju.
Ieinteresēt vecākus vairāk sekot bērna skolas gaitām un izprast pārmaiņas izglītībā.
Mērķis
Pilnveidota klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbība izglītojamo izaugsmes veicināšanā.
Sasniedzamais rezultāts
Kopējos izglītojošos pasākumos veicināta vecāku aktīva līdzdarbība un ieinteresētība.
Organizētas izglītojošas nodarbības vecākiem.
Skolēnu vecākiem izskaidrota jaunā mācību satura un pieejas būtība.
Aktīvs skolas padomes darbs.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un pārraudzība
Skolas darba plānošanā iesaistīt skolas padomi. Skolas administrācija
2020.g.septembris Cilvēkresursi
Direktores vietniece
izglītības jomā
Darba plāns
Organizēt izglītojošas nodarbības vecākiem,
Skolas psiholoģe
2020./2021.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
izskaidrot vecākiem jaunā mācību satura un
Direktores vietnieces
Vecāku sapulces protokols
pieejas būtību.
Organizēt kopējus izglītojošus un atpūtas
Klašu audzinātāji,
2020.g.
Cilvēkresursi
Direktore
pasākumus kopā ar vecākiem.
skolas padome
novembris,
Direktores vietnieces
2021.g.aprīlis
izglītības jomā
Iesaistīt vecākus ārpusstundu aktivitātēs un
Klašu audzinātāji
2020./2021.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
dažādu projektu realizācijā.
Direktores vietnieces
izglītības jomā
Statistikas datu
apkopojums
Veikt skolēnu, vecāku, pedagogu un speciālistu Klases audz.
2021.g. maijs
Skolas psihologa
Direktores vietnieces
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intervēšanu (anketēšanu) par sadarbības
kvalitāti. Analizēt gūto informāciju.

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Sasniedzamais rezultāts

vērojumi.
Intervijas, anketēšana,
rezultātu apspriešana
vadības sanāksmē un
PP sēdē

Skolas psihologs

izglītības jomā
Direktore
PP sēdes protokols

Skolas vide
Pozitīva skolas iekšējā un ārējā tēla veidošana, izvirzīto vērtību aktualizēšana un
2020./2021.m.g.
iedzīvināšana skolā.
Veidot vienotu izpratni skolēnos, viņu vecākos un skolas darbiniekos par skolas izvirzītajām vērtībām, iedzīvināt tās
skolas ikdienā.
Skolēni, viņu vecāki un skolas darbinieki zina skolas vērtības.
Izveidoti stendi par skolas vēsturi.
Skolas mājas lapā apkopota informācija par skolas vēsturi.
Skolēni zina savas skolas un novada vēsturi.
Palielinājies skolas mājas lapas apmeklētāju skaits.
Uzlabojusies skolēnu savstarpējā saskarsme.
Skolai ir savi tradicionāli pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi.
Tiek dokumentēti un popularizēti skolēnu sasniegumi skolas un novada informatīvajā telpā..
Skolēnu, darbinieku un vecāku aktivitāte skolas tēla popularizēšanā.

Uzdevumi
Iekārtot skolas vēsturei veltītus stendus.

Ieviešanas gaita
Atbildīgais
Laiks
Vēstures, dizaina un 2020./2021.m.g.
tehnoloģiju skolotājs

Popularizēt skolas mājas lapu, informējot Pedagogi
skolēnus, viņu vecākus un sabiedrību par tās
lietderību un plašo funkcionalitāti.
Aktualizēt skolas vērtības ar informatīviem Pedagogi

Resursi
Kontrole un pārraudzība
Pedagogu sadarbība, Direktore
administrācijas
Stendi
atbalsts

2020./2021.m.g.

Cilvēkresursi
Interneta resursi

2020./2021.m.g.

Pedagogu sadarbība, Direktore

Direktores
izglītības jomā

vietniece
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materiāliem.

Ietvert skolas vērtību aktualizēšanu un Pedagogi
iedzīvināšanu skolas un klašu audzināšanas
plānos, vecāku sapulcēs.
Regulāri informēt skolēnus, viņu vecākus un Pedagogi
sabiedrību par interesanto un aktuālo skolas dzīvē,
atspoguļojot informāciju skolas mājas lapā un
novada avīzē.

Pamatjoma
Prioritāte

administrācijas
atbalsts

2020./2021.m.g.

2020./2021.m.g.

Publikācijas skolas avīzē,
mājas
lapā,
Krustpils
novada mājas lapā un
laikrakstā
,,Krustpils
Novadnieks”
Pedagogu sadarbība, Direktore
administrācijas
Direktores
vietniece
atbalsts
izglītības jomā
Cilvēkresursi, IT
Direktore
Publikācijas skolas avīzē,
mājas
lapā,
Krustpils
novada mājas lapā un
laikrakstā
,,Krustpils
Novadnieks”

Resursi

Skolēnu, vecāku, skolotāju un sabiedrības iesaistīšana skolas darba pašvērtēšanā un
2022./2023.m.g.
tālāko attīstības vajadzību izvirzīšanā
Izmantojot skolā esošos cilvēkresursus, veikt skolas darba pašvērtēšanu un tālāko attīstības vajadzību izvirzīšanu.
Mērķis
Labi organizēta informācijas apmaiņa skolēnu, vecāku, skolotāju un sabiedrības vidū.
Sasniedzamais rezultāts
Mērķtiecīgs darbs skolas darba pašvērtēšanā un tālāko attīstības vajadzību izvirzīšanā.
Radošas pieejas iedzīvināšana savstarpējā sadarbībā.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un pārraudzība
Pedagogu
tālākizglītība
par
informācijas Direktora vietniece
2022./2023.m.g.
Kursi, semināri
Direktore
nodošanas un saņemšanas veidiem un to izglītības jomā
1.sem.
efektivitāti.
Skolas darba 2020./2021.m.g.-2022./2023.m.g. Skolas administrācija
2022./2023.m.g.
Apspriedes pie
Direktore
analīze skolas padomes sanāksmē, vecāku
1.sem.
vadības
Protokoli no apspriedēm pie
kopsapulcē, apspriedēs pie vadības un PP sēdē.
Sarunas ar vecākiem vadības, skolas padomes
Anketas
apspriedes, vecāku
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kopsapulces
PP sēdes protokoli
Direktore
Informācija par skolas dzīvi
masu medijos
Direktore
Skolas pašnovērtējums

Pilnveidot sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem,
sniegt informāciju par aktivitātēm skolas dzīvē
pēc iespējas plašākai sabiedrībai.
Pašnovērtējuma
ziņojuma
sagatavošana,
saskaņošama
ar
iestādes
dibinātāju
un
publiskošana iestādes dibinātāja tīmekļa vietnē.
Skolas darba plānošana 2023./2024.m.g.2025./2026.m.g.

Direktora vietnieces
izglītības jomā
Pedagogi
Direktora vietnieces
izglītības jomā

2022./2023.m.g.

Cilvēkresursi
Interneta resursi

2023.g.augusts

Cilvēkresursi
Interneta resursi

Pedagogi
SJ vadītāji
Skolas administrācija
Skolas padome

2022./2023.m.g.
2.sem.

Cilvēkresursi
Anketas

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Sasniedzamais rezultāts

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Direktore
Attīstības plāns
2023./2024.m.g.2025./2026.m.g.
PP sēdes protokols

Skolas sasniegumu un izaicinājumu izvērtēšana, jauna attīstības plāna veidošana
2022./2023.m.g.
Iesaistīt Krustpils pamatskolas kolektīvu un skolas padomi attīstības plānošanā, vērtēšanā, lēmumu pieņemšanā.
Iekšējie dokumenti izstrādāti, pamatojoties uz ārējiem normatīviem aktiem.
Katrs skolas darbinieks veic sava darba izvērtēšanu un piedalās skolas darbības vērtēšanā.
Lielākā daļa darbinieku atzīst, ka vadības un personāla sadarbība ir kvalitatīva.
Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas darbības jomas.
Skaidri strukturēta un plānota pašvērtēšanas sistēma, ko mācību gada beigās pēc noteiktiem kritērijiem veic metodiskās
komisijas, klašu audzinātāji, katrs skolotājs, skolas administrācija.
Sistemātiski organizēta vadības pārraudzība un vērtēšana visās darba jomās, bet katru gadu – tajās, kuras noteiktas par
prioritārām.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un pārraudzība
Apkopot pašvērtēšanas rezultātus, analizēt Skolas administrācija
2022./2023.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
informāciju un izveidot skolas darbības un
1.semestris
Pašvērtējums
attīstības plāna izpildes pašvērtējumu, noteikt
stiprās puses un nepieciešanos uzlabojumus.
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Koriģēt iekšējos dokumentus, saskaņojot tos ar
izmaiņām ārējos normatīvajos aktos.
Pašnovērtējuma
ziņojuma
sagatavošana,
saskaņošama ar iestādes dibinātāju un
publiskošana iestādes dibinātāja tīmekļa vietnē.
2022./2023.m.g. 1.semestra, 2022./2023.mācību
gada darba rezultātu apkopošana, izvērtēšana un
pedagoģiskā kolektīva informēšana PP sēdēs.
Skolas darba analīze apspriedēs pie vadības un
PP sēdēs.

Skolas administrācija

2022./2023.m.g.

Cilvēkresursi

Direktora vietnieces
izglītības jomā

2022.g.augusts

Cilvēkresursi
Interneta resursi

Skolotāji
SJ vadītāji

2022.g.decembris
2023.g.jūnijs

Skolas administrācija

2022./2023.m. g.

Statistikas
apkopojums
Rezultātu izvērtējums
Apspriedes pie
vadības

Direktore
Normatīvie akti
Direktore
Skolas pašnovērtējums
SJ vadītāji
PP sēdes protokols

Veikt pedagogu, darbinieku, vecāku un skolēnu Direktora vietnieces
anketēšanu, analizēt rezultātus.
izglītības jomā

2022./2023.m.g.

Statistikas
apkopojums

Direktore
Protokoli no apspriedēm pie
vadības
PP sēdes protokoli
Direktore
Rezultātu izvērtējums

Veikt Krustpils pamatskolas 2020. – 2023. g.
attīstības plāna izvērtēšanu un izveidot attīstības
plānu 2023.-2026. gadam.
Skolas darba plānošana 2023./2024.m.g.2025./2026.m.g.

Skolas administrācija
SJ vadītāji

2019./2020.m.g.

Apspriedes pie
vadības

Direktore
Attīstības plāns

Skolas administrācija
SJ vadītāji

2019./2020.m.g.
2.semestris

Cilvēkresursi

Direktore
Attīstības plāns
2022./2023.m.g.darba plāns
PP sēdes protokols
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Krustpils pamatskolas attīstības plāns izskatīts
pedagoģiskās padomes sēdē 2020.gada 10.jūnijā
Direktore: V.Stiebriņa

SASKAŅOTS
Krustpils novada
domes priekšsēdētājs
Kārlis Pabērzs
2020.gada jūnijā
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