Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā
2016. gadā
Preiļu 1.pamatskola
Skolēnu skaits – 2015./2016.mācību gada sākumā ( 01.09.2016.) - 470 , 2016./2017.mācību
gada sākumā ( 01.09.2017.) – 449.
Pedagoģisko likmju skaits – 46,23
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 28,25
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 296160 eiro, mērķdotācija pedagogu atlīdzībai
352554 eiro.
Kopējie budžeta izdevumi sastāda 648714 eiro.
Uzsāktas licenzētas un uzsāktas realizēt divas jaunas izglītības programmas:
1) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods 23013111), licence Nr. V-8643;
2) speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). licence Nr. V8879.
Preiļu 1.pamatskola nominēta dalībai VISC realizētajā projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002
“Kompetenču pieeja mācību saturā kā vien ano 100 skolām valstī, kuras piedalīsies šī projketa
aprobācijā.
Ir iekārtota “zaļā klase” ar iežu paraugu laukumu skolas iekšpagalnmā – āra mācību stundu
norisei, dabaszinību cikla mācību priekšmetu veiksmīgākai apguvei un skolēnu fizisko aktivitāšu
atbalstam.
 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
2015. /2016. m. g. skolā mācījās 270 izglītojamie. Starpnovadu olimpiādēs piedalījās 161
izglītojamais.
 85 starpnovadu II. kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 29 -1. vietas, 23 – 2. vietas, 20 - 3.
vietas, 13- atzinības);
 21 Latgales reģionālo un atklāto valsts olimpiāžu laureāti ( iegūtas 2 - 1. vietas; 7 - 2.
vietas; 4 - 3. vietas; 6 – atzinības);
 7 valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti (iegūtas 3 – 1. vietas, 1. – 2. vieta, 2 – 3.
vietas, 1 – atzinība)
 25 valsts, reģionālo un starpnovadu mācību priekšmetu konkursu laureāti un godalgoto
vietu ieguvēji;
 5. – 9. klasēs 57 izglītojamie, kas mācību gadu pabeidza ar vidējo atzīmi”8 un vairāk”, 72
izglītojamie - “7 un vairāk”, kopā – 129 izglītojamie;
 Preiļu 1. pamatskola, iekļuvusi labāko mazo skolu pirmajā pieciniekā skolu reitinga “Lielā
pūce” tabulā.
 Sasniegumi sportā
Sporta novada, starpnovadu sacensībās ieguva 138 – 1. vietas, 48 – 2. vietas, 58 –
3. vietas, Latgales sacensībās ieguva 10 – 1. vietas, 1 – 2. vieta, 31 – 3. vietas, republikā
ieguva 3 – 1. vietas, 4 – 2. vieta, 3 – 3. Vietas.

 Skolā īstenotie projekti:





Deju kopa “Gaida”, kuru vada G.Ivanova un V.Kondratjeva, realizēja Nordplus
programmas projektu “Dare to share”
Deju kopa “Dancari”, kuru vada I.Broka palīdzēja realizēt biedrības “Nīdermuižas
draudze” projektu “Arī zem sniega zied rozes
Bioloģijas skolotāja I.Babre un fizikas/angļu valodas skolotāja L.Vibornā realizēja e
Twinning projektu “Maģiskais 7” par kompetenču pieeju mācību procesā Kr.
Valdemāra Ainažu pamatskolā un Preiļu 1. pamatskolā.
Angļu valodas skolotāja V. Danovska iesaistīja skolēnu starptautiskajā e Twinning
projektā “Urban explorers”/ “Pilsētas pētnieki”.
 Sasniegumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā











Diploms par izcīnīto 1. vietu valstī izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai
Latvijai”nominācijā: visvairāk savākatis izlietto bateriju daudzums izglītības iestādē
Diploms par izcīnīto 2. vietu valstī makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”
nominācijā: visvairāk savāktais makuatūras daudzums izglītības iestādē
Lieliski panākumi TDK “Gaida”dejotājiem, skatēs un VISC pateicība par dalību tautas
deju kolektīvu pasākumā “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”, diploms par iegūto 1.
vietu starptautiskajā deju festivālā Krievijā
TDK “Dancari” VISC pateicība par dalību tautas deju kolektīvu pasākumā “Lecam pa
vecam, lecam pa jaunam”
Veiksmīga piedalīšanās skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā Preiļu
novadā – 2 diplomi un atzinība, 1. pakāpes diploms 2. kārtā reģionālajā līmenī
Satrptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice 2016. iegūtas divas atzinības
Tehniskās jaunrades konkursā "Superpuika 2016" iegūta 3. vieta.
Latvijai būt zaļai "Zaļo pēdiņu ceļojums Preiļu 1. pamatskolā"
Dalība Vislatvijas jaunrades konkursā, kas veltīts dzejniekam un reliģiju pētniekam
Robertam Mūkam

Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs ārpusstundu un metodiskais darbs, organizēti
semināri, kursi pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei kompetencēs balstīta mācību
satura pasniegšanai, mērķtiecīgi organizēts skolas atbalsta komandas darbs, pilnveidotas
sadarbības kā arī izglītojošā darba formas ar skolēnu vecākiem un citu novadu skolām.
Kompetenču pieejā balstīti mācību un ārpusstundu mācību pasākumi skolā – FIZMIX
portāla eksmerimenti, Zinātnes teātris, Sniega diena, Olimpiskā diena, Einšteina diena,
Staptautiskā kvadrātsaknes diena, “Pūķu projekts” u. c.
Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi sadarbībā ar Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzeju – “Valstsvīra dzimšana”, 1991. gada barikāžu atceres pasākums,
dažādas izglītojošās programmas, u.c.
Sagatavoja: Nora Šņepste

