RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLAS
2015./2016. MĀCĪBU GADA
IZVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

I. Vispārīgā informācija
Iestādes juridiskā adrese: Maskavas iela 273, Rīga, LV-1063
Iestādes reģistrācijas numurs: Izglītības iestāžu reģistrā: 3613900680
Iestādes vadītājs: Iveta Skrastiņa
Iestādes dibinātājs: Rīgas Dome
Izglītības programmas:
Izglītības programmas
nosaukums

Pamatizglītības
mazākumtautību
programma
Vispārējās vidējās
izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas
virziena mazākumtautību
programma

Izglītības Īstenošanas vietas
adrese
programmas
kods

Maskavas iela
21011121 273, Rīga, LV1063
Maskavas iela
273, Rīga, LV1063
31013021

Licence

Izglītojamo
skaits

Nr.

Izdošanas
datums /
derīguma termiņš
(no - līdz)

V-5454

31.08.2012.

541

V-5456

31.08.2012.

118

Valoda

Izglītojamo skaits iestādē 01.09.2015. – 659
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Attīstības prioritāšu izpilde 2015./2016.m.g.
Pamatjoma: Mācību saturs
Prioritāte: Jauno pamatizglītības mācību priekšmetu standartu un programmu ieviešana un pārraudzība (no iepriekšējā perioda)
Nr.
Pedagoģiskā darbība
1. Standartu un mācību priekšmetu programmu īstenošana mācību procesā

Izpilde
+

2. Izstrādāt mācību satura apguves plānus atbilstīgi mācību priekšmetu standartiem un paraugprogrammām

+

3. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu izpilde

+

4. Mācību un metodisko līdzekļu atbilstības programmām un standartiem izskatīšana

+

5. Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, papildliteratūras saraksta korekcija jaunajam mācību gadam un standartiem.

+

6. Pārbaudes darbu izveide atbilstīgi mācību priekšmetu standartiem.

+

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami

□

Pietiekami

□

Labi

□

Ļoti labi

X

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte: Attīstīt skolēnu pašvērtējuma iemaņas mācīšanās un audzināšanas procesā.
Mērķi: Iemācīt skolēnus izvērtēt savas iespējas un sasniegumus.
Novērtēšanas kritēriji:
•
Skolēni prot apzināti izvērtēt savu mācību darbu, zināšanas, prasmes, iemaņas.
• Skolēni prot plānot savu mācību darbu un brīvo laiku.
• Skolēni uzņemas līdzatbildību par mācību un audzināšanas procesa norisi skolā.
Nr.
Pedagoģiskā darbība
1. Novadīt teorētiskos seminārus skolotājiem par skolēnu pašvērtējuma jautājumiem
2. Novadīt „apaļo galdu”, kas veltīts skolotāju pieredzes apmaiņai

Izpilde
+
+
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3. Veikt skolēnu pašvērtējumu mācību un audzināšanas darbā

+

4. Novadīt klases stundas, kas veltītas skolēnu pašvērtējumam

+

5. Novadīt atklātās stundas.

+

6. Izmantot skolotāju pieredzi pašvērtējumu krājuma izdošanai

+

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami

□

Pietiekami

□

Labi

□

Ļoti labi

X

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem
Prioritāte Skolēnu izglītošana drošības jautājumos.
Pamatjoma: Skolas vide
Prioritāte: Veidot skolas vidi drošu, mūsdienīgu un atbalstošu ikvienam.

•
•
•
Nr.
1.

Mērķis: Drošas vides saglabāšana un pilnveidošana
Novērtēšanas kritēriji:
Skolēni zina, kā rīkoties ārkārtas situāciju gadījumā.
Ir organizēti pasākumi skolēniem par drošības jautājumiem.
Skolēniem ir izpratne par drošības noteikumiem, to zināšanas un ievērošanas nepieciešamību.
Pedagoģiskā darbība
Organizēt drošības nedēļu.

Izpilde
+

2.

Organizēt skolēniem un skolotājiem tikšanās ar dažādu institūciju drošības speciālistiem

-

3.

Organizēt velosipēdistu apmācību un eksāmenu kārtošanu skolā

+

4.

Veikt mācību evakuāciju

+

5.

Klases stundu novadīšana par drošības jautājumiem

+
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6.

Klases stundu vērošana par drošības jautājumiem.

-

7.

Skolēnu un skolotāju dežūru pārraudzība.

+

8.

Organizēt kursu apmeklējums skolotājiem "Specialās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"

+

9.

Atbalsts izglītojamiem ar sociālajām vajadzībām

10.

Atbalsts izglītojamiem ar grūtībām mācībās

+

11.

Izglītojamo iesaistīšana ārpusklases darbībā

+

12.

1., 5., 10.kl. izglītojamo iesaistīšana adaptācijas pasākumos

13.

Veselīga dzīvesveida veidošana

+

14.

Skolēnu pašpārvaldes darbība

+

15.

Karjeras izvēle

+

16.

Pagarinātās dienas grupas organizēšana

+

17.

Izglītojamo patriotisma audzināšana pret Latvijas valsti un skolu

+

18.

+

20.

Pozitīvas mācīšanās un mācīšanas vides pilnveide.
Mācību vides optimizācijas un saziņas iespēju uzlabošanai starp skolotājiem un vecākiem e-klases žurnāla
pilnveidošana.
Gaisotnes veidošana radošam darbam, draudzīgās atmosfēras un atbalsta veidošana izglītības iestādes kolektīvā

21.

Līdzjūtības audzināšana

+

22.

Sanitāri-higiēnisko normu izpilde

+

23.

Darbs ar vecākiem

+

19.

-/+

-/+

+
+
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Vērtējuma līmenis:

•
•

Nepietiekami

□

Pietiekami

□

Labi

X

Ļoti labi

□

Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāte: Pilnveidot skolas padomes un pedagoģiskās padomes efektīvu sadarbību, nodrošinot regulāru informācijas apriti.
Mērķis: Nodrošināt skolotāju un vecāku daudzpusīgu sadarbību un informācijas apriti.
Novērtēšanas kritēriji:
Vecāki tiek regulāri informēti par bērna mācību sasniegumiem, stundu kavējumiem, uzvedību un audzināšanas pasākumiem skolā.
Apzinātas un ieviestas jaunas tradīcijas skolotāju un vecāku sadarbībai.

Nr.
Pedagoģiskā darbība
1. Aicināt skolas padomes locekļus uz pedagoģiskās padomes sēdēm

Izpilde
-

2. Aicināt skolas padomes locekļus un skolēnu vecākus uz audzināšanas pasākumiem skolā

+

3. Atbalstīt skolas padomes iniciatīvu, organizējot dažādus tematiskos pasākumus skolotājiem un skolēnu vecākiem

+

4. Skolas padomei organizēt skolēnu un skolotāju anketēšanu “Vissakarīgākais RĶVS skolotājs”

+

5. Attīstīt skolas tradīciju organizēt “Vecāku dienas” skolā
Izmantojot elektroniskās saziņas vidi, regulāri informēt vecākus par bērna mācību sasniegumiem , kavējumiem,
6.
uzvedību un audzināšanas pasākumiem skolā.
7. Veikt skolēnu vecāku aptauju un rezultātus izmantot skolas darba uzlabošanai

+

8. Izglītības procesa nodrošināšana ar kvalificētiem kadriem
9. Vadības un pašpārvaldes darba organizācija

+

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami

+
+

+

□

Pietiekami

□

Labi

□

Ļoti labi

X
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II. Kopsavilkuma tabula saskaņā ar Attīstības plānu 2014.-2019.m.g.
Jomas un kritēriji:

1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības
programmas
2. Mācīšana un mācīšanās:
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi:
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
4. Atbalsts izglītojamajiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais
atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība
un darba aizsardzība)
4.2. Atbalsts personības veidošanā
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide
7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Vērtējuma līmenis*
Nepietiekami Pietiekami Labi

Ļoti labi
x

x
VĒRTĒ APRAKSTOŠI
VĒRTĒ APRAKSTOŠI

x

x
x
x
VĒRTĒ APRAKSTOŠI

x
x
x

x
x
x

Bibliotēkas pašnovērtējums pielikumā

Direktore

Iveta Skrastiņa

01.10.2016.
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Pielikums Nr.1

bibliotēkas
PAŠNOVĒRTĒJUMS

Skolēnu skaits skolā:

659

Skolotāju skaits skolā: 61
Bibliotekāru skaits skolā: 3
(0,6 slodzes)- Ilze Lecinska - strādā no 02.03.2015
no 01.09.2015. – 1,00 slodze
( 0,4)- Olga Rubenčika
no 01.09.2015- skolas bibliotēkā nestrādās
(0,5) Jeļena Ļusina

Skolā īstenojamās izglītības programmas:
21011121 pamatizglītības mazākumtautību programma
31012021 vispārējās vidējās izglītības humanitāra un sociālā
virziena mazākumtautību programma
31013021 vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību
programma
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Nr.p.k.

VIRZIENS UN KRITĒRIJI
1. DOKUMENTĀCIJA

Bibliotēkas nolikums 2007. g.
Bibliotēkas lietošanas noteikumi (kad apstiprināti; nepieciešamās izmaiņas)
2013. gadā
Kad būs ieviesta elektroniskā apkalpošana, noteikumus jāpapildina ar atbilstošu punktu.
Jāievieš punkts par interneta un DB lietošanu.
1.1.3.
Bibliotēkas nozīme skolas attīstības stratēģijā fiksēta skolas attīstības plānā
1.1.4.
Bibliotēkas darba plāns
Mērķi un uzdevumi.
Pasākumi skolas bibliotēkas darba popularizēšanai.
Pasākumi bibliotēkas fonda popularizēšanai.
Kārtējais bibliotēkas darbs.
Darbs ar priekšmetu skolotājiem.
Darbs ar lasītājiem.
Sadarbība ar citām iestādēm.
Bibliotekāru tālākizglītība.
2. KRĀJUMS
2. 1. PAMATKRĀJUMS, tā raksturojums
Grāmatu kopskaits pamatfondā 3568
2.1.1.
Fonda daudzveidība saistībā ar izglītības programmām
Krājumā ir daudzveidīga literatūra, kas atbilst izglītības programmām mazākumtautību skolām no 1.-12. klasei.
Tā kā skolēni zinības apgūst gan valsts, gan krievu valodā, literatūra ir pieejama abās valodās, nedaudz arī svešvalodās.
Krājumā ir atrodams plašs letonikas literatūras klāsts, kas sniedz informāciju par
Latviju un tajā dzīvojošajām tautām.
Krājumā ir gan universālās, gan tematiskās enciklopēdijas un apgūstamo valodu tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas.
Bibliotēkā ir pietiekams obligātās literatūras klāsts(latviešu un krievu valodā).
Krājumā ir literatūra, kas ir noderīga karjeras izglītībai.
2.1.2.
Pamatfonda komplektēšanas principi
Tiek komplektēta literatūra latviešu, krievu un citās valodās, kas sniedz nepieciešamo
1.1.1.
1.1.2.
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ieskatu ikvienā zinātņu nozarē, atbilstoši mācību saturam un plašāk par to, liekot akcentu uz letonikas literatūru, papildinot ar
skolēnus īpaši interesējošām tēmām un literatūru, kas atspoguļo aktuālas norises valstī, ES un citviet pasaulē. Tiek
komplektēta literatūra par latviešu, u.c. tautu (Latvijā dzīvojošu) diasporu visā pasaulē.
Literatūra tiek komplektēta, ņemot vērā skolēnu interešu spektru un vajadzību pēc atbilstošas un saturīgas brīvā laika
lasīšanas. Tiek komplektēta literatūra, kurā ir izteikti dažādi viedokļi, atšķirīga pieeja vienas tēmas izklāstā, saglabāti (ar lielu
atlasi )arī saturīgi materiāli no padomju laika, bet piekomplektēti netiek. Dokumenti, kas pauž naidīgu nostāju, kuros
sagrozīta Latvijas vēsture, netiek komplektēti un pieņemti ka dāvinājums.
Tiek komplektēti metodiskie materiāli un materiāli skolotāju tālākizglītības nolūkiem
Tiek pievērsta uzmanība literatūra, kas palīdz skolēniem izvēlēties nākamo profesiju un sagatavoties darba tirgum
Dāvinājumi ( galvenokārt daiļliteratūra), tiek pieņemti ar atlasi
Krājumā ir daudzveidīga daiļliteratūra
-krievu daiļliteratūra (arī padomju klasika ( ar atlasi) un trimdas literatūra)
-latviešu daiļliteratūra (arī padomju klasika( ar atlasi) un trimdas literatūra
-ārzemju literatūra.
Krājumā būtu nepieciešams piekomplektēt vecumam atbilstošu daiļliteratūru u.c. materiālus, kuros tēlota Maskavas
priekšpilsēta un Ķengarags
Būtu vēlama literatūra, kas palīdzētu skolēniem apgūt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgas dzīves gaitas uzsākot .
Skolā fakultatīvi apgūst norvēģu valodu, taču literatūra norvēģu valodā komplektēta netiek, jo to izmantotu ļoti ierobežots
lasītāju skaits, skolēnus ar šo literatūru pilnīgi nodrošina fakultatīva skolotājs
2.2. MĀCĪBU GRĀMATU FONDS
2.2.1.
Fonda daudzveidība
Skolēniem un skolotājiem pieejama mācību literatūra, kas atspoguļo daudzveidīgus viedokļus, skolotājam tiek piedāvāts
plašs mācību grāmatu klāsts, pastāv izvēles iespējas.
Daudzveidīga metodiskā literatūra.
Skolēnam izsniegto mācību grāmatu komplekta raksturojums
Skolēniem tiek izsniegts grāmatu komplekts, kas ir apstiprināts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, mācību
grāmatu komplektu sarakstus katru gadu apstiprina skolas direktors.
Skolēnam tiek izsniegts mācību grāmatu komplekts, ko norādījuši priekšmetu skolotāji.
Mācību grāmatas tiek pārbaudītas, defekta gadījumā tiek nomainītas.
2.2.2.
Mācību grāmatu fonda komplektēšanas principi
Mācību lit. tiek komplektēta atbilstoši skolā realizētām izglītības programmām visām klašu grupām
Dažos priekšmetos komplektēšanu nosaka skolotāja pieprasījums.

9

Bibliotēkas mācību grāmatu krājums tiek papildināts arī no dāvinājumiem, pārņemtas likvidēto vidusskolas bibliotēku
grāmatas.
2.3. PERIODIKA
2.3.1.
Periodikas nosaukumu kopskaits
6
2.3.2.
Periodikas
Ziņu un izklaidējošā periodika
2
daudzveidība
Populārzinātniskā un nozaru periodika
4
Pedagoģijas un psiholoģijas nozares periodika
0
2.4. KRĀJUMA KATALOĢIZĒŠANA
2.4.1.
Bibliotēkas informācijas sistēmas izmantošana
jā, uzsākta rekataloģizācija IT sist. „Skolu Alise” (kopš š. g. aprīļa), elektroniskas grāmatu izsniegšanas iespējas nav
2.4.2.
Kartotēkas (ierakstiet, kādas kartotēkas tiek veidotas un kādā veidā – kartītēs vai elektroniskajā katalogā)
Jums latviešu valodas un literatūras skolotāji!
Metodiskās literatūras kartotēka visu priekšmetu skolotājiem.
2.
Komentāri informācija ir pieejama valsts nozīmes kopkatalogā, publisko bibliotēku kopkatalogā un DB, bibliotekārs
sniedz konsultācijas gan skolēniem, gan skolotājiem.
3. PIEEJAMĪBA
3.1.
Bibliotēkas darba laiks
9.00 - 17.00
3.2.
Bibliotēkas lietotāju apkalpošana
neautomatizēti
3.3.

3.4.

Informācija par bibliotēku internetā
Atsevišķi informācijas nav, bibliotēka uzrādīta kā dažu pasākumu norises vieta kopēja pasākumu plānā, iecerēts atspoguļot
bibliotēku vidusskolas mājas lapā pēc veiktajām pārmaiņām ( el. pasūtīšanas utt.)
Informācija par bibliotēkas
Jaunāko klašu skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku,
pakalpojumiem un aktivitātēm
mutiska informācija, individuālas konsultācijas
pasniegšanas veidi lasītājiem (norādiet kādi Bibliotēkas darbinieku ieteikums skolotājiem regulāri atgādināt klasē par
tie ir)
bibliotēkā sniegtajiem pakalpojumiem.
Pieejamība fonda elektroniskajam katalogam un/vai kartotēkām no lasītāju viedokļa (vai lasītājiem – skolēniem un
skolotājiem, ir iespēja izmantot elektronisko katalogu / kartītes un kādā veidā)
Pagaidām el. kat. lietotāji neizmanto (neliels inf. apjoms), ir alfabētiskais katalogs, kuru skolotāji un skolēni faktiski neizmanto,
sistemātiskais katalogs veidots pēc padomju BBK klasifikācijas, krājums organizēts pēc UDC, tā kā uzsākta rekataloģizācija,
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kartīšu kataloga pārorganizēšana atbilstoši fonda kārtojumam nebūtu mērķtiecīga. Ja ir nepieciešamība, inf. katalogos meklē
bibliotekārs, ja skolēniem rodas jautājumi, sniedz izsmeļošu atbildi un paskaidrojumus par katalogu un tā kārtošanas principiem.
3.5.
3.6.

3.7.

3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.

3.7.5.

Fonda bibliogrāfiskais un fiziskais sakārtojums (ērts un pārskatāms no lietotāja viedokļa) kārtojums pamatā atbilst tam, kā
tiek kārtots krājums publiskajās bibliotēkās, nav iespējas ērti sakārtot grāmatas jaunāko klašu bērniem
Bibliotēkas telpas
Abonements un lasītava 12 darba vietām
Krātuve mācību grāmatām
Sniegto bibliotekāro un
bibliogrāfisko uzziņu
kopējais raksturojums
vidēji vienas nedēļas
laikā (nosauciet
aktuālākās tēmas, par
kurām tiek pieprasītas
izziņas)
Sadarbības veidi ar citu
skolu un pilsētas
bibliotēkām (ja sadarbība
notiek, norādiet ,kāda
veida tā ir)
Datoru skaits
bibliotēkā
Interneta
pieslēgumu skaits
bibliotēkā
Cita biroja un mācību
tehnika. Tehnikas
pieejamība un
pakalpojumi (piem.,
vākotājs, e-lasītājs,

Lasītava- atsevišķas telpas nav
Tematiskās
Eiropas Savienība, Eiropas valstis, grāmatas par K. Kolumbu, M. Stārastes darbi latv. val., dzejoļi
par pavasari kr. val., grāmatas par kosmosa apguvi
Faktogrāfiskās
Augu un dzīvnieku nosaukumi latviešu valodā
Adresālās
Pasakas latviešu valodā jaunākā skolas vecuma bērnam,
Grāmatas par rokdarbiem rāmītī rokdarbu pulciņa skolotājam
Sadarbība notiek ar 65. vidusskolu, konsultācijas grāmatu komplektēšanā, pasākumu organizēšanā
Sadarbība ar Ķengaraga bibliotēku- tiek organizēti kopēji pasākumi, ekskursijas, konsultācijas par
krājumu
Ir arī sadarbība ar diviem tuvākajiem bērnu dārziem- ekskursijas „ Pirmā reize skolas bibliotēkā”
darbiniekiem 2
lietotājiem – nav
darbiniekiem - 2
Lietotājiem- nav.
e- lasītāja nav, rekataloģizācija nupat uzsākta
– bija Wi-Fi pieslēgums, pašlaik atslēgts (ari skolā), jo skolēni to izmanto neracionāli, nemeklē
noderīgu informāciju, starpbrīdī neievēro atpūtas režīmu.
Ir printeris, vākošanas aparāta nav.
TV, radio –nav.
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printeris, TV, radio, Wi-fi
u.tml.)
Datortehnikas stāvoklis

3.

Komentāri:

Datortehnika ir moderna un pilnvērtīgi funkcionē (ne vecāks par 3 gadiem)
datortehnika novecojusi, bet funkcionē, programmas nav atjaunotas Word-2003 un 2007,
zināmas neērtības
Datortehnika novecojusi, bet funkcionē apmierinoši
Datortehnika daļēji nefunkcionē
x
Tā kā skolā ir ļoti labi informātikas skolotāji, kas strādā ļoti radoši, skolēni bibliotēku ar nolūku
lietot internetu, apmeklē reti.
4. FINANSĒJUMS

gads

4.1.

Saņemtais
finansējums par
3 iepriekšējiem
budžeta gadiem

2016 (€)

Finansējums

17803.00

Valsts

12473.00

Pašvaldība

3200.00

Skolas maksas pakalpojumi
Summa uz 1 skolēnu
Mācību grāmatām

V – 6233.00

P – 1000.00

Darba burtnīcām

V – 6240.00

P – 5240.00

2130.00
Valsts - 18.92, pašvaldības – 4.855, skolas – 3.232, kopā – 27.015

Daiļliteratūrai, nozaru lit.
Periodikai
250.00
5. INFORMĀCIJPRATĪBAS UN LASĪŠANAS VEICINĀŠANA
5.1.
Atbalsta pasākumi
5.2.

Mācību procesam – bibliotēkas darbinieki nodrošina priekšmetu skolotājus ar nepieciešamo literatūru,
īpaši rūpējas, lai skolā pietiekama skaitā būtu obligātā literatūra krievu un latviešu literatūras stundām,
palīdz sameklēt nepieciešamo informāciju
Ik gadu tiek piedāvāti materiāli Projektu nedēļas sagatavošanai, izmantojot IT
Lasīšanas veicināšanai - parasti tie ir pasākumi, pēc kuriem pieaug skolēnu vēlme apmeklēt bibliotēku
Bērnu un jauniešu žūrijā skola nepiedalās, bērni pagaidām daiļliteratūru
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lasa dzimtajā, t.i. krievu valodā. Šai virzienā nepieciešams darbs, kas augļus varētu nest pēc dažiem
gadiem
5.3.
-sadarboties ar informātikas skolotājiem
Informācijpratības un
-veicināt skolēnus lasīt tās latviešu autoru grāmatas, kurās notikumi risinās mikrorajonā, t.i. Ķengaragā,
lasīšanas veicināšanas
plašāka nozīmē- Maskavas priekšpilsētā
programma
- radīt skolēnos interesi par Latvijā dzīvojošiem krievu literātiem, kultūras darbiniekiem
5.4. Bibliotekāro stundu plānošana un vadīšana (cik mērķtiecīgi tiek plānotas, cik bieži notiek, kādās klašu grupās un par
kādām tēmām)
Atspoguļojas kopējā bibliotēkas darba plānā
Notiek katru otro mēnesi
1.-8. klašu skolēniem
5.5. Bibliotekāro stundu tēmas-Mans pirmais bibliotēkas apmeklējums 1. klase
-Ceļvedis grāmatu pasaulē 2.klase
-Uzziņu literatūra- mans palīgs 4.-6. klasēm
- Bibliotekāra profesija IT laikmetā
- Kā atrast vajadzīgo grāmatu 8. klasēm
-Bibliotekārās stundas vasaras nometnē( vispārējs raksturs, jauktam vecumam, iekļauti spēles elementi)
5.6. Klašu grupas, kurās notiek bibliotekārās stundas
1.-8.
9.-12. (retāk)
5.7. Tematiskie semināri skolotājiem par lasītāju informācijprasmju un lasītprasmju attīstīšanu un citu ar bibliotēku
saistīto jautājumu aktualizēšana (ja tiek rīkoti šādi semināri vai arī tiek vadīti citu pasākumu ietvaros, nosauciet cik bieži
un par kādām tēmām)
Iecerēts iepazīstināt skolotājus ar elektroniskā kataloga lietošanu un IT sistēmu Skolu Alise
6. ATBALSTS AUDZINĀŠANAS DARBĀ
6.1.
Pasākumi
6.1.1.
Piedalīšanās skolas pasākumos un to rīkošanā
Vismaz 1X mēnesī
Tikšanās ar rakstniekiem, kolekcionāriem, literārie vakari, gadskārtu svētku pasākumi, labdarības pasākumi dienas centrā
„Cerību māja”
Mīklu stundas 216. bērnudārzā
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6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Nepieciešamo materiālu kopu gatavošana audzināšanas darbam (audzināšanas stundām, vecāku sapulcēm un pēcpusdienām,
nosauciet kādi materiāli (materiālu kopas, mapītes) jau ir sagatavoti)
Latvija, dzejoļi bērniem, kultūras karte
Piedalīšanās audzināšanas stundās (kā tiek plānota dalība, cik bieži, par kādiem jautājumiem un kādās klašu grupās)
Grāmatu apskati par populāriem un iemīļotiem bērnu grāmatu autoriem
Iesaistīšanās darbā ar vecākiem (kādos veidos notiek iesaistīšanās, kā tiek plānota, cik bieži, par kādiem jautājumiem un kādās
klašu grupās) nē
Atbalsts karjeras izvēlē (kādos veidos notiek atbalsts un informēšana par karjeras izvēles jautājumiem)
Iecerēts piedalīties profesionālās orientācijas nedēļā oktobrī, pasākumi
Bibliotēka 21. gadsimtā
Bibliotekāra profesija mainīgajā pasaulē
Skolēna vērtīborientācijas attīstīšanas pasākumi (miniet, ja ir cita veida pasākumi)
Ziemassvētku labdarības pasākums DC „ Cerību māja” un bērnu namā
Divu kultūru dialogs- latviešu un krievu dzeja
7. ATBALSTS PEDAGOGIEM (ja notiek, tad kādā veidā)
Materiālu kopas sagatavošana pēc pieprasījuma, materiālu atlase konkrētai tēmai
Literatūras saraksts vecāko klašu skolēniem Raina un Aspazijas dzejoļu krājumi
Literatūras saraksts par kuršu ķoniņiem( iecerēts pasākums)
Literatūras saraksts „ Ķengarags literatūrā”
Informatīvais un organizatoriskais atbalsts projektu nedēļas laikā
Bibliotēkas darbinieki palīdz skolēniem sameklēt informāciju par attiecīgo tēmu,
piedalās darbu vērtēšanas žūrijā,
šogad bibliotēkas darbinieki piedalījās arī skolēnu veiktajā aptaujā.
Informatīvais atbalsts radošo darbu izstrādē
Iecerēts novadīt meistarklasi rudens ziedu kārtošanā, kad skolēni apguvuši pamatus, rīkot konkursu par labāko kompozīciju,
sagatavot literatūras sarakstu
Informatīvais atbalsts pedagogu tālākizglītībai
Bibliotēkas darbinieki sniedz atbalstu literatūras meklēšanai valsts nozīmes kopkatalogā, LNB DB,
Digitalizētajās kolekcijās, piem. Periodika.lv, Mantojums, letonikas aprakstvienībās utt.
Bibliotēkas darbinieki izstrādā pasākumu scenārijus, bibliotēkas telpās norisinās rokdarbu pulciņa nodarbības, te tiek
organizēta pagatavoto darbu izstāde
8. BIBLIOTEKĀRA KOMPETENCE
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8.1.

8.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.

IKT prasmes (norādiet kādā veidā iegūtas šīs prasmes – ECDL vai citi kursi u. tml.)
LNB rīkotajos kursos ,
Baltijas datoru asociācijā (BDA)
Bibliotekāra / pedagoģiskā kompetence (norādiet izglītību un pēdējo 3 gadu laikā izietos kursus)
LU Filoloģijas fakultāte, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs (bakalaura grāds)
+ 36 gadu darba stāžs bibliotēkā (arī bērnu bibliotēkas metodiskajā kabinetā)
LNB rīkotie kursi
Informācijas izguve no interneta
Informācijas tehnoloģijas un pedagoģija
Efektīga IT lietošana
Izstāžu darbs bibliotēkā
Bibliotēkas vizuālais noformējums un reklāma
Izguve no ALEPH datu bāzām
Personīgā stila veidošana
Darbs ar desocializētajiem apmeklētājiem
Ķermeņa valoda
Sabiedriskās attiecības bibliotēkā
Karjeras izglītības darbs skolā
2 darbiniekiem augstākā bibliotekārā izglītība un LNB rīkotie kursi skolu bibliotekāriem
SIA Alise rīkotie kursi
Aktivitāte skolas darbības plānošanā
Iniciatīva skolas pasākumu organizēšanā
Piedalās skolas gada darbības, skolas attīstības un budžeta plānošanā (norādiet, kuros no šiem procesiem tiek ņemta dalība,
norādiet arī, ja ir citi procesi)
Iecerēts sniegt atbalstu skolas muzeja darbā
Iesniedz bibliotēkas attīstības plānu
Iesniedz katru gadu
Piedalīšanās sanāksmēs un semināros jā
Piedalās skolas pedagoģiskajās sēdēs un sanāksmēs regulāri
Iecerēts iepazīstināt ar jaunajām tendencēm skolas bibliotēkā ( IT Skolu Alise, piekļuve LNB datu bāzēm utt.)
Piedalās skolas metodisko komisiju sanāksmēs (ja jā, tad kādos jautājumos)
Piedalās metodiskās apvienības sanāksmēs- jā
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10. BIBLIOTĒKAS SVID ANALĪZE

Stiprās puses

Vājās puses

Bibliotēka ir būtiska skolas izglītības daļa.
Bibliotēkai ir izteikti demokrātisks raksturs
Krājums ir daudzveidīgs.
Izteiktas klasiskās bibliotēkas pazīmes
Laba sadarbība ar skolotājiem.
Sadarbība ar citām bibliotēkām un radniecīgām
Iestādēm.
Bibliotekāri prasmīgi iesaistās visos skolas pasākumos un norisēs.
Visi bibliotēkas darbinieki ir gatavi apmeklēt kvalifikācijas celšanas
kursus, ir radošas personības.
Rokdarbu pulciņa loma jaunu lasītāju piesaistei
Informācijas masīvam piekļuve lietotājiem netiek liegta.

Nav akadēmiskās bibliotēkas pazīmju
Krājums novecojis.
Lasītājiem trūkst datoru un biroja tehnikas.
Bibliotēkai vāji izteiktas informācijas centra pazīmes.
Nav piemērotu telpu pasākumu novadīšanai.
Nav iespējama diferencēta pieeja dažādiem vecumiem domātās krājuma daļas
atbilstošai izvietošanā.
Interjers nav mūsdienīgs.

Iespējas
Veikt rekataloģizāciju, pāriet uz pilnīgu darba procesu
automatizāciju.
Pārskatīt pieeju komplektēšanai.
Veidot bibliotēku kā modernu informācijas centru.
Izstrādāt jaunu un efektīgāku vizuālo informāciju.
Izveidot jaunu bibliotēkas tēlu.
Parādīt lietotājiem visas bibliotēkas iespējas.
Eksponēt bibliotēkas priekšrocības vispārējas IT laikā.
Ir priekšnoteikumi lasīšanas veicināšanai.
Plānot un realizēt principiāli jaunu (radošu) pieeju grāmatu izstādēm
bibliotēkā.
Veicināt skolēnu integrācijas procesu.
Meklēt jaunus sadarbības partnerus, izstrādāt jaunas darba formas.

Draudi
Var samazināties skolēnu skaits, automātiski štata vienība bibliotēkā.
Finansiālās grūtības var ietekmēt bibliotēkas attīstību.
Visiem bibliotēkas darbiniekiem virs 50, var pietrūkt elastības.
Skolas pusaudžiem strauji samazinās interese par lasīšanu un
bibliotēku.
Pārāk lēna kustība uz bibliotēku kā modernu informācijas centru.
Iespējama skolēnu pretestība integrācijas procesiem.
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