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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.
Izglītības programmas
nosaukums

Vispārējās pirmsskolas
izglītības programma

Izglītības

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

01011111

Izglītojamo skaits
2021.gada
Licencēšanas
5.septembrī
datums

Licence
Nr.

V-9746

11.04.2018.
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums
NPK

Informācija

Skaits

1. Pedagogu skaits izglītības iestādē,
noslēdzot 2020./2021.māc.g.
(31.08.2021.)
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2. Ilgstošās vakances izglītības iestādē
(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.
3. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta
personāls izglītības iestādē, noslēdzot
2020./2021.māc.g.

Nav
2

Komentāri (nodrošinājums un ar to
saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība
u.c.)
Mūzikas skolotāja – 0,6 slodzes
Sporta skolotāja – 0,5 slodzes;
Pedagoģiskā sastāva maiņa saistīta ar
skolotājas atgriešanos darbā no bērna
kopšanas atvaļinājuma
Logopēds 0,5 slodze
Psihologs 0,5 slodze

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus
2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes
vadītājam)
Prioritātes
1. Īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot audzināšanas un mācību procesu, kurā
bērni praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes visās
mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus.
Plānotie sasniedzamie rezultāti:
Kvalitatīvi:
 Pedagoģiskais process apzināti tiek virzīts tā, lai izglītojamiem piedāvātu pētnieciskas
darbības uzdevumus grupu darbā un individuāli, pedagogi mācās atbalstīt izglītojamo
iniciatīvu pētniecībā un praktisko darbu veikšanā.
 Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;
 Mācību jomu sasniedzamie rezultāti tiek atspoguļoti e-klases vidē. bērnu vecāki izprot, ka
skolotājs katrai tēmai izvirza bērniem sasniedzamo rezultātu un plāno darbu, kā bērns šo
rezultātu sasniegs.



Mācību procesā aktualizētas praktiska veida aktivitātes, kurās bērni pielieto savu pieredzi un
atklāj jaunradi.
 Pastāvīga sadarbība ar atbalsta personālu (izglītības psihologs un logopēds un bērnu
vecākiem);
Kvantitatīvi
 Vismaz reizi nedēļā tiek īstenotas mācības āra vidē, sporta nodarbības pēc iespējas notiek ārā,
sporta laukumā.
 Grupu vides novērtējums veikts 3 reizes mācību gadā.
 Atbalsta komandas sanāksmes vismaz vienu reizi divos mēnešos vai pēc vajadzības biežāk.
 Iegādāti mācību līdzekļi bērnu radošajai un praktiskajai darbībai.
Prioritāte: Izglītības iestāde darbojas kā mācīšanās organizācija
Plānotie sasniedzamie rezultāti
Kvalitatīvi:
 skolotāji ir mācīšanās kopienas dalībnieki, apzinās savu līdzatbildību par kopējo izglītības
iestādes darbu;
 vadītāja nodrošina nepārtrauktas mācību iespējas visam personālam;
 mācīšanās organizācijā tiek balstīta uz iestādes turpmākās attīstības vajadzībām un ir vērsta
uz saskaņotu pedagoģisko darbību;
 zināšanu ieguve un labās prakses pārņemšana Erasmus+ projektu mobilitātēs – kursos
ārvalstīs un pieredzes apmaiņās partnerorganizācijās.
Kvantitatīvi:
 vismaz 2 reizes gadā skolotājiem ir radīta iespēja kopīgi analizēt datus par iestādes darbu
(izmantota arī Edurio aptauja);
 90 % vēroto nodarbību laikā ir gūta pārliecība par skolotāju vienotu pieeju bērnu sasniegumu
vērtēšanai;
 100% skolotāju ir apmeklējuši nodarbības pie saviem kolēģiem ar mērķi apzināt un pārņemt
labās prakses piemērus;
 12 pedagoģiskie darbinieki bijuši ārvalstu mobilitātēs Erasmus+ projektu ietvaros.
 mācību gada laikā organizētas vismaz sešas skolotāju profesionālās diskusijas (semināri) par
aktuālajiem pedagoģiskajiem jautājumiem (nodarbību norise, projekta metodes,
sasniedzamie rezultāti, vērtēšana u.c.), tai skaitā trīs ar Erasmus+ projektu mobilitātēs gūto
zināšanu nodošanu.
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
2.1.Izglītības iestādes misija – radīt bērniem drošu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā
profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, ļauj bērniem izzināt sevi un apkārtējo pasauli,
palīdz attīstīt individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju
sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.
2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo –zinātkārs, mērķtiecīgs, sportisks, radošs un veselīgs
bērns.
2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, radošums un labjūtība.
2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti
Prioritāte: Īstenot lietpratībā balstītu mācību saturu, attīstot bērnu radošumu un intelektuālās spējas
rotaļnodarbībās un ārpus tām.

Sasniegtie rezultāti:
 Matemātikas, dabaszinību un starpdisciplinārā mācīšanās rotaļdarbībās mācību jomu centros
un āra vidē ir kvalitatīvi pilnveidota;
 Veikta nozīmīga vides labiekārtošana un materiāli metodiskās bāzes pilnveide matemātikas
un dabaszinību jomās visās grupās;
 Skolotājām ir dziļāka izpratne par bērnu pašvadītu mācīšanos, bērni tiek aktīvi
iesaistīti mācību procesa plānošanā un vērtēšanā;
 Organizēta savstarpēja skolotāju mācīšanās bērnu kreatīvās darbības veicināšanā telpās
un āra vidē;
 Skolotājas izmanto pieejamās digitālās tehnoloģijas mācību procesa dažādošanai.
Prioritāte: Mācību darba plānošanas un bērnu mācību sniegumu vērtēšanas uzlabošana, izmantojot
e-klases vidi.
Sasniegtie rezultāti:
 2020.gada augustā Babītes PII pievienojās e-klasei. Izstrādāta jauna bērnu sasniegumu
vērtēšanas kārtība.
 Skolotājas plānošanai un vērtēšanai izmanto e-klasi, rezultātus izmanto bērnu izaugsmes
sekmēšanai, piemērojot diferencētus un individualizētus uzdevumus;
 Bērni apguvuši pirmās prasmes vērtēt savu un citu darbu, saņemot atgriezenisko saiti no
pieaugušajiem un pārējiem bērniem, kas sekmējis mācīšanos.
 Mācību gada laikā tika organizētas vairākas individuālās un grupu konsultācijas ar mērķi
apmācīt un uzlabot skolotāju prasmes bērnu sasniegumu vērtēšanā.
 Iekšējās kontroles procesā tika konstatēts, ka:
- 80% pedagogu vērtēšanu veic labi un kvalitatīvi, bet 20% (2 pedagogi) vēl jāpilnveidojas;
- pārsvarā skolotājas spēj labi un kvalitatīvi veikt summatīvo vērtēšanu;
- vienā grupā nepieciešams aktīvs darbs bērnu sasniegumu formatīvās vērtēšanas procesa
uzlabošanai.
Prioritāte: Sadarbība – savstarpējā, kopienas un starptautiskā līmenī.
Sasniegtie rezultāti:
 Babītes PII organizēti 6 savstarpējās mācīšanās semināri, tai skaitā četri Erasmus+ projektu
ietvaros.
 Vadīta pieredzes skola, kurā pieredzē dalījās 2 mūsu pedagogi, vadītāja un metodiķe,
tiešsaistē piedalījās 68 pedagogi no Pierīgas pirmsskolām.
 Uzsākta divu jaunu Erasmus+ projektu īstenošana. 2 pedagoģiskie darbinieki bija kursos
Itālijā, apgūstot radošuma veicināšanas metodes.
 Mācību gada laikā 100% skolotāju ir piedalījušies kvalifikācijas celšanas kursos un/vai
pieredzes apmaiņas semināros, tai skaitā arī administrācija.

3. Kritēriju izvērtējums

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Iestādes vadītājai ir izpratne par dažādām Apgūt un pielāgoties jaunā dibinātāja prasībām
personāla vadības metodēm un tās tiek efektīvi sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu.
pielietotas praksē.
Attīstības plānošanā vairāk iesaistīt iestādes
Uz darbinieku iniciatīvām tiek efektīvi reaģēts, padomi un citas mērķgrupas.
vajadzības tiek izdiskutētas un kopīgi pieņemts Izstrādāt iestādes attīstības plānu 2022.lēmums.
2025.gadam, vadoties pēc Izglītības attīstības
Iestādē ir nodrošināta augsta izglītības kvalitāte. pamatnostādnēm
2021.-2027.gadam
un
Vadītāja īsteno efektīvu finanšu pārvaldību, nodrošināt iestādes mērķu saskaņotību ar valsts
izprot iestādei būtiski nepieciešamo un aktuālo.
attīstības stratēģiju izglītībā.
Budžeta plānošana un saimnieciskais darbs ir
mērķtiecīgs un efektīvs. Budžeta izpilde atbilst
plānotajam.
Papildus finanšu resursu piesaiste iestādei Erasmus+ programmas projektu finansējums.
3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Izglītības iestādes vadītāja izglītības iestādē
nodrošina kvalitatīvu pirmsskolas programmas
īstenošanu, saimniecisko, finansiālo un personāla
pārvaldību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām un izglītības iestādes vadītājas amata
aprakstu;
Iestādē tiek ievēroti demokrātiskās pārvaldības
principi.
Vadītāja uzņemas pilnu atbildību par darbinieku un
vadības komandas darba rezultātiem. Ļoti labi zina,
kurās jomās jāpaaugstina darba kvalitātes rādītāji.

Turpmākās attīstības vajadzības
Sekot līdzi normatīvo aktu un likumdošanas
izmaiņām, vajadzības gadījumā izdot jaunus vai
izdarīt papildinājumus jau esošajos iekšējos
normatīvajos dokumentos.
Turpināt profesionālo pilnveidi atbilstoši izglītības
politikas aktualitātēm valstī.
Turpināt rūpēties par izglītības iestādes labo slavu,
veicinot labās prakses piemēru popularizēšanu un
sadarbību ar dažādām institūcijām.

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Izglītības iestādes vadītāja veido izglītības iestādes
kopējo vīziju, veicina darbinieku savstarpējo
atbalstu un attīstību.
Mērķtiecīga sadarbība ar Babītes novada
pašvaldību - izglītības darba speciālistiem un
domes vadību. Vadītājas iniciatīvas pārsvarā ir
tikušas uzklausītas un atbalstītas
Jauninājumi un uzlabojumi izglītības iestādē notiek
pārdomāti un ir virzīti uz kopējo izglītības iestādes
attīstību.

Turpmākās attīstības vajadzības
Veidot sadarbību ar Mārupes novada pašvaldību.
Turpināt mācīšanās organizācijā principu realizāciju
iestādē.
Turpināt sadarbība un pieredzes apmaiņu ar citām
izglītības iestādēm novadā un valstī.
Organizēt
izglītojamo
speciālo
vajadzību
izvērtēšanu sākot ar 2021.gada oktobri.
Turpināt individuālas pārrunas ar bērnu vecākiem
nepieciešamās situācijas analīzei un problēmu
risināšanai.

Sekmīgi darbojas atbalsta komanda, nodrošinot Turpināt pilnveidot atbalsta komandas darbu.
palīdzību problēmu risinājumā un darbības plāna
izstrādei darbā ar bērniem.
3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Visiem pedagogiem ir nodrošinātas iespējas
profesionālajai pilnveidei par pašvaldības
līdzekļiem.
Vairāki pedagogi paši vadījuši pieredzes skolu.
Visām pirmsskolas izglītības skolotājām grupās ir
nodrošināta pilna slodze, ir pašvaldības piemaksas.
Pietiekoši augsta apmierinātība ar darbu un
labjūtība darba vietā.

Turpmākās attīstības vajadzības
Turpināt savstarpējo mācīšanos, organizēt pieredzes
skolas.
Turpināt pedagogu izglītošanos darbam ar bērniem,
kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
Nodrošināt, lai vajadzības gadījumā no jauna
pieņemtie pedagogi apgūtu bērnu tiesību
aizsardzības pamatus un visi pedagogi savlaicīgi
pilnveidotu profesionālo kompetenci audzināšanas
jautājumos.
Rosināt
pedagogus
pieteikties
pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai.

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.
4.1.to īsa anotācija un rezultāti;
2020./2021. mācību gadā turpinās un tiek noslēgts ES Erasmus+ KA2 skolu apmaiņas
partnerības projekts Nr. 2018-1-HU01-KA229-047702_5.
Uzsākta divu jaunu projektu īstenošana:
1) Erasmus+ projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077169 “Kreatīvā domāšana pirmsskolā”.
Projekta mērķis - izglītības iestādes administrācijas un pedagogu profesionālās kapacitātes
paaugstināšana, lai veicinātu bērnu kreatīvo domāšanu matemātikas un dabaszinību jomā.
2) ES Erasmus+ projekts Nr. 2020-1-LV01-KA229-077504_1 “Mazais dabas mīļotājs”.
Babītes PII ir projekta koordinators. Projekta mērķis: Paaugstināt skolotāju zināšanas un
prasmes izmantot mūsdienīgas mācību metodes, lai vienotu bērnus ar dabu un uzlabotu bērnu
zināšanas par dabas objektiem vietējā teritorijā.
Turpinās dalība Eko skolu programmā, 2021.gadā saņemts piektais Zaļais karogs.
2021./22.mācību gadā Ekoskolas tēma “Pārtika”.
Dalība projektā “Skolas piens” un “Skolas auglis”.
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
5.1. Izglītības programmu īstenošanai – nav.
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)
1. Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, kā
arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus.





Aktualizēt un atbalstīt pozitīvu uzvedību, mērķtiecīgi akcentējot vērtību – cilvēka cieņa.
Veicināt bērnu patstāvību un atbildīgu rīcību dažādās dzīves situācijās, akcentējot vērtību –
daba.
Attīstīt savaldības prasmi – mācīties uzvedības un emociju izpausmju kontroli un vadību,
respektējot savu un citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus;
2. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses,
spējas, pieredzi, attīstot caurviju prasmes, mērķtiecīgi atbalstot pašvadītu mācīšanos
un sadarbības prasmes.

 Individuālā pieeja izglītojamajiem, diferencējot mācību uzdevumus un atbalstu.
 Bērna novērtēšana atbilstoši bērnam izvirzītajam sasniedzamajam rezultātam, ņemot vērā
bērna personīgos sasniegumus.
 Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām gan iekštelpās, gan ārā.
3. Izglītojamo pilsoniskā audzināšana - valsts svētku svinēšana, gadskārtu svētki.
 Iespējamās aktivitātes: labo darbu grozs, patriotisma centri grupās, video koncerti, tematiskās
izstādes, ekskursijas, Latvijas kultūras kanons, novada dabas bagātību iepazīšana u.c.

7. Citi sasniegumi
7.1. Iestādei ir sava mājas lapa www.babitespii.lv
7.2. Publikācijas par iestādes mācību un saimnieciskā darba sasniegumiem Babītes novada
pašvaldības informatīvajā avīzē, turpmāk Mārupes novada vēstīs.
7.3. Regulāra dalība Erasmus dienās, popularizējot Erasmus+ projektu īstenošanas laikā iegūto
labo praksi.
7.4. Sadarbība eTwinning platformā Twinspace.

Iestādes vadītāja

Ingrīda Dzelzkalēja

