AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
 par izglītības iestādes Viesītes vidusskola (turpmāk – iestāde) darbības kvalitātes
vērtēšanas rezultātiem
 par izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem
Vērtēšanas norises laiks iestādē: 2019.gada 19.novembra līdz 22.novembrim.

Vispārīgā informācija
Iestādes nosaukums:
Iestādes juridiskā adrese:
Iestādes reģistrācijas numurs
Izglītības iestāžu reģistrā:
Iestādes vadītājs:
Iestādes dibinātājs:
Izglītojamo skaits iestādē:

Viesītes vidusskola
Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
4513900262
Andris Baldunčiks
Viesītes novada pašvaldība
-306

Izglītības programmas:
Izglītības programmas
nosaukums

Vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā
virziena programma
Pamatizglītības
programmas

Īstenošanas
Izglītības
vietas adrese
programmas
(ja atšķiras no
kods
juridiskās
adreses)

31011011

21011111 Vaļņu iela 7,
Viesīte,
Viesītes
novads, LVSpeciālās pamatizglītības 21015611 5237;
Pavasara iela
programma izglītojamajiem
6A, Viesīte,
ar mācīšanās traucējumiem
Viesītes
Speciālās pamatizglītības 21015811 novads, LV5237;
programma izglītojamajiem
"Rites
ar garīgās attīstības
pamatskola”,
traucējumiem
Rites pagasts,
Viesītes
novads, LV5228

Nr.

V-1453

Licence
IzglītoLicencēšanas
datums/derīguma jamo Valoda
skaits
termiņš
(no - līdz)

04.02.2010./
uz nenoteiktu
laiku

45

latviešu

31.07.2018./
uz nenoteiktu
laiku

219

latviešu

31.07.2018./ uz
nenoteiktu laiku

30

latviešu

31.07.2018./
uz nenoteiktu
laiku

12

latviešu
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Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus)
Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis
Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi
X

1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības
programmas
2. Mācīšana un mācīšanās:
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi:
VĒRTĒ APRAKSTOŠI
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
VĒRTĒ APRAKSTOŠI
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
4. Atbalsts izglītojamajiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais
atbalsts
4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un
darba aizsardzība)
4.3. Atbalsts personības veidošanā
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām
VĒRTĒ APRAKSTOŠI
vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un
attīstības plānošana
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla
pārvaldība
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Kopsavilkumā 17 vērtēšanas kritēriji

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

12

X
5

Iestādes darba/izglītības programmu īstenošanas stiprās puses
Kritērijs
Iestādes stiprās puses
4.3.
Izglītības iestāde sniedz daudzveidīgu atbalstu izglītojamajiem personības veidošanā.
Ieinteresēta un aktīva izglītojamo pašpārvalde – Skolēnu Saeima.
4.3.
Izglītības iestāde piedāvā izglītojamajiem dalību dažādos, daudzpusīgos projektos.
4.6.
Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu mācību
un audzināšanas procesā.
4.2.
Droša fiziskā un emocionālā vide, izglītības iestāde sistemātiski veic pasākumus
izglītojamo drošības garantēšanai.
4.4.
Karjeras izglītības pasākumu mērķtiecīga organizēšana.
4.3.
Izglītības iestāde sniedz daudzveidīgu atbalstu izglītojamajiem personības veidošanā.
Ieinteresēta un aktīva izglītojamo pašpārvalde – Skolēnu Saeima.
7.3
Iestādei ir ļoti laba sadarbība ar Viesītes novada domi, dažādām institūcijām,
organizācijām un izglītības iestādēm, kā arī mērķtiecīga un rezultatīva darbība
starptautiskos projektos.
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Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) uzlabošanai
Kritērijs

Ieteikumi

2.1

E- klases vidē ievietot pārbaudes darbu grafiku un izmaiņas mācību stundu
sarakstā.
Sniedzot atgriezenisko saiti, vairāk uzmanības pievērst vai un kā ir sasniegts
stundas izvirzītais sasniedzamais rezultāts.
Fiksēt VIIS sistēmā izglītojamos, kuriem ir vairāk par 20 neattaisnotiem
kavējumiem semestrī.
Pirms pārbaudes darbiem iepazīstināt izglītojamos ar vērtēšanas kritērijiem.
Izglītības iestādes Atbalsta komandai vairāk iesaistīties ( psihologs, sociālais
pedagogs) dažādu situāciju risināšanai Rites pamatskolā.
Mācību stundās īstenot diferenciāciju ar talantīgajiem izglītojamajiem
Pārskatīt un aktualizēt attīstības plānu ņemot vērā reālo situāciju un sasaistīt to
ar darba plānošanas ciklu gadam.
Precizēt iestādes nolikuma atsevišķus punktus atbilstoši ārējo normatīvo aktu
prasībām un reālajai situācijai.

2.2.
2.3.
4.2.
4.5.
7.1
7.2

Ekspertu komisijas vadītājs
06.12.2019, Rīga
(datums un vieta)

Andrejs Zagorskis
(vārds, uzvārds)
(paraksts)
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS
NOVĒRTĒŠANAS ZIŅOJUMS
Par izglītības iestādes Viesītes vidusskola (turpmāk – iestāde) vadītāja Andra Baldunčika
profesionālās darbības novērtēšanas rezultātiem.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2019.gada 28.oktobra rīkojums Nr.1-06/475 „Par
akreditācijas ekspertu komisijas izveidi”.
Novērtēšanas laiks iestādē no 2019.gada 19.novembra līdz 22.novembrim.
Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās kompetences, kritērijus un vērtējumus)
Kompetences un kritēriji:

Vērtējumi
Neapmierinoši

1. Mērķu un uzdevumu izpilde
2. Amata pienākumu izpilde
3. Kompetences:
3.1. attiecību veidošana un
uzturēšana
3.2. darbinieku motivēšana
un attīstīšana
3.3. komandas vadīšana
3.4. organizācijas vērtību
apzināšanās
3.5. orientācija uz attīstību
3.6. orientācija uz rezultātu
sasniegšanu
3.7. pārmaiņu vadīšana
3.8. spēja pieņemt lēmumus un
uzņemties atbildību
3.9. stratēģiskais redzējums
3.10.
izglītības
iestādes
materiāltehnisko
resursu
pārvaldīšana
4. Profesionālā kvalifikācija:
4.1. izglītība
4.2. profesionālā pieredze
4.3. profesionālās zināšanas un
prasmes
4.4. vispārējās zināšanas un
prasmes

Jāpilnveido

Labi

Ļoti labi

Teicami

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

V. Ieteikumi izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības uzlabošanai
Kompetence,
Ieteikumi
kritērijs
3.7. pārmaiņu Aktualizēt attīstības plānu un koriģēt atsevišķus punktus ņemot vērā
reālo situāciju.
vadīšana

Ekspertu komisijas vadītājs
06.12.2019., Rīga
(datums un vieta)

Andrejs Zagorskis
(paraksts)

(vārds, uzvārds)
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Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums
Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 ,,Izglītības
iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un
profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas kārtība” noteiktajam un ņemot vērā izglītības iestādes vadītāja
profesionālās darbības novērtēšanas ziņojumu, akreditācijas ekspertu komisija sniedz
priekšlikumu par izglītības iestādes ,, Viesītes vidusskola” vadītājas Andra Baldunčika:
(vajadzīgo atzīmēt ar x)

 atbilstību amatam
 neatbilstību amatam
Ekspertu komisijas vadītājs
06.12.2019., Rīga
(datums un vieta)

A.Zagorskis
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Informācija par akreditācijas rezultātu no vietnes viis.lv

