Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā
2015. gadā
Preiļu 1.pamatskola
Skolēnu skaits – 2015./2016.mācību gada sākumā - 470
Pedagoģisko likmju skaits – 70,25
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 28,25
Kopējie budžeta izdevumi: pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 313539,40 eiro
+ mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai 499228,39 eiro =812767,79
Iegūta skolas un tās realizēto izglītības programmu akreditācija uz
nākamajiem 6 gadiem ( līdz 2020.gada 6.aprīlim)
Skola ieguva 5.vietu Ata Kronvalda fonda rīkotajā Latvijas skolu novērtējumā
Mazo skolu grupā par darbu ar talantīgiem skolēniem. Diploms par šo nomināciju
tika saņemts pieņemšanā pie LR Valsts prezidenta. Reitinga tabula apkopo skolu darba
rezultātus valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātnisko darbu
skatēs.
 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs









87 starpnovadu II. kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 25 -1.vietas, 22 – 2.vietas, 26 3.vietas, 14- atzinības);
26 Latgales reģionālo un atklāto valsts olimpiāžu laureāti ( 4 - 1.vietas; 6 -2.vietas; 6 3.vietas; 10 –atzinības);
14 valsts, reģionālo un starpnovadu mācību priekšmetu konkursu laureāti un
godalgoto vietu ieguvēji
Valsts ( III.kārtas) olimpiādēs: 9.klases skolniece Lauma Tumašova ieguva 1.vietu
Latviešu valodas literatūras olimpiādē, 2.vietu vēstures olimpiādē, atzinību
matemātikas olimpiādē; 9.klases skolniece Ilva Valdone ieguva atzinību vēstures
olimpiādē un atzinību latviešu valodas un literatūras olimpiādē
1 atklātās valsts matemātikas olimpiādes un 1 valsts atklātās fizikas mākslas
olimpiādes, 4 valsts atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes laureāti ( VISC
atbalstītās)
1 starptautiskā matemātikas konkursa 4.klasēm, „Tik vai …cik”( Latvija – Lietuva)
konkursa laureāts
Nodibinājums Ata Kronvalda fonds, noslēdzot konkursu „Lielā Pūce” 2014./2015.
mācību gadā, paziņoja, ka Preiļu 1.pamatskola ir ieguvusi 5. vietu Mazo skolu
kategorijā
un
saņem
diplomu.
Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” piešķir skolu kolektīviem par talantīgo skolēnu
sasniegumiem mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās un starptautiskajās
olimpiādēs un zinātnisko darbu konferencēs.

 Sasniegumi sporta sacensībās:












„Latvijas avīzes’’ pavasara krosa stafetes, Rīga 28,04.2015. –2. vieta skolas komandai;

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles -stafetes „Drošie un veiklie” – 1.vieta
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles “Jauno basketbolistu kauss” 2001.-2001.g.dz
meitenes – 3.vieta
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles “Jauno vieglatlētu kauss”1999.-2002.g.dz.
meitenes – 3.vieta
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles “ Jauno vieglatlētu kauss”1999.-2002.g.dz.
zēni – 3.vieta
Latgales skolu finālsacensības futbolā 1999.-2000.g.dz.zēni – 3.vieta
Latgales skolu finālsacensības futbolā 2003.-2004.g.dz.zēni – 2.vieta
Skolēnu 68.spartakiādē rudens krosā 10.09.2014. – skolas komandai 1.vieta
LR skolēnu 67.spartakiādes finālsacensībās dambretē 2.vieta U11 vecuma grupā

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas starpnovadu skolēnu sporta spēlēs:
komandu sacensībās rudens un pavasara krosā, sporta spēlēs futbolā, sporta spēlēs
telpu futbolā, volejbolā, basketbolā, „Tautas bumba”,, „Drošie un veiklie”, „Tīkla
bumba”, vieglatlētikā iegūtas godalgotas 1.vietas –20, 2.vietas – 8, 3.vietas -7

 Skolā īstenotie projekti:











Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas( PPDKN) rezultātā, skolā
strādā: 4 skolotāji ar 2. kvalitātes pakāpi, 12 skolotāji ar 3. kvalitātes
pakāpi, 28 skolotāji ar 4. kvalitātes pakāpi un 1 skolotājs ar 5. kvalitātes
pakāpi. Iepriekšējos mācību gados skolas pedagogi aktīvi piedalījās IZM ESF
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” realizācijā.
Preiļu 1.pamatskolas skolēni - 6 deju kolektīvi ( deju kopas „Gaida”, „Dancari”) un 5.9.klašu meiteņu koris pārstāvēja skolu un Preiļu novadu XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu nu deju svētkos ( 2015.gada 4.-12.jūlijs)
Preiļu 1.pamatskola kā pilotskola iesaistījās Datorikas programmas aprobācijā
1.-3.klasēm ( integrēti) un 4.-6.klasēm ( pagaidām kā fakultatīvo stundu).
Datorikas programmas aprobāciju uzsāks 1.un 4.klase. Iespējams, ka arī
akreditēsim šo programmu, lai varētu datorikas programmas iekļaut
stundu plānā. Jaunais pedagogs – Viktorija Kondratjeva ieguva papildspecialitāti (
B tipa kursi) Datorikas mācīšanai 1.-6.klasēm.
Sadarbībā ar Preiļu novada domes IT centru 2015./2016.m.g. morāli un
tehniski novecojušie datori informātikas kabinetā Nr.214. tiek nomainīti
ar jauniem – 18 datoriem. Pamats – skolas iesaistīšanās VISC pilotprojektā
Datorikas programmas aprobēšanai
2015.gada pavasarī - vasarā tika iegādāti 4 multimediju projektori par skolas
budžeta līdzekļiem ( mājturības un tehnoloģiju kabinetā, vēstures , 2 –sākumskolas
kabinetos) un 1 interaktīvās tāfeles komplekts ar apgāda „Lielvārds”programmatūru
sākumskolas klasei
2015.gada rudenī, sakarā ar iesaistīšanos Datorikas programmas aprobācijā tika
iegādāti vēl 4 multimēdiju projektori – 2 no tiem informātikas kabinetiem (Nr. 214.,
216.) un vēl 2 atlikušajiem sākumskolas kabinetiem; kā arī TRIUMPH BOARD

Portable SLIM ir pārvietojama interaktīvās tāfeles sistēma/ uzlika informātikas
kabinetam Nr.216. Gandrīz visi skolas mācību kabineti ir apgādāti ar multimēdiju
projektoriem.


TDK vadītājas G. Ivanovas vadībā ( 2015.gada aprīlī) ir iegūts finansējums 1200,0
EUR apjomā (no Valsts Kultūras kapitāla fonda/ VKKF) projektam „Deju kopas
„Gaida” dalība starptautiskajā folkloras deju festivālā Horvātijā”



Turpinās skolas vecāku biedrības „ Savai skolai” projekta realizācija( LEADER
programma) „Mākslas studijas izveidošana cilvēku radošo spēju attīstībai
Preiļu novadā” ar „ Preiļu rajona partnerība” atbalstu ( piešķirti finansu līdzekļi Ls
11 373,44 apmērā telpu labiekārtošanai un remontam);



Veiksmīgi turpinās vecāku biedrības „ Savai skolai” rosinātais un LAD LEADER
programmas atbalstītais projekts (Ls 5000, 0 vērtībā) „ Bērnu lietderīga brīvā
laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana”. Pēcpusdienā, līdz vecāku darba
dienas beigām skolā darbojas Rotaļu un spēļu istaba sākumskolas posma bērniem.



2013.gada nogalē biedrība "Savai skolai" un Preiļu 1. pamatskolas devīto klašu
skolēni ir realizējuši „Labie darbi.lv” projektu, kura rezultātā skolā ir
iegādāti trenažieri 1948,0 Ls vērtībā un ar skolas vadības atbalstu trenažieru
izvietošanai ir atvēlēta telpa skolas ēkā. 2014.gadā skolēni veiksmīgi turpina izmantot
trenažieru zāli, uzlabojot savu fizisko formu
Kosmētiskais remonts un elektroinstalācijas renovācija skolas pamatēkas kabinetos (
1.stāvā – medmāsas kab.(105.), 2.stāvā – logopēdes (211.), direktoru vietnieku (212.),
skolotāju istaba (213.), sociālā pedagoga (214.) kabineti)









Ar 2014.gada 29.oktobri bija noslēgts telpu nomas līgums un 2015.gadā turpinājās ar
Ģimenes atbalsta centru „Puķuzirnis” par abpusēju sadarbību, veicinot skolēnu
un vecāku izglītošanās un bērnu individuālo spēju veiksmīgas attīstības iespējas.
Ar 2014.gada 1.decembri bija noslēgts telpu nomas līgums un 2015.gadā turpinājās ar
Radošās muzicēšanas studiju „Jandāliņš” pirmskolas un agrīnā skolas vecuma
bērniem.
2015.gada 17.augustā skola uzņēma 22 ASV, Austrālijas un Kanādas skolu
jauniešus (13 -15gadu vecus) un 4 viņu pedagogus Amerikas Latviešu apvienības
projekta „Sveika, Latvija” ietvaros. Skolas deju kopas „Dancari” dalībnieki
skolotāju Ilzes Brokas, Jāņa Ondzuļa un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju
darbinieku vadībā iepazīstināja jauniešus ar skolu, Preiļiem, pilsētas
kultūrvēsturiskajām vietām, notika arī pludmales volejbola un futbola sacensības.
Mūsu skolas jauniešiem bija iespēja doties atbildes vizītē uz Rīgu, apmeklēt ASV
vēstniecību, tikties ar LR Valsts prezidentu.
Turpinās novada vēstures un lietišķās mākslas muzeju ( kopsadarbības projekts),
attīstot Preiļu pamatskolas muzeju kā „ SKOLU MUZEJU”: veidojot ekspozīciju,
izvietojot ceļojošās izstādes, realizējot muzeja izglītojošās programmas un veidojot
kopsadarbības projektus.

 Sasniegumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā




IIP- 6.kl. tautas deju kol., skolotāja Ilze Broka un IIP- 6-7. kl. tautas deju
kol., skolotāja Gaida Ivanova tautas deju kolektīvu pasākumā „Lecam pa
jaunam, lecam pa vecam”, Preiļos VISC Pateicība, un Deju festivālā
„Latvju bērni danci veda”, Aizkrauklē VISC Pateicība par aktivitāti un labu
māksliniecisko sniegumu
skolotājai Gaidai Ivanovai par aktivitāti un radošumu tautas deju festivāla
„Latvju bērni danci veda” veidošanā, Aizkrauklē VISC Pateicība
Deju kopas “Gaida” dejotājiem 1.vieta un Zelta diploms 8. Starptautiskajā folkloras
festivālā! (23.11.2015)



Preiļu 1.pamatskolas skolēni - 6 deju kolektīvi ( deju kopas „Gaida”, „Dancari”) un 5.9.klašu meiteņu koris pārstāvēja skolu un Preiļu novadu XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu nu deju svētkos ( 2015.gada 4.-12.jūlijs):
A pakāpes diplomi : TDK “Gaida” vad. G.Ivanova ( 1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6.kl.,
7.-9.kl.deju
kolektīviem,
apgūstot
īpašu
deju
programmu),
TDK
“Dancari”vad.I.Broka – A pakāpes diplomi
1.-2.kl. un 7.-9.kl. deju
kolektīviem, 1.pakāpes diploms 3.-4.kl. deju kolektīvam



IIP-koris”Preilene”skolotāji Daiga Koļesničenko,Oļegs Koļesničenko, Intars
Mežinieks Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss Latgalē,
gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
Rēzeknē Valsts izglītības satura centra Diploms 2.pakāpe
7.klasess skolnieks Edijs Valainis -Tehniskās jaunrades konkurss "Superpuika 2015"
finālists, skolotājs U.Čerpakovskis
2.klases skolniece Ieviņa Sprukte, 4.klases skolniece Laura Čerpakovska
43.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss "Lidice 2015" diplomandes , skolotāja
A.Čerpakovska
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