Sējas pamatskolas pārskats par 2015.gadu
2015.gadā Sējas pamatskola turpina veikt savu galveno uzdevumu- īsteno
pamatizglītības programmu.
Skola īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111) un interešu izglītības
programmu. Tiek realizēta arī audzināšanas programma, kurā iekļauta arī skolēnu
drošība un karjeras izglītība. Skolēniem ir iespēja apgūt arī Speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).
Nodrošinām atbalsta pasākumus skolēniem, kam tie ir nepieciešami. Izglītības
programmas tiek īstenotas abās skolas ēkās.
Šogad septembrī skola uzsākusi līdzdalību pilotprojektā ieviešot Datorikas
apguvi skolā. Prieks skatīties, kā skolēni nopietni darbojas ar datoriem, iepazīst to
drošību un sāk jau nedaudz arī programmēt.
Pabažos tiek īstenota arī obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
izglītības (kods 01011111) programma, jo tur nav pirmsskolas izglītības iestāde.
Skolai ir cieša sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”, Sējas mūzikas
un mākslas skolas, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas kolektīviem.
Savu darbību skolas kolektīvs veic pamatojoties uz iekšējiem normatīvajiem
aktiem, kurus izdod saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Šajā
gadā veikti nelieli, precizējoši grozījumi Sējas pamatskolas stipendijas piešķiršanas
kārtībā un Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.
Skolas reģistrācijas numurs 4312901114.
2015.gada beigās skolā mācījās 173 skolēni.
2015.gada jūnijā skolu absolvējuši 16 devītās klases skolēni, kas saņēmuši
apliecību par pamatizglītību. Viens skolēns saņēmis liecību, jo izstājies no skolas
sakarā ar pilngadības sasniegšanu. Divi no absolventiem saņēma Rotari kluba
dāvanu.
Skolā ir deviņas klases un 12 klašu komplekti.
Skolā strādā 20 pedagogi ar atbilstošu izglītību.
Tehnisko darbu skolā veic 8 darbinieki.
Desmit pedagogiem ir 3.kvalitātes pakāpe, bet trīs pedagogiem 2.kvalitātes
pakāpe, augstāka pakāpe nebija iespējama, jo bija neliels pedagoģiskā darba stāžs.
Priecājamies, ka ar pašvaldības atbalstu skolā darbojas arī mediķis, logopēds
un psihologs, kas atvieglo pedagogus dažādu problēmsituāciju gadījumā. Joprojām
ir cieša sadarbība arī ar novada sociālo dienestu.
Interešu izglītībā darbojās 11 pedagogi ar atbilstošu augstāko pedagoģisko
izglītību. Interešu izglītības programma piedāvā gan māksliniecisko pašdarbību, gan
sporta un citas aktivitātes. Šogad darbu ir uzsākuši Mazpulcēni un viņu vadītāji. Uz
skolas bāzes darbojas Jaunsargu vienība.
Skolas administratīvās funkcijas veica direktore un direktores vietniec es
mācību un audzināšanas darbā ar nepilnām likmēm. Pašvaldība, saskaņā ar domes
lēmumu, administrāciju atbalsta, finansējot mobilos tālruņus un degvielu vai
transportu darba vajadzībām.Šogad administrācijas darba atvieglošanai pašvaldība
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ir piešķīrusi skolas lietveža amata vienību. Tas atvieglo darbu skolas dokumentācijas
sakārtošanā.
Skolēniem ir iespējas apgūt zināšanas mācību priekšmetu stundās, kā arī
fakultatīvajās nodarbībās un individuālā darba nodarbībās, kuras apmaksā gan no
valsts mērķdotācijas, gan pašvaldības līdzekļiem. Pašvaldība palīdz finansēt interešu
izglītību, kurā skolēni var nodarboties aerobikas, tautas un mūsdienu deju, skatuves
runas, sporta, peldēšanas, informātikas, vokālo ansambļu, vizuālās mākslas un
tūrisma pulciņos.
2015.gadā esam piedalījušies Pierīgas novadu un valsts mēroga pasākumos.
Katra interešu izglītības programmas realizētāja uzdevums ir īstenot savu izstrādāto
programmu, lai parādītu rezultātu skolas, pašvaldības, Pierīgas novadu vai valsts
līmenī. Panākumus guva skatuves runas, vizuālās mākslas, tautisko deju, vokālo un
tūrisma pulciņu dalībnieki. Skolas interešu pulciņi piedalās arī pašvaldības rīkotajos
pasākumos. Jau vairākus gadus jūnija sākumā tiek organizēta Mākslas diena, kurā
piedalās arī draugi no citiem Pierīgas novadiem.Šogad šī diena kļuva daudz plašāka,
jo bija iekļauta Sējas novada dienās. Interešu izglītības ietvaros skolai ir ļoti cieša
sadarbība ar novada kultūras namiem un bibliotēkām. Skolas mākslinieciskās
pašdarbības pulciņu dalībnieki savu prasmi šogad parādīja arī Sējas novada dienu
bērnu koncertā, iepriecinot novada iedzīvotājus un tā viesus.
Vasarā skolas komanda piedalījās AS Latvijas Finieris organizētajā projektā
„Latvijas meža vērtības”.
Ikviens lielāks vai mazāks panākums sasniedzams gan ar skolēnu, gan
skolotāju pamatīgu ikdienas darbu. Katru gadu skola piedalās „Zaļās jostas rīkotajās
aktivitātēs: makulatūras vākšanā, izlietoto bateriju savākšanā. Būtiski, ka šajā akcijā
sāk piedalīties arī novada iedzīvotāji, kas nav saistīti ar skolu, bet kuriem ir svarīga
sakopta Latvija.
Mūs iepriecināja sasniegumi mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Turpinās iesāktā tradīcija- novada kompleksā olimpiāde 1.-6.klašu skolēniem.
Sagaidot Valsts dzimšanas dienu un atzīmējot Lāčplēša dienu, skolā katru gadu
notiek ierindas skate, šogad, kā katru gadu, to kuplināja arī Bruņoto spēku
pārsteigums. Sadarbība ar bruņoto spēku kareivjiem bija arī lielās talkas laikā, kad
kopējiem spēkiem sakārtojām ugunskura vietu un daudz padarījām dabas takas
sakopšanā.
Lai skolotāji varētu darbu veikt labāk un interesantāk, viņiem ir iespēja
pilnveidot un paaugstināt savu kvalifikāciju kursos, semināros un tiekoties ar citu
skolu pedagogiem, kā arī savu darba dienu pavadīt sakārtotā vidē.
Šajā gadā pabeigts pārbūves projekts skolas dabaszinības un informātikas
kabinetiem, kuri nebija piemēroti mūsdienu prasībām. Tagad tajos ir jaunas mēbeles,
datori, milzīgs ekrāns, izlietņu sistēma ķīmijas nodarbībām, kā arī īpašs skapis vielu
glabāšanai, kas nodrošināts ar vilkmi. Kabineti nodrošināti ar ventilāciju atbilstoši
prasībām. Savu vietu skolā atradusi biblioteka, savs kabinets ir logopēdei un skolas
lietvedei. Izremontēts un sakārtots vizuālās mākslas kabinets, kas atrodas
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jauniegūtajās telpās (iepriekš bija dzīvoklis). Tagad tam ir arī sava izeja uz parku,
lai saulainās dienās māksla izietu ārpus skolas. Vieglāks un raitāks solis ir arī skolas
zālē, kurā ir jauna grīda. Sakārtots apgaismojums skolas pagalmā. Lai dabas takā
varētu ieiet šķērsojot grāvi, uzstādīts Pūču tilts. Lēnām, pamazām sakārtojas skolas
vienotais komplekss.
Skolas Pabažu ēkā nomainītas ieejas durvis un sakārtota skolas ieejas daļa,
atjaunojot ārējās trepes un uzbraucamo daļu.
Turpinām sadarbību ar skolēnu vecākiem, iesaistot viņus gan skolas ikdienā,
gan arī svētkos. Neatņemama skolas ikdienas sastāvdaļa ir vecāku dienas skolā.
Nedaudz atslābis ir skolas padomes darbs.Aktīvi sākusi darboties skolēnu
pašpārvalde.
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu skolēni var pilnveidot savus fiziskos
dotumus un uzlabot veselību, apmeklējot Sējas novada sporta halli un Krimuldas
vidusskolas baseinu. Skolēni piedalās skolas, pašvaldības un Pierīgas novadu sporta
aktivitātēs. Turpinājās līdzdalība arī Valsts policijas rīkotajās aktivitātēs ciklā „Roku
rokā”, kura noslēgums bija 2015.gada pavasarī.
Ar Valsts policijas atbalstu skolēni (visi, kuriem ir atbilstošs vecums) ieguvuš i
riteņbraucēju tiesības, sākumskolas skolēni iepazīstināti ar ceļu satiksmes
noteikumiem.
Ārpus stundām skolēni redzējuši izbraukuma teātra izrādes. Skolēniem ir
iespēja apmeklēt koncertlekcijas un muzejus Rīgā, kas nepieciešams, lai papildinātu
ikdienas mācību darbu.
Projekta nedēļas ietvaros skolēni pēta savu novadu vai sev interesējošas tēmas
padziļināti. Projektu aizstāvēšanā tiek uzaicināti arī klausītāji no sabiedrības, šajā
gadā tie bija pensionāri.
Skolā ienākusi arī Ēnu diena, kurā skolēni paliek arvien aktīvāki, iepazīstoties
ar dažādām profesijām un pārbaudot sevi kādā no tām, tādējādi mēģinot izvēlēties
savu nākotnes profesiju.
Pavasaris un rudens ir pārgājienu laiks, lai iepazītos ar tuvāko un tālāko
apkārtni.
Katru dienu skolēni no attālākām vietām ar pašvaldības atbalstu tiek atvesti uz
skolu un aizvesti mājās. Pašvaldība nodrošina transportu un to izdevumus arī mācību
ekskursiju, olimpiāžu un citu mācību un sporta pasākumu gadījumos.
Visi 5.-9. klašu skolēni katru dienu saņem siltas brīvpusdienas, ko apmaksā
Sējas novada dome. Pirmai, otrai, trešai un ceturtai klasei brīvpusdienas apmaksā
valsts. 1.-5. klases saņem arī brokastis. Pārējiem skolēniem ir iespēja baudīt
brokastis par samaksu. 1.-9.klašu skolēni piedaloties akcijā „Skolas auglis” saņēma
svaigus ābolus.
Skolas bibliotēka papildināta ar jaunu mācību un metodisko literatūru, kurā
ieguldīti gan pašvaldības, gan valsts mērķdotācijas līdzekļi.Skolēni, īpaši jaunāko
klašu, lasa grāmatas Bērnu žūrijas ietvaros.Lai popularizētu lasīšanu un piedalītos
Starptautiskajā lasīšanas dienā, ieviesta lasīšanas stunda vienu reizi gadā, kad visi
skolēni un skolotāji vienu stundu lasa katrs savu līdzpaņemto grāmatu.
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Jauno mācību gadu uzsākot, pašvaldība nodrošinājusi skolēniem visas mācību
grāmatas, mācību burtnīcas, vizuālās mākslas piederumus un skolas dienasgrāmatas.
Šajā gadā 7.-9.klašu skolēniem, vecāku saziņai ar skolu, dienasgrāmatu vietā bija
plānotāji. Skolēnu vecākiem mācību darbam jāiegādājas vienīgi pašpatēriņa preces.
Mācību gada sākumā arī skolas pedagogi saņēma īpašus Sējas novada kalendārus
sava darba plānošanai.
Gan skolēniem, gan skolotājiem ir iespēja izmantot datorus un internetu
mācību procesa laikā un pēc stundām. Pamazām datori tiek nomainīti un uzlabotas
to tehniskās iespējas, kaut gan pieaug arī vajadzības. Pašvaldība nodrošina katram
skolēnam iespēju lietot bezmaksas internetu mācību procesa laikā. Jau sešās klašu
telpās pedagogi var strādāt ar interaktīvajām tāfelēm. Pakāpeniski klašu telpās tiek
nomainīti skolēnu soli, lai tie atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un
lai skolēniem būtu patīkami mācīties. Šogad vēl dažu telpu logi, tika aprīkoti ar
atbilstošām žalūzijām.
2015. gadā skola turpina darbu e-klases vidē, kas atvieglo gan pedagogu, gan
administrācijas darbu un sniedz aktuālu informāciju skolēnu vecākiem.
Pašvaldība nodrošina ar dzeramo ūdeni “Venden” skolēnus un darbiniekus.
2015.gada pavasarī, mācību gada noslēgumā, skolēni saņēma zelta un sudraba
liecības, kā arī piemiņas pildspalvu ar uzrakstu „Gudrinieks 2015”. Kā pateicība par
darbu un jaunu ideju pierakstīšanai skolēni un skolotāji saņēma īpašas skolas klades.
Vasarā labākie skolēni saņēma pašvaldības godalgu- divu dienu mācību un
atpūtas ekskursiju. 7.-9. klašu skolēniem turpinās iespēja nopelnīt arī stipendijas un
saņemt tās saskaņā ar pieņemto ”Sējas pamatskolas stipendijas piešķiršanas
kārtību”. Šogad to saņēma 25 skolēni.
Kā katru gadu skolēniem tika veikta profilaktiskā apskate. Pašvaldība
nodrošina skolas mediķi uz nepilnu darba laiku.
Ugunsdrošība skolā tiek nodrošināta atbilstoši ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likumam. Ar SIA „Media Control” palīdzību izveidota Darba aizsardzības
organizatoriskā struktūra, kā arī izveidots Civilās aizsardzības plāns, kas katru gadu
tiek precizēts. Lai uzlabotu pedagogu un darbinieku darba apstākļus, iegādāti biroja
krēsli.
Katru gadu skolu pārbauda kontrolējošās institūcijas: Veselības inspekcija un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pārkāpumu nav, bet konstatētās sīkās
nepilnības operatīvi tiek atrisinātas.
Skolas arhīvs sakārtots atbilstoši likumam “Par arhīviem”.
Skolas darbinieku intereses tiek uzklausītas katru gadu veidojot jauno budžetu.
Katram ir iespēja izteikt savu vēlmi darba apstākļu uzlabošanai un vides
sakārtošanai. Šīs vēlmes plānveidīgi tiek realizētas. Noslēgts darba koplīgums, kas
uzlabo darbinieku darba apstākļus un sniedz atvieglojumus. Ar pašvaldības atbalstu
noslēgta arī darbinieku veselības apdrošināšana.
Plānojot nākošā gada budžetu, jādomā par moderno tehnoloģiju papildināšanu
un pilnveidošanu, ievērojot darba aizsardzības, higiēnas un drošības noteikumus.
Nepieciešama skolas zvana rekonstrukcija, lai tas būtu mūsdienām atbilstošs un
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dzirdams visā skolā. Nepieciešami karogu masti un kosmētiskais remonts atsevišķās
telpās skolas Pabažu ēkā. Atsevišķās telpās vēl ir palikušas mēbeles, kas neatbilst
mūsdienu prasībām. Jāturpina skolas mācību bāzes sakārtošana un pilnveidošana
(dabaszinības, informātika, stadions, skolas dabas taka utt.)
Skola iespēju robežās nodrošina visus apstākļus, lai katrs skolēns varētu iegūt
kvalitatīvu izglītību, attīstīt savas intereses un mērķtiecīgi pavadīt savu brīvo laiku.
Skolas direktore

I.Ozolniece
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