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VĪZIJA

PREIĻU BRĪVĀ SKOLA – VIETA TOPOŠĀM PERSONĪBĀM!

Misija:
● skolu beidz personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, atbalstīt, izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus,

izvirzīt un sasniegt mērķus, domāt un risināt dzīves uzdevumus, uzņemties atbildību,
sadarboties, veidot un uzlabot savu un sabiedrības dzīvi.

● mēs darām visu, lai nodrošinātu aizvien mainīgajā pasaulē un vidē dzīvojošā̄ bērna
personības izaugsmi.

Skolas 5 balsti:

● Personīgā izaugsme (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – katram ir potenciāls būt
talantīgam un veiksmīgam atšķirīgos veidos. Vērojam, ieraugām, atbalstām, attīstām un
virzām ikvienu tiekties pēc personīgās izaugsmes visās dzīvei svarīgās jomās. Mūžizglītības
process.

● Komunikācija (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – cieņpilna attieksme vienam pret
otru, prasme komunicēt, saprast un respektēt savas un citu cilvēku robežas, prasme risināt
konfliktsituācijas.

● Radošums (bērniem, skolotājiem, darbiniekiem, vecākiem) – uzdrošināties jautāt, pētīt,
eksperimentēt, kļūdīties un rast risinājumu, apzināties, ka pie risinājuma var nonākt dažādos
veidos, izvēlēties savu “ceļu” un atbildīgi rīkoties, radīt idejas un realizēt tās.

● Sadarbība (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – labākais veids, kā īstenot kvalitatīvu
mācību procesu, sekmēt personīgo izaugsmi, veidot cieņpilnu komunikāciju, attīstīt
radošumu un sasniegt izvirzītos mērķus visos līmeņos.

● Izvēle un atbildība (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) - katram ir tiesības un pienākums
izdarīt savu izvēli un uzņemties par to atbildību, apzinoties izvēles sekas.
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1. VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS

Pamatskola „Preiļu Brīvā skola” tapusi vairāku ģimeņu iniciatīvas rezultātā.

Preiļu Brīvā skola izveidota 2015./2016.m.g., tās dibinātājs ir biedrība „Preiļi izglītotai Latvijai”.

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie
dokumenti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un skolas nolikums.

Skolas juridiskā adrese – Aglonas iela 22, Preiļos, Preiļu novads, LV – 5301

pamatskola “Preiļu Brīvā skola” piedāvā 2 licencētas programmas:
Izglītības
programmas
Nosaukums

Izglītības
programmas
kods

Licence Valoda
Nr. Izdošanas

Datums

Pamatizglītības
programma

21011111 V-8135 03.08.2015 latviešu

Pirmsskolas
izglītības
programma

01011111 V-8134 03.08.2015 latviešu

2. Darbības pamatmērķis - saskaņā ar SKOLAS NOLIKUMU pamatskolas „Preiļu Brīvā
skola” ir veidot izglītības vidi, lai īstenotu kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu, lai
nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un pamatizglītības valsts standartā noteikto
mērķu sasniegšanu.

Lai sasniegtu pamatmērķi, analizējam starptautisko pieredzi izglītības jomā (Somijas, Itālijas,
Polijas, Rumānijas u.c.) un alternatīvās mācību pieejas (piemēram,Valdorfpedagoģiju, Montessori
pedagoģiju, Humāno pedagoģiju, Brīvdabas pedagoģiju, TRIZ pedagoģiju), integrējam metodes
apmācību procesā, organizējam mācību procesu saskarē ar dabu un reālo dzīvi.

2.1. Galvenie uzdevumi:

2.1.1. īstenot izglītības programmas, veikt kvalitatīvu mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
mērķa sasniegšanai piemērotas un inovatīvas darba metodes un formas;
2.1.2. nodrošināt izglītojamos ar iespēju apgūt kompetencēs balstītas zināšanas un prasmes, kas ir
nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un kvalitatīvas izglītības turpināšanai;
2.1.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos
tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
2.1.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un
mācīt izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

3



2.1.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un
valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras piederību. Vienlaicīgi pilnveidot
izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību
pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus- Latvijas patriotus;
2.1.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādniecību, lai nodrošinātu
kvalitatīvas izglītības iegūšanu;
2.1.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus un tehnoloģijas;
2.1.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
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2021./2022. mācību gads

Prioritāte 1. Vērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana pamatskolā “Preiļu Brīvā skola”.

2. Caurviju prasmju izpratnes veicināšana gan teorētiski vadības un pedagogu
vidū, gan praktiski ikdienā, apgūstot jauno mācību saturu.

Mērķi Vienota vērtēšanas sistēmas skolā izstrāde.

Caurviju prasmju un mācību jomu sasniegumu vērtēšanas iekļaušana
“Veikumā”.

Novērtēšanas
kritēriji

Izveidota vienota (1.-3.klasēm un 4.-6. klasēm) skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība, kas paredz dažādu vērtējumu veidu savstarpējo atbilstību.

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi
Summatīvās un formatīvās vērtēšanas
kritēriju izstrāde.

A.Vanaga,
S. Šuķe-Rasima

2021/2022
septembris -
augusts

Pedagogi
Skolas vadība

Caurviju prasmju vērtēšanas
aktualizēšana individuālajā aprakstošajā
vērtējumā “Veikums”.

A.Vanaga 2021. gada
decembris

Pedagogi

Mācību jomu vērtēšanas aktualizēšana
individuālajā aprakstošajā vērtējumā
“Veikums”.

S.Šuķe-Rasima 2022. maijs Pedagogi

Izglītojamo mācību sasniegumu
izvērtējums 2021./2022.m.g.

A.Vanaga
D.Žihare
S.Šuķe-Rasima

2022.gada maijs,
jūnijs

Klašu audzinātāji

Kārtības, kādā tiek izvērtēti izglītojamo
mācību sasniegumi izstrāde
2022./2023.mācību gadam, ņemot vērā
sasniegumu izvērtēšanu.

A.Vanaga 2022.gada
augusts

Pedagogi
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2022./2023.mācību gads

Prioritāte 1. Skola – paplašināšanās – atsevišķa skolas ēka 1.-6.klasēm. Fiziskais un
tehnoloģiskais nodrošinājums.
2. Pedagogu sadarbība un izaugsme.

Mērķi
1. Nodrošināta vide un  materiāli tehniskā bāze izglītības programmu
realizēšanai un pedagogu vajadzību nodrošināšanai.

2. Izveidota profesionāla uz sadarbību vērsta skolas un pirmsskolas pedagogu
komanda.

Novērtēšanas
kritēriji

1. Pieejamo digitālo tehnoloģiju apjoms (interaktīvās tāfeles, planšetdatori) un
izmantošana 1.-6.klases posmā un interaktīvā tāfele pirmsskolas vecākajā grupā.
2. Digitālo resursu izmantošana mācību stundās.
3. Skolotāju iknedēļas tikšanos skaits, regulāra pedagogu savstarpēja stundu
vērošana un analīze, skolas vadības komandas piedalīšanās stundu vērošanā.
4. Izveidots saskaņots mācību stundu tematiskais plānojums, plānoti tēmu
noslēguma    pārbaudes darbi un īstenota starppriekšmetu saikne, izmantojot
digitālo tehnoloģiju risinājumus darba optimizēšanai.
5. Pasākumi psiholoģiskā un metodiskā atbalsta nodrošināšanai pedagogiem.

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi
Interaktīvo tāfeļu uzstādīšana
1.-2.klasē, 3.-4.klasē un
5.-6.klasē.  un pirmsskolas
vecākajā (5.-6.gadi) grupā.

Aija Vanaga 2022.gada
septembris -
oktobris

Finanšu līdzekļi

Ziedojumi

Vecāki un brīvprātīgie
Planšetdatora pieejamība katram
5.-6.klases skolēnam darbam
klasē un digitālā bibliotēka
1.-4.klases skolēniem.

Aija Vanaga 2022.gada oktobris
- novembris Finanšu līdzekļi

Ziedojumi

Vecāki un brīvprātīgie
Regulāras un mērķtiecīgas,
atrunātas metodiskās komisijas
reglamentā,  iknedēļas pedagogu
profesionālas sapulces skolā un
pirmsskolā (pirmsskolā 2x nedēļā,
skolā – 1x nedēļā), kā obligātas

S. Šuķe-Rasima
K.Bambāne-Sadov
ska

Regulāri Pedagogi

Kopīgotie dokumenti darba
plānošanai (darba plāns,
priekšmetu sasniedzamie rezultāti,
pārbaudes darbu grafiki utml.)

A.Vanaga Regulāri Pedagogi, nodrošināta
e-vide
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Iespējas nodrošināšana pedagogu
savstarpējo stundu vērošanai

D. Koļesņičenko Regulāri Skolas vadība

Plāna izstrāde pedagogu
savstarpējai un vadības stundu
vērošanai

A.Vanaga 2022. gada
septembris

Pedagogi un skolas
vadība

Pedagogu ikmēneša tikšanās ar
skolas psihologu.

I.Reinfelde Regulāri Pedagogi un skolas
psihologs

Metodiskā atbalsta tikšanās
jaunajiem pedagogiem.

D.Koļesničenko
S.Šuķe-Rasima

pēc vajadzības Pedagogi
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2023./2024.mācību gads

Prioritāte
1. Atbalsts izglītojamo izaugsmei.

Mērķi Mācību procesa individualizācija un skolēnu individuālās izaugsmes
veicināšana, izmantojot formālās, neformālās un informālās izglītības iespējas.

Novērtēšanas
kritēriji

1. Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem – papildu mācību izaicinājumu
definēšana un īstenošana.

2. Skolēnu individuālo mācīšanās vajadzību noteikšanas process/metodes.
3. Notiek izglītojamo vajadzību izvērtēšana mācību gada pirmajā pusē.

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi
Izglītojamo vajadzību
izvērtēšanas anketas skolā un
pirmsskolā

A.Vanaga

K.Bambāne-Sadovs
ka

2023. gada
septembris /
oktobris

Direktora vietnieki
izglītības jautājumos

Izglītojamo interešu un spēju
novērtēšana. Motivēšana
iesaistīties interešu izglītībā.

A.Vanaga,
D.Žihare,
S.Šuķe-Rasima
M.Vilcāns,
J.Livdāns

2023./2024. m.g. Mācību priekšmetu
skolotāji kopā ar klašu
audzinātājiem

Individualizētu nodarbību,
konkursu u.c. mācību formu
izstrāde.

A.Vanaga,
D.Žihare,
S.Šuķe-Rasima
M.Vilcāns,
J.Livdāns

2023./2024. m.g. Mācību priekšmetu
skolotāji

Mācīšanās izaugsmei
instrumentu izvērtēšana un
pilnveide (Izaugsmes žurnāls,
pašvērtējuma anketas u.c.)

A.Vanaga 2023.gada maijs -
oktobris

Klašu audzinātāji

Neformālās izglītības pasākumu
kopu (konkursu, inovatīvas
interešu izglītības programmas
(t.sk. STEM jomā) iekļaušana
skolas pedagoģiskajā procesā.

A.Vanaga,
D.Žihare,
S.Šuķe-Rasima
M.Vilcāns,
J.Livdāns

2023./2024. m.g. Mācību priekšmetu
skolotāji

Skolēnu pašpārvaldes darbības
stiprināšana, skolēnu pilsoniskās
līdzdalības veicināšana.

D.Koļesņičenko 2023./2024. m.g. Vadība
Klases audzinātāji
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Karjeras izglītības metožu
pilnveide un attīstīšana

A.Vanaga
S.Šuķe-Rasima
D.Žihare

2023./2024. m.g. Vadība
Klases audzinātāji
Vecāki
Kopiena

Skolas direktore (paraksts) Daiga Koļesņičenko
2022. gada 30.augusts

Saskaņots ar
biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” valdes priekšsēdētāju (paraksts) Ingūnu Zīmeli

2022. gada 30.augusts
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