Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā
2018.gadā
Preiļu 1. pamatskola
Skolēnu skaits – 2017./2018.mācību gada sākumā ( 01.09.2017.) – 424.
2018./2019.m.g. sākumā -455
Pedagoģisko likmju skaits – 47,2
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 28,25
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 303036 eiro;

Tiek realizētas 5 izglītības programmas:
1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V-4434
2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611), licence Nr. V-4286
3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-5447
4. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma (kods 23013111), licence Nr. V-8643
5. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods
21015911). licence Nr. V-8879

2017./2018.m.g. Preiļu 1.pamatskola iesaistījas vairākos VISC, VIAA, IKVD /
ESF projektos:
1)VISC/ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai"Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. Īstenošanas
laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020. Iegūstot papildus speciālā pedagoga pedagoģisko
atbalstu izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas un
izglītojamajiem, kuriem nepieciešamas papildus pedagoģiskās konsultācijas latviešu
valodā, angļu valodā un matemātikā no 1.-6.klasei. Izglītojamiem no 7.-9.klasēm
vienreiz mēnesī ir iespēja apmeklēt jēgpilnas mācību nodarbības Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas dabas zinātņu laboratorijās augstskolas pasniedzēju vadībā.
2)VIAA/ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” Īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. Decembris.
Izglitojamie iegūst papildus iespējas piedalīties karjeras izglītības pasākumos,
apmaksātās mācību ekskursijās, nodarbībās.

3) IKVD/ESF projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc
mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas
veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu
bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu
atbalstu.Izglītojamie iegūst papildus pedagoģiskās konsultācijas, sociālā pedagoga,
psihologa atbalstu, papildus atbalstu ēdināšanai pēcpusdienās, u.c.
4) Preiļu 1.pamatskola turpina darboties VISC realizētajā projektā
Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”/Skola 2030 kā viena no
100 skolām valstī, kuras piedalās šī projekta aprobācijā. Skolas komanda ( vadība,
sākumskolas un pamatskolas komandas) intensīvi piedalījāss jaunās mācību pieejas
apguvē, izvērtēja skolas darbu, apguva izmēģināja jaunās mācību stratēģijas, Sociāli
emocionālās mācīšanās stundas 1.-6.klašu audzināšanās stundās. Piedalījāmies
Starptautiskajā skolas klimata un organizācijas kultūras pētījumā.
5) notiek sagatavošanās darbi, tehnisko projektu izstrāde, lai uzsāktu realizēt
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu Preiļu 1.pamatskolā
2017./2018.mācību gadā. Kopējā projekta līdzekļu kvota Preiļu 1.pamatskolai – EUR
1 133 434,12, t.sk. IKT aprīkojumam un mēbelēm EUR 346 200,26
Uz 2018./2019.m.g. sākumu tiks veikts remonts vairākos mācību kabinetos
skolas pamatēkā. Ir izbūvēts un aprīkots āra vingrošanas rīku laukums, pilnveidojot
skolas sporta bāzi. Līdz 2018.gada beigām turpināsies remontdarbi skolas vecajā ēkā
– pilnībā renovējot telpas, uzlabojot vides pieejamību ēkas pirmajā stāvā. Mācību
gada laikā notiks IKT aprīkojuma un mēbeļu iegāde.




Turpinās “Zaļās klases” ar iežu paraugu laukumu un skolas dārza
iekārtošana skolas iekšpagalnmā – āra mācību stundu norisei,
dabaszinību cikla mācību priekšmetu veiksmīgākai apguvei un skolēnu
fizisko aktivitāšu atbalstam.
Preiļu 1.pamatskola regulāri iesaistās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un māklsās
fakultātes socioloģiskajos pētījumos – starptautiskajā pilsoniskās izglītības
pētījumā IEA ICCS 2016 testā ( skolas iegūtie punkti -544- 13. vieta, Latvijas
skolu skolēnu vidējais rādītājs 492 p., visu ICCS dalībvalstu vidējais rezultāts
testā 517 p.), OECD Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS 2018,
OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā PISA 2018,
Starptautiskajā matemātikas un dabas zinātņu izglītības attīstības tendenču
pētījumā TIMSS 2019
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un sasniegumi interešu
izglītībā un audzināšanas darbā 2017./2018.m.g.

http://159.148.6.161/media/filer_public/40/b1/40b16d88-dc28-48d9-a13938cd647fbccd/mac_olimp_17_18.pdf
Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs mācību, 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.
Sasniegumi sportā 2017./2018.m.g.
http://159.148.6.161/media/filer_public/b8/9c/b89c1b3e-44a9-419b8b23-2927c155e625/sports__2017-18mg.pdf

Valsts līmenī - Rudens krosā skolas komandas ieguva 1.vietu un
Pavasara krosa stafetēs – 1.vietu.
Skolā īstenotie projekti:
1) Deju
kopa
“Gaida”,
kuru
vada
G.Ivanova
un
V.Kondratjeva,
2017./2018.m.g.pabeidza realizēt Nordplus
programmas projektu “Dare to share” .Tā ilgtspējīgais rezultāts – ir
tapis sadarbības līgums ar Lietuvas Klaipēdas pilsētas Gedeminai
proģimnāziju izglītības un audzināšanas jomā ( pedagogu
profesionālās kompetences pilnveidē, metodiskajā darbībā, kopīgu
projektu veidošanā, ārpusstundu pasākumu organizēšanā, pedagogu
un audzēkņu apmaiņas programmu realizācijā,u.c.)
2) Preiļu 1. pamatskolas 3.c klase 2017./2018. mācību gadā veiksmīgi
iesaistījāss Latvijas olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa
klase” . 2018./2019.m.g. tai pievienosies vēl 3 klases ( 4.c, 3.c,
2.b, 2.c klases) Projekts ir interesants, radošs un pozitīvs pasākums,
kas nostiprina bērnu veselību, uzlabo stāju, dod iemaņas strādāt
komandā un motivāciju darboties ar fiziskām aktivitātēm, darboties
sabiedrības labā.
3) eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu
iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas
īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un
interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.
Pirmajā iniciatīvas gadā šādu statusu pēc rūpīgas atlases saņēma
24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes:
http://etwinning.lv/24-izglitibas-iestadem-latvija-pieskiretwinning-skola-statusu/ un starp tām arī Preiļu 1. pamatskola.
4) 2018./2019 m.g. tiks uzsākts realizēt programmas Nordplus
Junior 2018 starptautiskais projekts “Wonders in the country of
science” “Brīnumi zinātnes pasaulē” kopā ar Dānijas, Islandes,
Lietuvas un Norvēģijas partnerskolām. Tājā tiks iesaistītas skolas
sākumskolas posma klases un 3 sākumskolas skolotāji – Ilze
Broka, Iveta Belousova, Lolita Adamoviča un fizikas skolotāja
Laila Vibornā
5) 2018.gadā skola, noslēdzot līgumu ar VISC un THE Duke
Edinburgh`s International Award Foundation, ir ieguvusi tiesības
ralizēt līdz 20121.gadam Edinburgas hercoga jauniešu
starptautiskās
pašaudzināšanas
programmu
AWARD
(
koordinātore Laila Vibornā)
6) 2017/2018.m.g. Preiļu 1.pamatskola iesaistījās MOT skolu
kustībā , kas ir Norvēģijā radusies un Latvijā biedrības MOT
LATVIJA
iedvesmojoša
motivācijas
programma
mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Tā balstīta universālās
cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stipri. Apmācības kursu rezultātā
divi skolas pedagogi Ieva Babre ( skolas kordinators) un Intars
Mežinieks ieguva trenera tiesības vadīt MOT nodarbības 13-16 (
7.-9.klase) gadus veciem jauniešiem.
7) Skola veiksmīgi sadarbojas ar Biedrību “Ģimeņu atbalsta centrs
“Puķuzirnis”” – 12 skolas padagogi ieguva iespēju apgūt dabas
vides estētikas metodiku “Apļošanas tehnika. Metodiskie aspekti.
Pielietojuma jomas”, biedrības realizētā projekta “Inovatīvi

pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika
pavadīšanai
un
mācību
procesa
dažādošanai”
Projekta ietvaros tiks iegādāts interaktīvais galds nodarbībām un
tiks uzstādīta siltā smilšu iekārta. Biedrība skolas telpās vada
nodarbības vecākiem un bērniem, ir iegādātas un pieejami
Motesori pedagoģijas mācību metodiskie materiāli.
8) Sadarbībā ar biedrību “Savai skolai” veiksmīgi realizēti 2 ESF un
LAD LEADER
projekti :
„Bērnu lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespēju nodrošināšana”. ( Rotaļu istaba) un „Mākslas
studijas izveidošana cilvēku radošo spēju attīstībai Preiļu novadā”
9) Skolas un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja sadarbības
līgums nodrošina iespēju skolas audzēkņiem, viņu vecākiem un
pedagogiem realizēt muzeja izglītojošās programmas, iesaistīt
skolēnus kultūras mantojuma apzināšanā un radošā izziņas procesā
2018.gadā Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu projekta ietvaros
“Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja
inovāciju palīdzību” skolas muzeja telpās tika iekārtota multifunkcionāla
mācību telpa “Dzīvās vēstures klase’kompetencēs balstīta mācību satura
vēsturē realizācijai. Koordinators – PVLMM vēstures speciālists Vadims
Maksimovs

10) Deju kopa “Dancari” 5. klašu deju kolektīvs, kuru vada I.Broka
palīdzēja realizēt iniciatīvas grupas „Preilieši” , tās vadītājas
Natālijas Rubīnes vadībā,
Mazo grantu projektu konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017” projektu "Skaists ir mūsu
tautastērps, vēl skaistāku darīsim", kas bija lielisks skolas un
vecāku kopsadarbības paraugs.
Kompetenču pieejā balstīti mācību un ārpusstundu pasākumi skolā –
1) Starpdisciplināri mācību pāsākumi “Pasaules Ūdens diena 2017”, Eiropas
valodu diena, Zinātnes teātris, Gaisa Pūķu projekts, “Uz lielu balli sanāca
sveces”, Sniega diena, mācību ekskursijas.
2) Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi sadarbībā ar Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzeju –1991. gada barikāžu atceres pasākums, dažādas
izglītojošās programmas, u.c.
3) Iekļūstot Latgales labāko komandu topā, Preiļu 1. pamatskolas skolēni 50
reģiona komandu konkurencē kvalificējās erudīcijas konkursa “FIZMIX
Eksperiments” finālam. Bet lielā fināla izspēlē vienuviet tikās teju
500 skolēni no visas Latvijas. Mūsu komanda ieguva 2.vietu Latgales
komandu vidū. Komandas “Volti” sastāvā bija Dinārs Ķemzāns, Rasa
Zīmele, Mikus Noviks, Evelīna Šmeikste, Lauris Šmeiksts.
4) Viens no Preiļu 1. pamatskolas labajiem darbiem Latvijas simtgadei ir
iesaistīties Naujenes Novadpētniecības muzeja akcijā, lai palīdzētu
izveidot Lielo Augšdaugavas musturdeķi! Akcijas mērķis - strādājot
vairāku gadu garumā, izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, nostiept to no viena
Daugavas krasta līdz otram, iesaistīt šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk
cilvēku un iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. Lai tas izdotos, nepieciešamais deķa
garums ir 500 metri.
5) 27. martā Starptautiskajā teātra dienā Preiļu 1. pamatskolā notika īpaša stunda
“Mācības uz skatuves”, uz kuru ieradās 5.-9. klašu skolēni un skolotāji.
Izmantojot drāmas metodi, tika sagatavoti vairāki fragmenti no dažādām
mācību jomām.

6) Ķīmijas eksperimenti mazajiem Preiļu 1. pamatskolā. 29. martā skolas
ķīmijas kabinets pārvērtās radošā laboratorijā. 7. un 8. klašu skolēni skolotājas
Ievas Babres vadībā četras mācību stundas rādīja aizraujošus eksperimentus
ķīmijā saviem jaunākajiem skolas biedriem. Eksperimentus vēroja 1. - 4. klašu
skolēni, dažiem bija iespēja pašiem iemēģināt roku vielu “jaukšanā”, daudzi
izcēlās ar plašu zināšanu bagāžu par vielām, to izmantošanu un pārvērtībām.
Jādomā, ka interese un zinātkāre par ķīmiskajiem procesiem mums apkārt dabā, virtuvē un laboratorijā augs tikai augumā.
7) Skolā notiek akcija "1000 grāmatas Latvijas simtgadei", rosinot lasīt un lasot
latviešu autoru daiļliteratūras darbus. Lasīšana ir gan atpūta, gan
izglītošanās, gan domubiedru satikšanās. Akcijā"1000 grāmatas Latvijas
simtgadei" iesaistīti ir skolēni , viņu vecāki , skolotāji un citi skolas
darbinieki.
8) Āra nodarbības un āktivitātes skolas zaļajā klasē sākumskolas un pamatskolas
klasēm – dabaszinību, bioloģijas, matemātikas, vizuālās mākslas, latviešu
valodas un literatūras stundās.

Sagatavoja :

Preiļu 1.pamatskolas direktore Nora Šņepste

