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Prioritātes analīze: Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un 

atbalsta personāla pieejamības uzlabošana 

Uzdevums:  Pilnveidot darbu ar izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, iekļaujošās 
izglītības principa īstenošanas kontekstā un mazināt sociālās atstumtības risku. 

Skola neveido īpašas klases un grupas skolēniem ar īpašām vajadzībām. Šie skolēni tiek 
integrēti klasēs, tādā veidā realizējot skolā iekļaujošo izglītību. 01.09.2016. speciālās 
programmas apgūst 21 skolēns un 9 skolēniem ir noteikti atbalsta pasākumi  ar psihologa 
un logopēda atzinumu.  

 Skolēnam ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem ir pielāgota izglītības procesa 
organizēšana, ievērojot bērna pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un veselības 
stāvokli, kā arī mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus. 
 

Psihologs, 2 logopēdi, medmāsa, soc. pedagogs 
 

Pasākumi: 

1.Visi pedagogi, kas strādā ar skolēniem speciālajā izglītībā ar mācību 
traucējumiem, sastāda individuālas izglītības programmas apguves plānus. 

2.Pilveidoti individuālie  plāni un skolēnu diagnostika. 

3.Individuālajos plānos pedagogi paredz skolēniem nepieciešamos pielāgojumus 
ikdienas mācību darbā stundās, pārbaudes darbos un vides pielāgojumus.  

4. Ir veikta skolēnu diagnostika un dinamika 

5.Individuāla pieeja stundās. 

6.Atgādnes. 
 



Prioritātes analīze: Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un atbalsta 

personāla pieejamības uzlabošana 

Pedagogu viedoklis 

• Uzdevumi ar dažādu grūtības pakāpi. Skolēni ar mācību grūtībām izpilda 
atvieglotus uzdevumu variantus . Šiem skolēniem mācību materiāls tiek 
veidots  atbilstoši viņu spējām (diferencēti pakāpju uzdevumi ). 

• Dažādi grūtības pakāpju uzdevumi, grafiki, shēmas. Skolēni ar mācīšanās 
traucējumiem izmanto palīgmateriālus un pilda vieglākus uzdevumus. 

• Kontrole ( vai viss ir pierakstīts) un skolēnu zināšanu pārbaudīšana stundā. 

• Individuāla pieeja (bērniem ar mācīšanās traucējumiem tiek doti vieglāki 
uzdevumi, kuru izpildīšanai ir jātērē mazāk laika). 

• Darba uzdevumos šiem skolēniem tiek mainīti uzdevuma noteikumi. 

• Sajauktās grupās, kur piedalās talantīgie un skolēni ar mācību grūtībām, lai 
stiprākie skolēni palīdzētu vājākiem, lai būtu efektīva sadarbība starp 
skolēniem un lai katrs ieguldītu savas prasmes un zināšanas kopējā darbā.  

• Šiem skolēniem labi padodas veikt darbus ar IKT prasmēm( PowerPoint un 
kahoot.com) un ar lielu interesi izstrādā savus e-darbus. 

• Prezentācijas, lai pievērstu katra skolēna uzmanību stundas tēmai. Visas 
prezentācijas ir kodolīgas un spilgtās.  

 

 

 



Prioritātes analīze: Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un atbalsta 

personāla pieejamības uzlabošana 

 

• Dialogs, emocionālais stāstījums, dziedāšana, jo emocionālie impulsi – 

prieks, pārsteigums atmodina snaudošās smadzeņu šūnas. 

• Saskarsmes spēles ar partneri (žesti, „gleznas”, „spogulis”). 

•  Kritiskā lasīšana un drāmas metodes, problēmas izklāsts, āķīgie jautājumi, 

lai attīstītu radošumu un veidot kopdarbības izjūtu. 

• Uzskate, atbilstošs ilustratīvais materiāls, dažādu darbības maiņa, 

vingrinājumi un uzdevumi ar atvieglinātu saturu.  

• Labvēlīga vide skolā un klasē ietekmē skolēna ar mācību traucējumiem 

komfortu sajūtu.  

 



Prioritātes analīze: Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un atbalsta 

personāla pieejamības uzlabošana 

Stiprās puses 

Skolēnu viedoklis 

•  Spēj uzticēties klases audzinātājam. 

•  Bieži klases audzinātājs sniedz atbalstu individuālās sarunās ar 
bērnu. 

•  Klases audzinātājam ir regulāra sadarbība ar viņa vecākiem.                     

Pedagogu viedoklis 

• Skolas-vecāku-izglītojamā regulāra un pozitīva sadarbība. 

• Daudzi skolotāji sadarbojas ar skolas psihologu, organizējot grupu 
nodarbības. 

  

                                 Tālākās attīstības vajadzības  

• Pilnveidot sadarbību starp klases audzinātāju, priekšmetu 
pedagogiem un atbalsta personālu, lai koordinētu un pārraudzītu 
skolēnu izaugsmi, kuriem ir mācīšanās grūtības. 



Prioritātes analīze: Mācību satura integrācijas iestrādņu veidošana un 

aprobācija, sasaiste ar kompetenču pieejas ieviešanu vispārējās izglītības 

standartos 

 

Kompetenču modelis ietver sevī dažādas kompetenču grupas: 

• personības kompetences- spēja uzņemties atbildību par savu rīcību, spēja 

pieņemt lēmumus, lojalitāte; 

• vadības kompetences – enerģija, mobilitāte, iniciatīva; 

• profesionālās kompetences – profesionālas zināšanas, prasmes, iemaņas, 

prasme plānot komandā un patstāvīgi; 

• sociālās saskarsmes kompetences – saskarsmes iemaņas, prasmes 

sadarboties, prasme iepazīt cilvēku, motivēt, pielāgoties, diplomātija.  



 Ko mēs mainām savās stundās ? 

«Katram klasē ir skaidrs rezultāts, uz ko ejam. Skolēni mācās ne tikai darīt, bet arī 
saprast, kā viņi dalās ar idejām, kā to darīt. Uzdod jautājumus viens otram un 
skolotājam. Argumentē, pamato, prognozē, pierāda …» 

 

1. Stundas struktūra 

Sasniedzamais rezultāts        Atgriezeniskā saite stundā: 

 - rezultāta formulēšana, formatīvās vērtēšanas veidi. 

Uzdevumi vērsti uz sasniedzamo rezultātu: 

 - katrs uzdevums soli pa solim noved pie rezultāta; 

 - tiek izvērtēta katra uzdevuma lietderība.  

Virzītas mācīšanās stunda ar atgriezenisko saiti. 

 - visi kopā          pāris/grupa         es pats 

2. Domāšanas prasmes 

• Uzdevumi veicina domāšanas dažādos līmeņus. 

• Uzdevumi attīsta vienu konkrētu darbību ( analīze, sintēze, kritiskā domāšana, 
sakarību saskatīšana…..). 

• Jautājumu mērķtiecīga uzdošana. 

3. Sadarbības prasmes 

• Darbs grupās ir konstruktīvs, produktīvs, samērā kluss. 

• Darbs grupās, pāros regulārs. 



 

Prioritātes analīze: Mācību satura integrācijas iestrādņu veidošana un aprobācija, 

sasaiste ar kompetenču pieejas ieviešanu vispārējās izglītības standartos 

 

• Savā darbā es cenšos plānot un organizēt skolēnu patstāvīgu darbu, motivēt 
skolēnus, iesaistot tos dažāda veida darbībās. Bieži vien stundas vadu dialogu un 
diskusiju režīmā. Cenšos ievērot skolēnu individuālās intereses, pielietot 
mūsdienu tehnoloģijas. 

• Mēģinu attīstīt skolēnu kritisko domāšanu, pašizziņu, risinot ar reālo dzīvi 
saistītos uzdevumus. Cenšos pilnveidoties ne tikai savā priekšmetā, bet arī apgūt 
valodas, interesēties par mūsdienu mūzikas virzieniem, lai rastu kopīgas intereses 
ar jauniešiem. Mēģinu saskatīt skolēnu individuālās spējas un attīstīt tās. 

• Šobrīd mācību stundās (pēc iespējas un atbilstoši veicamajam uzdevumam) darbu 
organizēju tā, lai skolēniem pašiem ir jāizplāno darba gaita, nepieciešamie 
materiāli, u.c., lai sasniegtu noteikto rezultātu. 

• Mājturībā lielu uzmanību pievēršu un akcentēju nepieciešamību iemācīties pašām 
pacelt noirušu valdziņu, izlabot radušās kļūdas darba procesā, lai dzīvē pēc 
nepieciešamības meitenes pašas varētu pielietot apgūtās prasmes un iemaņas. 

• Cenšos organizēt pozitīvu sadarbību ar skolēniem, vecākiem, kolēģēm, kā arī 
saliedēt klases kolektīvu. 

• Šobrīd es cenšos veidot mācību procesu interesantu skolēniem, caur emocijām 
aicinu skolēnus apgūt jaunas zināšanas – dažādas mācību metodes, vairāk prasu no 
skolēniem atgriezenisko saiti, lai saprastu, kā veidot tālāk mācību procesu. 

• Šodien es mēģinu nedot bērniem gatavas zināšanas, bet ļauju risināt problēmu, 
pielietot iepriekš iegūtās zināšanas.  

 
 

 

 



Prioritātes analīze: Mācību satura integrācijas iestrādņu veidošana un aprobācija, 

sasaiste ar kompetenču pieejas ieviešanu vispārējās izglītības standartos 

 

 

• Šobrīd es jau daudz ko daru, lai skolēni vairāk darbotos patstāvīgi- tie ir 
‘’skolotāja’’ palīgi matemātikā, kad esam iepazinušies ar uzdevumu, skolēni to 
pilda patstāvīgi, es pārbaudu pirmajiem 2-3 skolēniem, vai ir pareizi, un tad viņi 
dodas pie klasesbiedriem un skatās, kā veicas, ja vajag palīdz- paskaidro. Ja rodas 
neskaidrības, esmu kā konsultants, bet vairāk strādā skolēni.  

• Grupu darbs , kad ir dots uzdevums un skolēni to veic, sadalot pienākumus, kurš 
rakstīs, kurš zīmēs, kurš prezentēs, jo kompetenču pieejā ir svarīgi ievērot arī bērnu 
individualitāti un novērtēt to, ko viņš spēj darīt vislabāk. 

• Stundas laikā izmantoju metodes: darbs pāros, grupās, komandu spēlēs. Atsaucu 
skolēnu atmiņā esošās zināšanas, prasmes, pieredzi, veidojot fundamantālu pamatu 
jaunām iemaņām. 

• Izmantoju dažādas informācijas tehnoloģijas, piem., licencētus apmācības diskus, 
DVD ierakstus, mācību filmas,arī spēļu formas, sacensības, konkursus un citas 
motivācijas metodes.  

•  Stundu plānoju tā, lai skolēni ikdienā vairāk darbotos patstāvīgi. Stundas sākumā 
atklāju tēmu un problēmu. Veicot uzdevumus, skolēni izdara secinājumus. 
Apkopojot secinājumus, kopīgi analizējam kļūdu vietas. Biežāk organizēju pāru, 
grupu darbu, piedāvājot grupām dažādus izziņas materiālus, lai patstāvīgi veiktu 
kādu konkrētu uzdevumu. Literatūras stundās lielu uzmanību pievēršu kritiskajai 
domāšanai, radošumam un jaunradei. 

• Savā priekšmetā veicinu kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, 
informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību apstākļos izglītojamajiem ļauj 
veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai.  

 

 



 
Prioritātes analīze: 21.gadsmita mācīšanās prasmju pilnveide skolēniem. Personāla 

attīstība darbam mūsdienu skolā. 
 
 

Uzdevums  

• Apzināt  pedagogu un izglītojamo radošo potenciālu, pozitīvas  sadarbības 
pilnveidošanai. 

• Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu. Rast un iedzīvināt 
jaunas mūsdienīgas formas personības attīstībai. 

• Nodrošināt izglītības kvalitāti, sekmējot katra izglītojamā izaugsmi. 

Pasākumi 

1.Pieredzes apmaiņas organizēšana. Mērķis: pedagoģiskās pieredzes  izzināšana. 
Aktīvu un radošu pedagogu popularizēšana, kuri izmanto inovatīvas metodes, idejas un 
darba formas, attīstot skolēnos daudzveidīgas kompetences. Kolēģi dalās savā pieredzē, 
un  skolā ir atklātās stundas. Ir iespēja uzklausīt kolēģu viedokļus un bagātināt savu 
pieredzi. 

2.Konkurss “Radi. Rādi. Redzi.” . 

3.Starptautiskie semināri Polijā, Slovākijā « Mūsdienīgu mācību procesa izaicinājumi-
metodes un pieejas». 

  4. Dalība konferencēs 

•   ,,Izglītība izaugsmei,,  

• Latvijas I starpnovadu zinātniski praktiskā konference ,,IZGLĪTĪBAS SKOLA” . 

 
 



Prioritātes analīze: 21.gadsmita mācīšanās prasmju pilnveide skolēniem  

• Skolas mērķis ne tikai ievērot katra skolēna individuālās īpatnības, intereses 

un vajadzības mācību un audzināšanas darbā, bet arī motivēt un palīdzēt 

sasniegt augstākos mērķus. Individuālo pieeju veido skolotāji, nodrošinot, ka 

mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības.  

•  2016./2017. m.g. viens no skolas uzdevumiem bija aktivizēt skolēnus, 

motivēt piedalīties dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, olimpiādēs, 

konkursos. 

Pasākumi: 

2016./2017. m.g. tika organizēti izglītojoši pasākumi  

• Botāniskā dārzā,  

• Dzelzceļa muzejā,  

• Dabas muzejā,  

• Nacionālajā bibliotēkā,  

• Zinātniskajā centrā „Maza Brīnumzemē”,  

• Vangažu pilsētas bibliotēkā  

• un daudzos uzņēmumos.  



 
Projekti  

 • Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 

Mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs. 

• Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”: 

Mērķis - kompetenču un talantu identificēšana un izkopšana izglītības iestādē, 
inovatīvas mācību formas un pieejas vispārējās izglītības iestādē. 

• Projekts «Esi līderis». 

• Projekts «Dārznīca». 

• Projekts «Esi mobils!» 

• Projekts «Zaļā josta». 

• Projekts «Sporto visa klase». 

• Projekts «Iepazīsti Saeimu». 

•  Baltā galdauta svētki 

• Muzeja nakts 

 
 

 
 



Centralizēto eksāmenu rezultāti 

 

Valstī vidējais rezultāts CE      49,1% 

Vangažu vidusskolā                  50,49% 



Prioritātes analīze: Atbalsta sniegšana karjeras vadības prasmju apguvē. 

 

Stiprās puses 

Skolēnu viedoklis  

• Skola organizē mācību ekskursijas, kas ir lietderīgas, izzinošas, paplašina 
redzesloku. 

• Karjeras pasākumi sekmēja sapratni un ieinteresētību nākotnes profesijas izvēlē. 

• Atzinīgi tika novērtētas meistarklases „Laboratorium”, „Robotika”. 

• Organizētās projekta dienas „atver savas karjeras durvis” bija interesantas, 
piesātinātas, daudzveidīgas. 

• Vecāku iesaistīšana karjeras dienās veicina skolēnu interesi, motivāciju. 

Pedagogu viedoklis 

• Daudzi skolotāji organizē izzinošas , ar karjeru saistītas klašu ekskursijas. 

• Projekta ”Atver savas karjeras durvis” darba rezultātā skolēni ir apguvuši jaunas 
zināšanas par profesijām , pilnveidojuši prasmes orientēties informācijas avotos, 
analizēt un strukturēt to. 

• Projektu dienu ietvaros skolēni paplašināja savus priekšstatus par profesiju pasauli, 
apzinot mācību darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi karjeras izvēles 
procesā. 

• Daudzi pamatskolas skolēni patstāvīgi un radoši veica ar karjeru saistītos  projektus. 

• Skolotāji uzkrāj un veido metodisko materiālu par karjeras jautājumiem. 

• Tiek organizēti karjeras pasākumi, meistarklases grupām un individuāli. 

• Tiek iesaistīti vecāki karjeras pasākumu īstenošanā. 

• Organizētas informatīvi pasākumi topošajiem pirmklasniekiem un vidusskolēniem. 

• Pilnveidota skolas mājas lapas sadaļa „Karjeras izglītība”  
 



Prioritātes analīze: Atbalsta sniegšana karjeras vadības prasmju apguvē. 
 

                                                    Ieteikumi  

Skolēnu 

• Attīstīt sadarbību ar novada uzņēmumiem, organizējot Ēnu dienas.                                  

Pedagogu 

• Organizēt labās prakses semināru, ideju apmaiņas nodarbību. 

  

                                  Tālākās attīstības vajadzības  

• Sniegt metodisko atbalstu pedagoģiskam personālam karjeras 
izglītības īstenošanā, organizējot semināru „Labās prakses piemēri” 

• Apkopot skolēnu karjeras portfolio. 

• Organizēt lekcijas un konsultācijas vecākiem par karjeras atbalstu. 

• Pilnveidot informācijas pieejamību par tālākizglītības iespējām 
profesionālās un augstākās izglītības iestādēs – bibliotēkā, mācību 
priekšmetu klasēs. 
 



Prioritātes analīze: Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana 

Uzdevums Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību 

apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē. 

Stiprās puses 

Skolēnu viedoklis 

• Skolēni ir ieinteresēti skolas dzīves organizēšanā, aktīvi līdzdarbojas pasākumu 

organizēšanā. 

• Skolēni pozitīvi vērtē iespēju darboties ne tikai ārpusklases darbā, bet arī iespēju 

dažādību interešu izglītības pulciņu darbā. 

• Skolēni atzinīgi novērtē pasākumus, kas veicina skolas kolektīva saliedēšanu, 

piederības sajūtu skolai, valstij: Baltā galdauta svētki, Lāčplēša kauss. 

• Skolēni atzinīgi novērtējuši skolas organizētos pasākumus, kuros bija iespēja aktīvi 

līdzdarboties- Zinātnieku nakts, Ģimeņu sporta diena, Ziemassvētku un Jaungada 

pasākumi, Valentīndiena, angļu valodas dziesmu festivāls, kā arī izzinošos 

pasākumus Karjeras diena „Atver savas karjeras durvis”, robotikas nodarbība, 

Dabas muzeja interaktīvās nodarbības  

Pedagogu viedoklis  

• Ikvienam skolēnam ir līdzdalības iespējas. 

• Tiek organizēti valsts nozīmīgi pasākumi, jaunu tradīciju aizsākšana. 



Prioritātes analīze: Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana 

Ierosinājumi 

Skolēnu 

• Audzināt patstāvību, atbildību, sadarbības prasmes. 

• Aktivizēt Skolēnu padomi. 

• Turpināt organizēt konkursus, pasākums, kuros var līdzdarboties viss klases 

kolektīvs, un pilnveidot skolas tradīcijas 

Pedagogu  

• Veidot sadarbību, sadraudzības pasākumus ar kaimiņu skolām. 

• Attīstīt starptautiskus sakarus, piesaistot aktīvus, talantīgus skolēnus 

starpkultūru pasākumu organizēšanā, viesu uzņemšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības  

• Stiprināt paaudžu saikni, organizējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanas 

pasākumus. 

• Piedalīties un organizēt  Latvijas simtgades pasākumus skolas, pilsētas, valsts 

mērogā. 

• Aktualizēt Skolēnu padomes darbu, veicinot sadarbību ar skolas 

administrāciju un pašvaldību. 



Prioritātes analīze: Drošas un emocionāli pozitīvas sadarbības vides nodrošināšana 

  Uzdevums Audzināt pašdisciplīnu, veicinot pozitīvas, cieņpilnas savstarpējās 

attiecības un precīzu skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

 

Stiprās puses 

Skolēnu viedoklis 

• Liela daļa skolēnu atzīst, ka skolā jūtas droši, skolā ir estētiski skaista, 

labiekārtota  un sakopta vide, ārpusstundu aktivitātes ir interesantas un 

dažādas. 

• Attiecības ar skolotājiem ir draudzīgas, izpalīdzīgas, cieņpilnas. Ir pozitīva 

skolēnu un skolotāju sadarbība. 

• Skolas organizētie pasākumi veicina klases saliedēšanu, veido piederības 

un kopības sajūtu skolai. 

• Skolēni atzinīgi novērtē skolas tradīciju – organizēt pasākumus kopā ar 

vecākiem: radošās darbnīcas, sporta dienu, ekskursijas un klases pasākumi. 

• Vidusskolēnu dežūras skolas gaiteņos sekmē pašdisciplīnu un atbildību. 



Prioritātes analīze: Drošas un emocionāli pozitīvas sadarbības vides nodrošināšana 

  Uzdevums Audzināt pašdisciplīnu, veicinot pozitīvas, cieņpilnas savstarpējās 

attiecības un precīzu skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

Stiprās puses 

Pedagogu viedoklis 

• Skolotāji stundās bieži izmanto projekta metodi, grupu darbu, 

problēmsituācijas, kas veicina komunikatīvās prasmes. 

• Iespēju robežās darbs stundās tiek diferencēts.  

• Aktīva vecāku iesaistīšana mācību procesā- līdzdalība pasākumu un mācību 

stundu organizēšanā. 

• Skolēni palīdz skolotājam organizēt vecāku nedēļas pasākumus. 

• Mācību priekšmetu skolotāju līdzdalība klases vecāku sapulcēs. 

• Skolotāju pozitīva sadarbība projektu ietvaros. 

•  Labās prakses piemēri, dalīšanās ar jaunajiem kolēģiem.  

• Skolā ir droša un emocionāli pozitīva sadarbības vides. 

• Tiek organizētas nodarbības par drošību. 



Prioritātes analīze: Drošas un emocionāli pozitīvas sadarbības vides 

nodrošināšana 

 Ierosinājumi 

Skolēnu 

• Pievērst lielāku uzmanību skolēnu necenzētai leksikai, uzvedības 
problēmām stundās un pasākumos, iekšējās kārtības noteikumu 
ievērošanai. 

• Pievērst uzmanību brīvā laika pavadīšanai gaiteņos – labiekārtot gaiteņus, 
pārdomāt sēdvietu organizēšanu. 

Pedagogu 

• Labiekārtot gaiteņus - atpūtas vietas skolēniem. 

• Visiem skolotājiem stingrāk kontrolēt mobilo telefonu lietošanu stundās. 

• Rosināt vidusskolas skolēnus atbildīgākai dežurēšanai skolas gaiteņos. 

• Skolas labākos dežurantus izcelt vai apbalvot. 

Tālākās attīstības vajadzība 

• Pilnveidot skolas dežūrdarbu. 



Resursi  

 Plānotais 

• Turpināt nodrošināt mācību kabinetus ar projektoru un ekrānu (Mūzikas, 

mājturības kabinetā, muzejā). 

Veiktais  

• Apmaksāti projekti  ,,uzdevumi.lv,, , ,,Esi līderis,, bibliotēkas programma 

,,Alise,, 

• Pedagogu tālākizglītības kursi, papildus stundas ,,Sporto visa klase,, 

• Projektors un ekrāns mūzikas kabinetā, projektors 306. 

• 2 klaviersoli, krēsli datorklasē un 306.kab.magnetafons aktu zālē, mēbeles 

13.kab. 

• Sīkais inventārs mājturības kab., mīkstais materiāls tērpiem. 



Skolas vide 

 

Plānotais 

• 2.stāva gaiteņa vecajā korpusā, mansarda, pārejas gaiteņa remonts. 

•  Āra laukuma iekārtošana pirmskolas audzēkņiem. 

Veiktais  

•     2.stāva gaitenis, pārejas gaitenis.  

      Procesā bērnu laukuma iekārtošana 


