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Sējas pamatskolas pārskats par 2016.gadu 

 
Skolas reģistrācijas numurs 4312901114. Sējas pamatskola turpina veikt savu galveno 

uzdevumu- īsteno pamatizglītības programmu.  
2016.gada beigās skolā mācījās 169 skolēni. 
Skola īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111) un interešu izglītības 

programmu. Tiek realizēta audzināšanas programma, kurā iekļauta  skolēnu drošība un karjeras 

izglītība. Skolēniem ir iespēja apgūt Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem (kods 21015611). Izglītības programmas tiek īstenotas abās skolas 
ēkās.Turpinām līdzdalību pilotprojektā, ieviešot Datorikas apguvi skolā. 

Pabažos tiek īstenota obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas izglītības (kods 
01011111) programma. 

Šajā gadā veiktas izmaiņas iekšējos normatīvos aktos- precizējoši grozījumi  Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. 
Skolā ir deviņas klases un 12 klašu komplekti. Strādā 21 pedagogs ar atbilstošu izglītību. 

Tehnisko darbu skolā veic 8 darbinieki.  
Skolā darbojas atbalsta personāls- psiholoģe, logopēde un skolas medicīnas darbiniece. 
 Interešu izglītībā darbojās 11 pedagogi ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību. 

Interešu izglītības programma piedāvā māksliniecisko pašdarbību, sporta un  datorikas, vides 

pētniecības un citas aktivitātes. Darbu turpina Mazpulcēni un viņu vadītāji. Uz skolas bāzes 
darbojas Jaunsargu vienība. 

Skolas administratīvās funkcijas veica direktore un direktores vietnieces mācību un 
audzināšanas darbā ar nepilnām likmēm. Pašvaldība, saskaņā ar domes lēmumu, administrāciju  
atbalsta, finansējot mobilos tālruņus un degvielu vai transportu darba vajadzībām. 

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.  

2016.gadā esam piedalījušies Pierīgas novadu un valsts mēroga pasākumos. Panākumus 
guva skatuves runas, vizuālās mākslas, tautisko deju un tūrisma pulciņu dalībnieki. Skolas 
interešu pulciņi piedalās arī pašvaldības rīkotajos pasākumos. Jau vairākus gadus jūnija sākumā 
tiek organizēta Mākslas diena.  Skolas mākslinieciskās pašdarbības pulciņu dalībnieki savu 

prasmi parādīja arī Sējas novada dienu bērnu koncertā. 
Katru gadu skola piedalās „Zaļās jostas rīkotajās aktivitātēs: makulatūras vākšanā, 

izlietoto bateriju savākšanā.  
Mūs  iepriecināja sasniegumi mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās. 
Sagaidot Valsts dzimšanas dienu un atzīmējot Lāčplēša dienu, skolā katru gadu notiek 

ierindas skate un svinīgs patriotisks pasākums. 
Skolotājiem 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 veikts neliels remonts, sakārtojot un atjaunojot grīdas segumus vairākās klasēs 

Sējā un Pabažos. Skolā uzstādīts elektroniskais zvans. Pie skolas karogi plīvo divos jaunos 
mastos. 

Turpinām sadarbību ar skolēnu vecākiem, iesaistot viņus gan skolas ikdienā, gan arī 
svētkos. Neatņemama skolas ikdienas sastāvdaļa ir vecāku diena skolā. Aktīvi darbu turpina 

skolēnu pašpārvalde.  
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu skolēni nodarbojas Sējas novada sporta hallē un  

Krimuldas vidusskolas baseinā, piedalās skolas, pašvaldības un Pierīgas novadu sporta 
aktivitātēs.  

Pašvaldība nodrošina iespēju apmeklēt koncertlekcijas un muzejus Rīgā. 
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Projekta nedēļas ietvaros skolēni pēta savu novadu vai sev interesējošas tēmas padziļināti. 
Projektu aizstāvēšanā piedalījās pašvaldības pārstāvji, kas saistīti ar projektu darbu novadā. 

Skolēni piedalās Ēnu dienā, kas palīdz izvēlēties nākotnes profesiju. 
Pašvaldība nodrošina transportu mācību ekskursiju, olimpiāžu un citu mācību un sporta 

pasākumu gadījumos. 
Visi 5.-9. klašu skolēni katru dienu saņem siltas brīvpusdienas, ko apmaksā pašvaldība. 

1.-4.klasei brīvpusdienām ir valsts mērķdotācija. 1.-5. klase saņem brokastis. Pārējiem 
skolēniem ir iespēja brokastot par maksu. 1.-9.klašu skolēni, piedaloties projektā „Skolas 
auglis”, saņēma svaigus ābolus. 

Pašvaldība atbalstījusi skolas bibliotekāri izglītības pilnveidošanā. Bibliotēka papildināta 

ar jaunu mācību un metodisko literatūru, kurā ieguldīti gan pašvaldības, gan valsts 
mērķdotācijas līdzekļi.Skolēni lasa grāmatas Bērnu žūrijas ietvaros. Iegādāta nepieciešamā 
daiļliteratūra. 

Jauno mācību gadu uzsākot, pašvaldība nodrošinājusi visiem skolēniem mācību 
grāmatas, darba burtnīcas, vizuālās mākslas piederumus un skolas dienasgrāmatas 1.-7.klasei. 

Gan skolēniem, gan skolotājiem ir iespēja izmantot  datorus un interneta pieslēgumu 

mācību procesa laikā un pēc stundām. Datori atjaunoti un uzlabotas to tehniskās iespējas, kaut 
gan pieaug arī vajadzības.  

Nomainītas mēbeles svešvalodas kabinetā, lai tās atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām.  

2016. gadā skola turpina darbu e-klases vidē. 
Pašvaldība nodrošina izglītības iestādi ar dzeramo ūdeni “Venden”.  

2016.gada pavasarī, mācību gada noslēgumā, skolēni saņēma zelta un sudraba liecības, 
kā arī piemiņas pildspalvu ar uzrakstu „Gudrinieks 2016”. Kā pateicība par darbu, skolēni 
saņēma īpašas skolas klades. 

Vasarā labākie 1.-6.klases skolēni devās trīs dienu mācību un atpūtas ekskursijā.  7.-9. 
klašu skolēniem bija iespēja nopelnīt stipendijas un saņemt tās saskaņā ar ”Sējas pamatskolas 
stipendijas  piešķiršanas kārtību”. 

Ugunsdrošība skolā tiek nodrošināta atbilstoši ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam. 
Ar SIA „Media Control” palīdzību tiek nodrošināta ugunsdrošības un darba aizsardzības 
jautājumu pārskatīšana. 

Skolas darbību kontrolējušas Veselības inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests. 

Skolas arhīvs sakārtots atbilstoši likumam “Par arhīviem”. Apstiprināta  un saskaņota 

Zonālajā aehīvā jauna nomenklatūra. 
Noslēgts darba koplīgums, kas  uzlabo darbinieku darba apstākļus un sniedz dažādus 

atvieglojumus. Ar pašvaldības atbalstu darbiniekiem ir veselības apdrošināšana. 
kaNākošā gada budžetā jāiekļauj moderno tehnoloģiju papildināšana. Finansējums 

nepieciešams skolas 95.jubilejas pasākuma organizēšanai un skolas muzeja sakārtošanai. 
Izmaiņas nepieciešamas Mājturības centrā, lai ierobežotu putekļu nokļūšanu otrajā stāvā. 

Nepieciešama skolas skursteņu sakārtošana, lai nebūtu ūdens noplūde. Atsevišķās telpās 
nepieciešama logu regulēšana. Jāatjauno mēbeles, kas neatbilst mūsdienu prasībām. Jāturpina 
skolas mācību bāzes sakārtošana un pilnveidošana (dabaszinības, sports, stadions, skolas dabas 
taka utt.)   
    
 

Skolas direktore                                    I.Ozolniece 
 
 


