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IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.

Priekuļu tehnikums (turpmāk-tehnikums) atrodas Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā. Tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāde.
Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 14.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, sākot ar 2015. gada 1. septembri, ir likvidēta Ērgļu
Profesionālā vidusskola un tā pievienota Priekuļu tehnikumam. Priekuļu tehnikums ir Ērgļu
Profesionālā vidusskolas

izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu

līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs, izveidojot tehnikuma mācību
struktūrvienību Oškalna ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā. Novērtējot iepriekšējo
darbību, tiek turpināta iesāktā attīstība, saglabājot galvenos izglītības programmu specializācijas
virzienus: Būvdarbi, Dārzu un parku kopšana, Meža darbi un tehnika, Viesnīcu un restorānu
pakalpojumi, Bērnu aprūpe un Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija. Turpinās mācību
tehniskās bāzes pilnveidošana visās programmās. Izmantojot skolas zemi un meža resursus, tiek
strādāts pie jaunu izglītības programmu izveides, kas saistītas ar bioresursu izmantošanu. Uz
esošām bāzes programmām tiek attīstītas jaunas dažāda līmeņa, kvalifikācijas un ilguma
programmas jauniešu un pieaugušo izglītošanā. Tiek ieguldīts darbs, lai uzņemto izglītojamo
skaits palielinātos un izveidotos daudzpusīgāka sadarbība ar novadu un reģionu.
2014. gada 1. februārī Priekuļu tehnikumam ir piešķirts profesionālās izglītības
kompetences centra statuss. Tehnikums veic reģionālā/nozares metodiskā centra funkcijas,
pedagogu tālākizglītības centra funkcijas un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas Mašīnzinību nozarē izglītības programmās
„Autotransports”, „Lauksaimniecības tehnika” un Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
nozarē izglītības programmā „Datorsistēmas” un Lauksaimniecības nozarē izglītības
programmā „Lauksaimniecība”.
2016./2017. mācību gadā tehnikumā mācās 737 izglītojamie, no kuriem 623 - par valsts
budžeta līdzekļiem (pārsvarā no Vidzemes reģiona), 65 par ESF līdzekļiem, 49 par pašu
līdzekļiem.
Papildu profesionālai vidējai un arodizglītības apguvei tehnikums izglītojamajiem
piedāvā:

•

dienesta viesnīcu (atrodas Priekuļos un Ērgļos);

•

ēdināšanas pakalpojumus (ēdnīcas tehnikuma ēkās Priekuļos un Ērgļos) no plkst.
08:00. līdz 15:00., dienesta viesnīcas virtuvēs izglītojamie gatavo maltīti no
nodarbībām brīvajā laikā);

•

ārpusstundu aktivitātes dažādos pulciņos – vokālais ansamblis, tautisko deju
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kolektīvs, sporta sekcijas, darbošanās izglītojamo pašpārvaldē.
Par tehnikuma darbu var iegūt informāciju izglītības iestādes tīmekļa vietnē. Informācija
tīmekļa vietnē tiek regulāri aktualizēta.
Tīmekļa vietnes saturs tiek veidots tā, lai ikviens varētu iegūt plašu informāciju par
tehnikumu, tā darbību, piedāvātajām iespējām utt. Tehnikuma izglītojamajiem, viņu vecākiem un
darbiniekiem tehnikuma tīmekļa vietnē pieejams aktuālais stundu saraksts, tiešsaiste uz e-žurnālu
mykoob.lv un e-pastu. Tehnikuma tīmekļa vietnē izveidotas arī slēgtās sadaļas, kas pieejamas
tikai autorizētiem lietotājiem. Slēgtajās sadaļās tiek ievietota pedagogu darbam nepieciešamā
informācija, ar iespēju lejupielādēt, piemēram, veidlapas u.c.
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2.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI

Vīzija
Profesionālās izglītības kompetences centrs Mašīnzinību, Lauksaimniecības, Informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs, kas sadarbībā ar darba devējiem nodrošina starptautiski
konkurētspējīgu, visos Latvijas Republikas reģionos pieejamu profesionālo vidējo izglītību un
personības attīstību mūža garumā.
Misija

•

būt par profesionālās izglītības kompetences centru, kur iegūt prestižu, Latvijas un
Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošu un konkurētspējīgu zināšanu un profesionālo
prasmju bāzi, kā arī būt par atbalstu nozaru speciālistiem, uzņēmumiem, nozarēm un
visiem interesentiem mašīnzinību, lauksaimniecības, informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju nozarēs;

•

mūsdienīgas mācību vides tālāka attīstīšana, nodrošinot profesionālās izglītības
pēctecību un ilgtspējīgu izglītību visās profesijās un veicinot radošu, uzņēmīgu,
patstāvīgu, atbildīgu un mobilu speciālistu sagatavošanu un pilnveidošanu;

•

būt par profesionālās izglītības centru, kur īsteno karjeras attīstības atbalsta
pasākumus, kas veicina izglītojamo, nozaru speciālistu un pieaugušo profesionālo
izaugsmi un mobilitāti, sevis pilnveidi, tālākizglītību un mūžizglītību.

1. att. Priekuļu tehnikuma galvenie darbības virzieni.
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Pamatmērķis
Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un
ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Izglītība visa mūža garumā. Izglītība kā organiska mūsu ikdienas
sastāvdaļa – apzināta un mērķtiecīga izvēle. Iespējas gūt izglītību neatkarīgi no sociālā,
ekonomiskā vai veselības stāvokļa. Būt motivētam apgūt profesiju saskaņā ar personīgām un
sabiedrības interesēm, ievērojot darba tirgus prasības.
Rīcības virzieni un uzdevumi:
1. Mācību procesa kvalitātes pilnveidošana un pieejamības nodrošināšana:

•

izstrādāt modulāras, darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas,
orientējot tās uz radošumu, inovāciju, līderību un uzņēmējdarbību;

•

veicināt izglītības programmu reģionālo pieejamību;

•

samazināt to izglītojamo skaitu, kuri tiek atskaitīti nesekmības vai nodarbību
neapmeklēšanas dēļ;

•

izstrādāt un ieviest mūsdienīgas mācību metodes un materiālus, tajā skaitā attīstīt
elektronisko mācību vidi;

•

attīstīt darba vidē balstītas izglītības pieejamību.

2. Jauniešu karjeras izglītība:

•

attīstīt izglītojamo personību, kura spēj kritiski uztvert un radoši apstrādāt
informāciju, analītiski un stratēģiski domāt, patstāvīgi pieņemt lēmumus;

•

attīstīt uzņēmējdarbības kompetences, jaunradi un spējas pašizglītoties mūža garumā;

•

daudzveidīgas informācijas par izglītības iestādē apgūstamo profesiju un personības
attīstības

pasākumu

pieejamību

sagatavošana,

izplatīšana

sadarbībā

ar

izglītojamajiem, sociālajiem partneriem un pašvaldības institūcijām.
3. Materiāli tehniskā nodrošinājuma modernizēšana:

•

turpināt darbu pie tehnikuma infrastruktūras tālākas modernizācijas;

•

mācību metodiskā nodrošinājuma un mācību vides uzlabošana.

4. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana:

•

sekmēt pieejamo resursu efektīvāku izmantošanu;

•

veidot sadarbības stratēģisko pamatu profesionālās izglītības jomā, iesaistot visas
ieinteresētās puses;

•

izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības rīcībspējas stiprināšana;

•

radīt labvēlīgu vidi personāla izaugsmei un profesionālajai pilnveidei.
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5. Mūžizglītības un mobilitātes iespēju nodrošināšana:

•

mācību procesa atvērtības un pieejamības veicināšana, paplašinot izglītības iespējas
dažādām iedzīvotāju grupām un otrās izglītības iespējas, dodot iespēju cilvēkiem
visas dzīves laikā attīstīt savas prasmes; piedāvāt neformālā ceļā iegūtās izglītības
atzīšanu visās izglītības iestādē īstenotajās izglītības programmās;

•

mūžizglītības principu īstenošana, piedāvājot profesionālās izglītības iespējas darba
meklētājiem un strādājošajiem, izstrādājot elastīgas mācību metodes, nodrošinot
izglītības pēctecību un konsekvenci;

•

starptautiskās sadarbības tālāka attīstība un mobilitātes palielināšana.

6. Saimnieciskā darbība izglītojamo profesionālo iemaņu attīstīšanai:

•

izveidot efektīvi strādājošu saimnieciskās darbības pakalpojumu kompleksu sistēmu;

•

motivēt tehnikuma kolektīvu organizēt praktiskās mācības, tuvinot tās reālajai darba
videi balstītā izglītībā;

•

nodrošināt tehnikuma telpu racionālu izmantošanu;

•

izmantot tehnikuma zīmolu izglītības iestādes mārketingam;

•

izmantot tehnikuma intelektuālo kapacitāti, piedāvājot konsultāciju pakalpojumus,
organizējot speciālistu meistarklases.
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IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU

3.

IZPILDE
Iepriekšējā vērtēšanas periodā abas akreditācijai pieteiktās izglītības programmas
akreditētas uz 6 gadiem. Ekspertu komisija būtiskus ieteikumus nav norādījusi, tie izpildīti un
ieviesti tehnikuma izglītības procesa nodrošināšanā.
Iepriekšējo profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu akreditācijas
ekspertu komisijas vispārīgie ieteikumi kvalitatīvākai izglītojamo izglītošanai visās izglītības
programmās (skat. 1. tabula):
1. tabula
Ieteikumu izpilde
Ieteikums

Izpilde

Aktualizēt iekšējos

2016./17. mācību gadā aktualizētas Priekuļu tehnikuma iekšējā

noteikumus un

normatīvā dokumenta “Mācību procesa organizācijas kārtība” nodaļas:

nodrošināt to pieejamību II. Izglītojamo zināšanu vērtēšanas sistēma;
elektroniskā vidē (2016.) III. Izglītojamo mācību nodarbību kavējumu uzskaite
IV. Mācību nodarbības ārpus izglītības iestādes, atbalsta pasākumi.
Dokumenti ievietoti PT mājas lapā.
Mācību darba uzskaites

Mācību darba uzskaites elektroniskajā žurnālā Mykoob regulāri tiek

elektroniskajā žurnālā

kontrolēti ieraksti:

veikt atzīmes par tā



reizi mēnesī izglītojamo sekmju ieraksti;

pārraudzību (2016.)



reizi mēnesī izglītojamo kavēto nodarbību ieraksti;



reizi nedēļā pedagogu novadīto stundu uzskaite;



reizi semestrī izglītojamo galīgo vērtējumu ieraksti.

Pārrunāt ar pedagogiem

Priekuļu tehnikumā organizētie pasākumi par mācību sasniegumu

vērtēšanas kritēriju

vērtēšanu:

lietošanu pārbaudes

03.09.2015. - Priekuļu tehnikuma pedagogu metodiskās padomes

darbos, lai kļūtu

sanāksme;

skaidrāka galīgā

22.12.2016. -Priekuļu tehnikuma metodiskās padomes sanāksme;

vērtējuma veidošanās

22.12.2016. - Metodisko komisiju sanāksmes.

(2015.)
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Iespēju robežās veikt

Izbūvēta nobrauktuve pie mācību korpusa Egļu gatvē 9, Priekuļos.

izglītības iestādes

Veikti mācību telpu remontdarbi izglītības programmu “Šūto

fiziskās vides

izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” un “Būvdarbi” mācību īstenošanas

uzlabošanas darbus

vietā Ērgļos.

(mācību telpu remonti)
(2015.)
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4.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES

RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
JOMA - 1. MĀCĪBU SATURS
KRITĒRIJS - 1.1. IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Priekuļu tehnikums 2016./2017.m.g. īsteno šādas izglītības programmas:
Profesionālās vidējās izglītības programmas:

•

Autotransports, kvalifikācija - Automehāniķis;

•

Autotransports, kvalifikācija - Autoelektriķis;

•

Mašīnzinības, kvalifikācija - Spēkratu mehāniķis;

•

Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija - Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

•

Lauksaimniecība, kvalifikācija - Lauku īpašuma apsaimniekotājs;

•

Lauksaimniecības tehnika, kvalifikācija - Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis;

•

Datorsistēmas, kvalifikācija - Datorsistēmu tehniķis;

•

Komerczinības, kvalifikācija - Agrārā sektora komercdarbinieks;

•

Būvniecība, kvalifikācija - Ēku būvtehniķis;

•

Būvdarbi, kvalifikācija - Ēku celtnieks;

•

Būvdarbi, kvalifikācija - Apdares darbu tehniķis;

•

Būvdarbi, kvalifikācija - Namdaris;

•

Būvdarbi, kvalifikācija - Jumiķis;

•

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, kvalifikācija - Klientu apkalpošanas
speciālists;

•

Tūrisma pakalpojumi, kvalifikācija - Ekotūrisma speciālists;

•

Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācija - Viesmīlības pakalpojumu speciālists;

•

Bērnu aprūpe, kvalifikācija - Auklis.

Profesionālās pamatizglītības programmas:

•

Būvdarbi, kvalifikācija - Būvstrādnieks.

Arodizglītības programmas:

•

Dārzu un parku kopšana, kvalifikācija - Kokkopis (arborists);

•

Būvdarbi, kvalifikācija - Guļbūves ēku celtnieks;
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•

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, kvalifikācija - Drēbnieks;

•

Meža darbi un tehnika, kvalifikācija - Motorzāģa operators.
2. tabula
Akreditējamās profesionālās vidējās izglītības programmas

Izglītības
programmas
nosaukums

Licence
Piešķiramā
kvalifikācija

Kods

Nr.

Izglītojamo Izglītojamo Izglītojamo Izglītojamo
Akreditācijas
skaits
skaits
skaits
skaits
Datums
terminš 2014. gada 2015. gada 2016. gada 2017. gada
1. janvārī* 1. janvārī* 1. janvārī* 1. janvārī*

Komerczinības Agrārā sektora 33341021 P-13968 27.04.2016. 05.05.2017.
komercdarbinieks
Administratīvie Klientu
33346011 P-11395 26.03.2015. 17.05.2017.
un sekretāra apkalpošanas
pakalpojumi speciālists

44

46

28

19

12

9

17

38

*ja tiek akreditēta jauna izglītības programma, izglītības iestāde norāda izglītojamo skaitu, kas atbilst akreditācijas iesniegumā
norādītajam

Izglītības programma Komerczinības, kvalifikācija Agrārā sektora komercdarbinieks
(3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, PS apstiprināts 2013.gada 16. oktobrī, profesijas kods 3339 22) ir izstrādāta, pamatojoties uz spēkā esošo Profesijas standartu un saskaņā ar spēkā
esošajām normatīvo aktu prasībām. Programmas īstenošanas laiks - 4 gadi (5768 stundas).
Akreditējamajā izglītības programmā 2012.gadā tika veiktas izmaiņas, un programma tika
licencēta (skat.2. tabula). Izglītības programmas mērķis un uzdevumi, kā arī profesionālais saturs
un vērtēšana atbilst gan normatīvo aktu prasībām un izstrādātajai skolas Mācību procesa
organizācijas kārtībai. Lai nodrošinātu izglītības programmas atbilstību jaunākajām tirgus
tendencēm, mācību programmas satura izstrādē tiek piesaistīti profesionāļi (mācību priekšmetos
Darba un komerctiesības, Lauksaimniecības pamati u.c.) un darba devēji. Izglītības programmas
īstenošanā tiek ievērota normatīvajos aktos noteiktā izglītojamo mācību slodze, mācību
priekšmetu un praktisko mācību saturiskā pēctecība. Mācību valoda- latviešu.
Izglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi kvalifikācija Klientu
apkalpošanas speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, PS apstiprināts 2008.gada
22.oktobrī, profesijas kods - 4222 07) ir izstrādāta,

pamatojoties spēkā esošo Profesijas

standartu un saskaņā ar spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām. Izglītības programma PT tiek
īstenota kopš 2014./2015.m.g. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi, profesionālais saturs
un vērtēšana atbilst normatīvo aktu prasībām un skolas Mācību procesa organizācijas kārtībai.
Mācību priekšmetu programmu saturs izstrādāts sadarbībā ar darba grupu, kuras sastāvā darbojās
pedagogi un darba devēji.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 “Grozījumi
Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 211 “Noteikumi par valsts profesionālās
vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”” un grozījumiem Izglītības un
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zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22 “Profesionālās izglītības
programmu izstrādes kārtība”, izglītības programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”
tika veikti būtiski grozījumi:

•

izglītības programmā izglītības obligātā satura teorijas dalījums - humanitārais
virziens;

•

izglītības programmas obligātais teorijas sadalījums noteikts atbilstoši humanitārajam
virzienam;

•

izglītības programmā iekļauts mācību kurss “Sabiedrības un cilvēka drošība”;

•

izglītības programmā praktiskās mācības iekļautas profesionālo mācību priekšmetu
daļā, tā ļaujot savienot teorētiskās nodarbības ar praktiskajām nodarbībām.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana atbilst Profesionālās vidējās izglītības un
arodizglītības vērtēšanas pamatprincipiem un kārtībai un skolas Mācību procesa organizācijas
kārtībai. Mācību valoda - latviešu.
Administratīvo un sekretāra pakalpojumu programmas ietvaros sadarbība notikusi:

•

ar darba devēju organizāciju pārstāvjiem un profesionālo priekšmetu pasniedzējiem
kopējā darba grupā, izvērtējot sākotnējo programmu saturu, tā aktualitāti, atbilstību
klientu apkalpošanas speciālista profesijas standartam;

•

ar darba devējiem mācību prakšu vietās, veicot aptaujas un intervijas ar prakses
vadītājiem par izglītojamo teorētiskās un praktiskās sagatavotības līmeni;

•

ar pašvaldībām, izvērtējot sākotnējās programmas un sadarbības rezultātā aktualizējot
un pilnveidojot profesionālo priekšmetu programmas;

•

ar uzņēmumiem, iestādēm un sabiedriskām organizācijām, apkalpojot tehnikuma
telpās šo iestāžu organizētos pasākumus, izglītojamiem praktiski piedaloties semināru
materiālu sagatavē, dalībnieku reģistrācijā un tālākā pasākuma norises apkalpošanas
procesā, gūstot praktisku pieredzi un ierosmes tālākai profesionālo programmu
pilnveidei;

•

praktiskas nodarbības, meistarklases, sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības un VID
Cēsu nodaļas Klientu apkalpošanas nodaļu speciālistiem.

Komerczinību izglītības programmas ietvaros:

•

veiktas darba devēju aptaujas audzēkņu prakšu vietās par audzēkņu teorētisko un
paraktisko sagatavotību, atbilstoši apkopotajiem aptaujas rezultātiem aktualizētas
izglītības programmas;

•

2016. gadā veikta darba devēju anketēšana par komercdarbiniekam nepieciešamajām
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prasmēm un komercdarbinieka specialitātes pieprasījumu Vidzemē. Anketēšanas
rezultāti ņemti vērā aktualizējot izglītības programmas.
Profesionālās izglītības kvalitātes indikators „Apgūto prasmju izmantošana darba vietā”
Klientu apkalpošanas speciālists ir viena no valstī pieprasītākajām profesijām, kurām nav
nepieciešama augstākā izglītība. Darba tirgū ir pieprasījums pēc klientu apkalpošanas
speciālistiem gan administratīvajā, gan tirdzniecības sektorā un šajā jomā ir plašs darba vietu
piedāvājums. Kvalifikācija Klientu apkalpošanas speciālists nodrošina spēju saprasties ar klientu,
pārliecināt viņu, kas ir viena no svarīgākajām iemaņām, kas nepieciešama darba tirgū.
Mikro un mazie uzņēmumi veido vairāk nekā 94% no Latvijā reģistrēto uzņēmumu
skaita. Mazais bizness rada 45% no Latvijas uzņēmumu kopējā apgrozījuma. Kvalifikācija
agrārā sektora komercdarbinieks dod iespēju veidot savu uzņēmumu vai pielietot mācību procesā
attīstītās uzņēmējspējas, strādājot kā darbiniekam. Darba tirgū augstu tiek novērtētas izglītība
programmas ietvaros apgūtās prasmes, īpaši akcentējama spēja strādāt komandā, analizēt
uzņēmuma saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plāna izstrādē, prasme
sagatavot atskaites un cita veida informāciju uzņēmuma vadībai, spēja veidot un uzturēt
sadarbību ar klientiem.
Profesionālās izglītības kvalitātes indikators „Dalība profesionālās izglītības programmās”
3. tabula
Izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmās
Komerczinības un Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Izglītojamo skaita izmaiņas
Piešķiramā
kvalifikācija

Kods

Mācību
ilgums

2013. /14.mācību
gads

2014. /15. mācību
gads

2015. /16. mācību
gads

2016./17. mācību
gads

Izglītojamo
skaits
01.10.2013

Atskaitīti

Izglītojamo
skaits
01.10.2014.

Atskaitīti

Izglītojamo
skaits
01.10.2015.

Atskaitīti

Izglītojamo
skaits
01.10.2016.

Atskaitīti

Agrārā sektora
komercdarbinieks

33341021

4 gadi

42

8

49

12

28

4

20

4

Klientu
apkalpošanas
speciālists

33346011

4 gadi

-

-

9

1

20

3

37

1

Komerczinību izglītības programmā izglītojamo skaitam ir tendence sarukt.
Administratīvo un sekretāra pakalpojumu izglītības programmā izglītojamo skaita
samazinājums ir salīdzinoši mazs. Ir vērojama pozitīva tendence 2016./2017. mācību gadā
(skat. 3. tabula).
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4. tabula
Profesionālās vidējās izglītības programma
Izglītojamo skaita izmainas izglītības
programmas īstenošanas periodā

Izglītības
programmas
nosaukums

Piešķiramā
kvalifikācija

Kods

Mācību
ilgums

Izglītojamo skaits
pēc uznemšanas
izglītības
programmā

(2012.
gada
1.
janvārī,
I kurss)
Komerczinības

Agrārā
33341021
sektora
komercdarbinieks

4 gadi

24

Atskaitīti
izglītības
programmas
īstenošanas
periodā

Apguvuši izglītības programmu
Ieguvuši
profesionālo
kvalifikāciju

(2013.
gada
1. janvārī, I
kurss)

12

2015.g.

12

2016.g.

5

Nav ieguvuši
profesionālo
kvalifikāciju

(2012.
gada
1. janvārī, I
kurss)

-

(2013.
gada
1. janvārī, I
kurss)

-

Komerczinību izglītības programmā grupa, kas kārtoja kvalifikācijas

01.01.2012.
30.06.2015.

01.01.2013.
30.06.2016.

12

7

eksāmenu

2015.gadā, tika uzņemta 2011. gadā, un no uzņemtajiem 24 izglītojamiem diplomu ieguva 12
izglītojamie. Grupa, kas kārtoja kvalifikācijas eksāmenu 2016. gadā, tika uzņemta 2012. gadā, un
no 12 izglītojamiem diplomu ieguva 7 (skat. 4. tabula).
Izglītojamo skaita samazināšanās iemesli - izglītības iestādes maiņa un pārcelšanās uz
dzīvi ārzemēs, atsevišķiem izglītojamiem arī zema motivācija mācīties.
Pirmā administratīvo un seketāra pakalpojumu grupa, kvalifikācija- Klientu apkalpošanas
speciālists, tika uzņemta 2014. gadā. Šīs grupas izglītojamie kvalifikācijas eksāmenu kārtos
2018. gadā.
Priekuļu tehnikumā ir izstrādāta vienota elektroniska programma, kurā tiek ievadīta
informācija, kas nepieciešama pedagogu tarifikācijas sastādīšanai, novadīto nodarbību uzskaitei
un kontrolei.
Teorētiskās un praktiskās nodarbības tiek plānotas atbilstoši Izglītības programmu
īstenošanas plāna prasībām. Plānošanā tiek ņemtas vērā Profesijas standartos izvirzītās prasības,
pedagoģiskā procesa norise, nozares specifika un atbilstošās profesijas profesionāļu ieteikumi.
Mācību nodarbību un vērtējumu uzskaite notiek e-žurnālā Mykoob. Atsevišķā žurnālā
tiek reģistrētas individuālās konsultācijas izglītojamiem. Žurnālu aizpildīšana regulāri tiek
kontrolēta.
Nodarbību saraksts tiek sastādīts, ņemot vērā izglītojamiem noteikto mācību stundu
slodzi nedēļā. Ar stundu sarakstu un izmaiņām stundu sarakstā skolotāji un izglītojamie var
iepazīties elektroniskajā žurnālā Mykoob, skolas mājas lapā un izdrukā, kas skatāma
informācijas stendos tehnikumā un dienesta viesnīcā.
Izglītības iestādē ir izveidots konsultāciju saraksts, kas pieejams gan mājas lapā, gan
izdrukas veidā informācijas stendos. Konsultācijas ir pieejamas ikvienam izglītojamajam.
Izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās, saņem arī tehnikuma sociālā pedagoga palīdzību.
14

Darba vidē balstītas mācības Komerczinību un Administratīvo un sekretāra pakalpojumu
izglītības programmu grupās nav īstenotas. Šāda veida apmācību plānots īstenot, sākot ar
2017./2018. mācību gadu.
Izvērtējot mācību programmas saturu, tiek ņemts vērā, vai ir nodrošināta starppriekšmetu
saikne, vai saturā ir iekļauta jaunākā un aktuālākā informācija, vai ir iekļautas visas tēmas
izglītojamā profesionālo kompetenču nodrošināšanai, vai ir norādīti jaunākie izmantojamie
informācijas avoti. Metodiskajā komisijā akceptēto mācību priekšmeta programmu apstiprina
izglītības iestādes direktors.
Pedagogi regulāri konsultējas ar atbilstošās profesijas pārstāvjiem, nozaru ekspertiem.
Regulāri tiek aktualizēts mācību priekšmetu un prakšu programmu saturs. Tiek papildināti un
aktualizēti mācību literatūras un citu mācību avotu saraksti. Aktualizētās mācību priekšmetu
programmas izvērtē un saskaņo metodiskajās komisijās.
Pedagogi savas mācību nodarbības plāno, sastādot mācību nodarbību plānus, teorētisko
un praktisko nodarbību aprakstus. Plānošana tiek veikta, ievērojot mācību priekšmetu praktisko
mācību un prakšu tematisko pēctecību.
Mācību procesā tiek izmantoti mācību priekšmetu un praktisko mācību programmu
apguvei atbilstoši mācību līdzekļi, materiāli, aprīkojums, tehnoloģijas un iekārtas:

•

mācību literatūra - mācību grāmatas un darba burtnīcas;

•

metodiskie līdzekļi - metodiskie ieteikumi, publikācijas un monogrāfijas metodiskajā
jomā, pedagogu metodiskā darba pieredzes apkopojums;

•

papildu literatūra - uzziņu literatūra, katalogi, daiļliteratūra, periodiskie un
neperiodiskie izdevumi;

•

uzskates līdzekļi - attēlizdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie
mācību objekti, maketi un modeļi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija,
infogrammas;

•

didaktiskās spēles;

•

digitālie mācību līdzekļi un resursi - elektroniskie izdevumi un resursi, Priekuļu
tehnikuma elektroniskajā mācību vidē LIBRO publicētie materiāli;

•

izdales materiāli - vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi;

•

mācību tehniskie līdzekļi - datori, projektori, planšetes, balsošanas pultis, datu
kameras;

•

mācību materiāli - dokumenti, preces, preču iepakojumi, reklāmpriekšmeti.

Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes. Teorētisko mācību ietvaros visbiežāk
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tiek pielietotas lekcijas, stāstījums, diskusija, darbs ar tekstu, darbs grupās, situāciju analīze,
prezentācijas, mācību ekskursijas, mācību filmas un video. Liela uzmanība tiek pievērsta
analītisko spēju un kritiskās domāšanas attīstībai, spējai izteikt un pamatot savu viedokli. 2015./
2016.mācību gadā pedagogi audzēkņu uzņēmējspēju attīstīšanai varēja izmantot “Junior
Achievement - Young Enterprise Latvija” piedāvāto mācību metodi - skolēnu mācību
uzņēmumu. Šādu iespēju deva Priekuļu tehnikuma un Junior Achievement Latvija noslēgtais
sadarbības līgums.
Praktiskajās

mācībās pārsvarā pielieto tādas

mācību

metodes kā stāstījums,

demonstrējums, patstāvīgs prakstiskais darbs, darbs komandā, individuālas pārrunas, dokumentu,
domu kartes, tabulu, diagrammu, prezentāciju veidošana, darba prezentācija.
Mācību procesa vērtēšana pamatojas uz mācību sasniegumiem. Pedagogi vērtē
izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību (10 ballu sistēmā) un tehnikumā
izstrādāto mācību procesa organizācijas kārtību, kura nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību. Pamatojoties uz šo kārtību, izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti vismaz trīs reizes
24 stundās. Iegūtie vērtējumi mācību priekšmetos tiek ierakstīti mācību e-žurnālā Mykoob.
Izglītojamo vērtēšanas kārtība regulāri tiek aktualizēta.
Izglītojamie mācību procesa sākumā tiek iepazīstināti ar vērtēšanas sistēmu, kārtību un
kritērijiem katrā mācību priekšmetā un minimālajām prasībām 4 ballu iegūšanai.
Izglītojamie zina vērtēšanas principus. Izglītojamie pirms pārbaudes darba, praktiskā
darba mutiski vai rakstiski tiek informēti par pārbaudes darbos izvirzītajām prasībām un
vērtēšanas kārtību.
Izglītības iestādē tiek organizēti diagnosticējošie darbi:

•

uzsākot mācības tehnikumā;

•

pirms centralizētajiem eksāmeniem vispārizglītojošajos mācību priekšmetos;

•

pirms profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.

Vērtējumi tiek analizēti metodiskajās komisijās un tiek izvirzīti priekšlikumi
turpmākajam darbam.
Semestra vērtēšana ļauj savlaicīgi konstatēt mācību procesa vājās vietas, ja nepieciešams,
veikt papildus darbu. Ar izglītojamo mācību sasniegumu rezultātiem iepazīstina vecākus.
Vecākiem ir iespējas izmantot e mācību vides Mykoob iespējas.
Izglītojamo darbu kvalifikācijas prakses laikā vērtē darba devēji, veicot ierakstu prakses
dienasgrāmatā un prakses noslēgumā – kopsavilkuma anketā. Izglītības iestādes kvalifikācijas
prakšu vadītāji sadarbojas ar darba devējiem, lai veiktu praktikanta prakses uzdevumu izpildes
un sasniegumu analīzi, apkopo izteiktos darba devēju ieteikumus mācību satura uzlabošanai.
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Tehnikuma pedagogi mācību procesā izmanto dažādas mācību metodes. Talantīgākajiem
izglītojamiem ir iespējas piedalīties dažādos konkursos un aktivitātēs gan tehnikumā, gan ārpus
tā.
Tiek organizēts darbs ar tiem izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Darbā
iesaistās arī sociālais pedagogs, un izglītojamie darbojas ar paškontroles uzdevumiem un sevi
disciplinē.
Dienesta viesnīcā ir iekārtota datoru un mācību telpa, kur iespēja mācīties tiem
izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības.
Izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācija- Agrārā sektora komercdarbinieks,
mācības uzsāktas 1998./1999.m.g. 2012.gadā izglītības programmas saturs tika pārskatīts un
veiktas būtiskas izmaiņas. Izglītības programma tika licencēta un 2012./2013.m.g. izglītojamie
uzsāka mācības.
Izstrādājot mācību programmas, tika ņemtas vērā jaunākās tendences lauksaimniecības
nozarē, IT nozarē un komerczinību jomā. Mācību procesa laikā tika aktualizētas vairākas
programmas - Ekonomiskā ģeogrāfija, Darba un vides aizsardzība un Lietvedība - praktiskās
mācības.
Administratīvo

un

sekretāra

pakalpojumu

programmā,

kvalifikācijā-

Klientu

apkalpošanas specialists, mācības uzsāktas 2014./2015.m.g. Izstrādājot mācību programmas, tika
ņemtas vērā kvalifikācijas Klientu apkalpošanas speciālists profesijas standarta prasības un
jaunākās tendences klientu apkalpošanas jomā. Mācību procesa laikā, ņemot vērā darba devēju
ieteikumus un atzinumus, kā arī nākotnē paredzamās izmaiņas saistībā ar pāreju uz moduļu
programmām,

2016. gadā tika aktualizētas vairākas profesionālo priekšmetu programmas.

Mācību priekšmetu programma ,,Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija” aktualizēta
un sadalīta atbilstoši apguves līmeņiem: Klientu apkalpošanas pamati, Prezentācijas pamati,
Tirgvedības pamati, Retorika. Programma ,,Dokumentu pārvaldība” aktualizēta un sadalīta
atbilstoši apguves līmeņiem: Dokumentu pārvaldība, Personāllietvedība, Arhīva darbs.
Aktualizētas arī programmas ,,Likumdošanas pamati” un ,,Sabiedrības un cilvēka drošība”.
Mācību priekšmetu programmas tiek izstrādātas, pamatojoties uz Profesijas standartu.
Mācību programmu izstrādā priekšmeta pedagogs sadarbībā ar izglītības metodiķiem.
Sagatavotās mācību programmas tiek izskatītas un akceptētas metodiskajās komisijās. Pēc tam
tās apstiprina direktors.
Komerczinību, administrēšanas un sociālo zinību metodiskajā komisijā kvalifikācijai
Klientu apkalpošanas speciālists 2016.gadā izveidota profesionālo priekšmetu pasniedzēju darba
grupa, kura izvērtēja mācību programmās iekļauto tēmu aktualitāti un to svarīguma pakāpi
saskaņā ar profesijas standarta prasībām, kā arī tēmu apguves pēctecību, novēršot tēmu
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iespējamo dublēšanos un nodrošinot starppriekšmetu saikni.
Komerczinību, administrēšanas un sociālo zinību metodiskās komisijas skolotāja
pārstāvēja tehnikumu un piedalījās 2015./2016.m.g. Valsts izglītības satura centra organizētajā
sanāksmē un darba grupā profesionālās vidējās izglītības programmas Administratīvie un
sekretāra pakalpojumi ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju Klientu apkalpošanas speciālists
satura aktualizācijā un profesionālo priekšmetu paraugprogrammu izstrādē sadarbībā ar darba
devēju organizāciju pārstāvjiem.
Audzināšanas darba plāns ietver šādas daļas: piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, sevis
izzināšana un pilnveidošana, radošas un aktīvas personības veidošana, veselība un vide. Katrā
daļā ir vispusīgi un pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem,
darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus –
Latvijas patriotus.
Audzināšanas

darbā

izmantotās metodes: darbs ar masu medijiem (informācija

internetā, laikrakstos, grāmatās u.c.), diskusija, sava viedokļa izteikšana, pārrunas, notikumu
analīze un secinājumu veikšana, sarunas mazās grupās u.c.
Grupu audzināšanas darba plāni/programmas veidoti, balstoties uz izglītības iestādes
darba plānu, norādot konkrētus pasākumus konkrētās grupās, iekļaujot gadskārtu ieražu svētkus,
sporta pasākumus u.c. Balstoties uz grupas audzēkņu izpētes rezultātiem, grupu audzinātāji savos
darba plānos paredz papildus pasākumus.
Sasniegumi

•

Izveidota elektroniska mācību nodarbību plānošanas un uzskaites sistēma.

•

Nepārtraukti tiek aktualizēts Izglītības programmu saturs.

•

Tiek izmantota elektroniskā mācību vide „Libro”.

•

Tiek organizēta sadarbība ar atbilstošo profesiju speciālistiem un uzņēmumiem.

•

Nodarbības tiek plānotas uzņēmumos, ar kuriem tehnikumam ir sadarbība.

•

Mācību nodarbību vadīšanā tiek iesaistīti profesionāļi.

•

Mācot vispārizglītojošos mācību priekšmetus, tiek ņemtas vērā apgūstamās profesijas
prasības.

•

Tiek papildināts nepieciešamās mācību literatūras klāsts.

Turpmākā attīstība

•

Pilnveidot mācību nodarbību plānošanas un uzskaites sistēmu, paplašinot elektroniskā
žurnāla izmantošanas iespējas.

•

Paplašināt elektroniskās mācību vides pielietojumu mācību nodarbību sagatavošanā
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un kvalifikācijas prakses īstenošanā.

•

Paplašināt sadarbību ar nozaru speciālistiem.

•

Pilnveidot mācībām nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma klāstu.

•

Turpināt aktualizēt Izglītības programmu saturu, ņemot vērā jaunākās tendences
Latvijas tautsaimniecībā.

•

Paplašināt piedāvājumu pieaugušo izglītībā.

•

Paplašināt neklātienes apmācību.

•

Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.5.2. ,,Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” aktivitātēs.

•

Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.4.1. ,,Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci” aktivitātēs.

Vērtējuma līmenis: labi.

JOMA - 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
KRITĒRIJS - 2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE
Tehnikumā tiek izmantots elektroniskais žurnāls Mykoob. Tas optimizē pedagogu darbu,
nodrošina izglītojamajiem un vecākiem informāciju par mācību sasniegumiem, uzdotajiem mājas
darbiem. Žurnālu pedagogi aizpilda atbilstoši prasībām. Katru dienu, kad notiek mācību stunda,
pedagogs reģistrē to žurnālā, atzīmē izglītojamo kavējumus, nepieciešamības gadījumā aizpilda
aili ,,mājas darbi” un ieraksta izglītojamo iegūtos vērtējumus. Žurnāla kontroli veic direktora
vietniece izglītības jomā. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas izskaidrojošas pārrunas ar
pedagogu par žurnāla aizpildīšanas noteikumiem.
Mācību procesa organizēšana tehnikumā balstās uz izstrādāto mācību procesa
organizācijas kārtību (pieejams: http://vplt.lv/pt/inf/pt_mac_proc_kartiba_10_04_2015.pdf).
Mācību plānos paredzētās nodarbības notiek atbilstoši stundu sarakstam, ievērojot
mācību priekšmetu pēctecību.
Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites dokumentāciju aizpilda atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Izglītības programmu īstenošanā iesaistītie pedagogi, sadarbojoties ar nozares
pārstāvjiem, uzņēmumiem, mācību procesu aktualizē atbilstoši nozares tā brīža prasībām.
Pedagogi mācību gada laikā veic pašvērtēšanu un mācību gada noslēgumā iesniedz
pašvērtējuma kopsavilkumu administrācijai. Administrācija vērtē pedagogu pēc vērotajām un
kopīgi izanalizētajām mācību stundām, pēc ikdienas darba vērojumiem, izglītojamo
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sasniegumiem, mācību dokumentācijas analīzes. Tiek izveidota komisija, kas izvērtē pedagoga
paveikto un izskata pedagoga plānoto, ierosināto nākamajam mācību gadam, lai pilnveidotu
mācību procesu. Pedagogiem sniedz informāciju par paveiktā darba kvalitāti.
Tehnikuma darbinieki nodrošina mācību procesa kontroli un tehnisko atbalstu
izglītojamajiem.
Tehnikumā ir izstrādāta praktisko mācību un kvalifikācijas prakses izpildes kārtība,
ievērojot Profesionālās izglītības likumu, rīkojumu ,,Par profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu prakses dokumentu paraugiem”. Mācību prakses norise un mācību prakses uzdevumu
izpilde tiek organizēta atbilstoši mācību prakses programmai.
Atbilstoši noteikumiem, prakses vadītājs pirms prakses informē audzēkņus gan par
saistošajiem noteikumiem, gan darba drošības noteikumiem, gan prakses programmu, kā arī
informē par nepieciešamo prakses dokumentāciju. Prakses vadītāja instrukcijā iekļauta
dokumentu izsniegšana tiem, kas prakses vietu izvēlas paši. Tiek norādīts kādi dati nepieciešami
līguma sagatavošanai, kā arī norādīta prakses programma, kas jāuzrāda potenciālajā prakses
vietā.
Visi praktikanti, pamatojoties uz MK noteikumiem NR.785 “Mācību prakses
organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem
saskaņā ar izglītojamo sarakstu, slēdzot prakses līgumus starp audzēkni, skolu un uzņēmēju prakses vietu.
Prakses vietu nodrošināšana notiek divos veidos. Daļa izglītojamo izvēlas prakses vietas
paši, bet citiem tehnikums piedāvā iespēju praktizēties uzņēmumos, ar kuriem šāda sadarbība
bijusi jau iepriekš. Izglītojamais sazinās ar prakses vietas vadītāju un savstarpējā komunikācijā
noskaidro datus līguma sastādīšanai. Šāda prakse ļauj izglītojamajiem pilnveidot komunikācijas
prasmes ar uzņēmumu un potenciālo darba devēju.
2016./2017. mācību gadā sadarbība ar 55 darba devējiem ir nodrošinājusi darba tirgus
prasībām atbilstošas 61 prakses vietas izglītojamiem. Laba sadarbība prakses vietu
nodrošināšanā

agrārā

sektora

komercdarbinieka

un

klientu

apkalpošanas

speciālista

kvalifikācijās ir izveidojusies ar vairākiem uzņēmumiem (skat. 5. tabula).
5. tabula
Sadarbība prakses vietu nodrošināšanā
Profesijas
Agrārā sektora
komercdarbinieks

Prakses vietas
ID Daina Goba, SIA „Vidzemīte”, LKS „Lauksalaca”, SIA “Tēraudiņi”
ZS „Druvas”, IK „Panga”, SIA Unus ZS „Censoņi”, bioloģiskā
lauksaimniecība, ZS „Jaunsiliņi”, ZS “Griezes”, ZS „Līvas”, ZS
“Purmaļi”, ZS “Lejas Spēlēni”, Z/S Avotu – Dūķernieki, ZS
“Vosukalni”, SIA “Madara 93”, SIA “SP”, “Eiro”, veikals, SIA
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“Platinum finance”, SIA “LEKOS”, SIA “Jaunlauciņi”, SIA
“Pollentis”, SIA ‘’LENOKA’’, SIA’’Lenoka’’, SIA “Beātus”, SIA
“Lenoka”, SIA “Rimi Latvia”, SIA “Firma Madara`89”, IK Karīna
Broka, SIA “Beātus”, SIA “Tēraudiņi”,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Jēkabpils
konsultāciju birojs, SIA “FINLATIO”, SIA “KVIST” , SIA
“’Debets.lv”, SIA “RIT SAULE”, SIA “B. Mežales grāmatvedības un
konsultāciju birojs”, SIA “Valrek”, SIA “Cēsu tirgus”,Priekuļu novada
pašvaldība
Klientu
apkalpošanas
speciālists

SIA ‘’Beātus”, SIA “TZMO LATVIJA”, SIA ‘’RIMI Latvia’’,
Rjazanova IU “Brasla”, SIA “Emin Dārzam”, SIA “LAR&CO”, SIA
‘’FEMO’’, SIA SAIME BJ, SIA “Valeanse”, SIA “LENOKA”, SIA
“DAA”, KS ‘’Cēsu rajona patērētāju biedrība’’, SIA “Lenoka”, SIA
“MAXIMA Latvija”

Akreditējamo izglītības programmu prakses līdz šim nav veiktas darba vidē balstīto
prakšu veidā, taču tehnikums ir noslēdzis vienošanos ar Latvijas darba devēju konfederāciju
projekta īstenošanai un nākamajos mācību gados izskata iespējas šādas prakses organizēt un
īstenot.
Lai nodrošinātu izglītojamo informētību par prakses dokumentāciju un tās noformēšanas
prasībām,

tehnikuma

mājas

lapas

vietnē

izveidota

atsevišķa

sadaļa

http://pt.edu.lv/wiki/index.php/S%C4%81kumlapa, kurā tiek ievietotas instrukcijas, nolikumi,
noteikumi un dokumentu paraugi, kas saistoši gan izglītojamajiem, gan skolotājiem un prakses
vadītājiem. Prakses dokumentu iesniegšana daļēji ir elektroniska. Lai to veiktu, izglītojamie,
tāpat kā skolotāji, autentificējas ar inviduālu lietotājvārdu, ko IKT sistēmā piešķir, uzsākot
mācības vai darba attiecības tehnikumā.
Mācību procesā pedagogi izmanto visus tehnikumā esošos resursus: izremontētos
teorētisko mācību priekšmetu kabinetus ar atbilstošām iekārtām un aprīkojumu, tai skaitā
datortehniku ar jaunākās paudzes programmatūru, projektorus, printerus, skenerus, tehnikumā
esošos mācību materiālus un citus līdzekļus. Izglītojamo vajadzībām pedagogi ir izstrādājuši
savus metodiskos materiālus mācību stundu kvalitatīvai organizēšanai.
Tehnikumā ir izveidotas pedagogu metodiskās komisijas, kas seko līdzi un pilnveido
mācību norisi, atbilstoši vispārizglītojošo mācību priekšmetu standartu un Profesijas standartu
prasībām. Visas komisijas vada pieredzējuši pedagogi, profesionāļi savās nozarēs. Tehnikumā
darbojas metodiskā padome, kuras darbā iesaistās direktora vietnieki, izglītības metodiķi un
metodisko komisiju vadītāji. Metodisko padomi vada direktora vietnieks izglītības jomā.
Metodiskās padomes sēdes notiek regulāri, reizi mēnesī. Metodiskās padomes uzdevumi:

•

noteikt metodisko komisiju darbības virzienus;
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•

iesaistīties tehnikuma attīstības plānošanā;

•

koordinēt metodisko darbu izglītības iestādē;

•

saskaņot metodiskā darba uzdevumus starp metodiskajām komisijām;

•

izskatīt un izteikt priekšlikumus izglītības iestādes normatīvo dokumentu saturam;

•

izvērtēt pedagogu darba kvalitāti;

•

izteikt priekšlikumus tehnikuma darbības uzlabošanai.

Pedagogi regulāri konsultējas ar atbilstošās profesijas pārstāvjiem, nozaru ekspertiem.
Regulāri tiek aktualizēts mācību priekšmetu un prakšu programmu saturs. Tiek papildināti un
aktualizēti mācību literatūras un citu mācību avotu saraksti. Aktualizētās mācību priekšmetu
programmas izvērtē un saskaņo metodiskajās komisijās.
Pedagogi savas mācību nodarbības plāno, sastādot mācību nodarbību plānus, teorētisko
un praktisko nodarbību aprakstus. Plānošana tiek veikta, ievērojot mācību priekšmetu praktisko
mācību un prakšu tematisko pēctecību.
Izvērtējot mācību programmas saturu, tiek ņemts vērā, vai ir nodrošināta starppriekšmetu
saikne, vai saturā ir iekļauta jaunākā un aktuālākā informācija, vai ir iekļautas visas tēmas
izglītojamā profesionālo kompetenču nodrošināšanai, vai ir norādīti jaunākie izmantojamie
informācijas avoti. Metodiskajā komisijā akceptēto mācību priekšmeta programmu apstiprina
izglītības iestādes direktors.
Pedagogu izmantotās mācību metodes (lekcija, diskusija, grupu darbs, izglītojamo
patstāvīgais darbs, ,,prāta vētra”, darbs ar audio un video materiāliem, darbs interneta vidē utt.) ir
daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību
stundu organizēšanā papildus izmanto mācību ekskursijas uz atbilstoša profila nozares
uzņēmumiem, organizē nozares profesionāļu lekcijas un meistarklases. Ikdienas darbā
mērķtiecīgi izmanto dažādus multimedijus, demonstrācijas, prezentācijas. Ieviestas arī digitālas
mācību metodes, piemēram, izglītojamo darbs tehnikuma elektroniskajā vietnē ,,Libro”.
Pedagogi zina un izprot savu mācību priekšmetu obligāto saturu, vērtēšanas formas un
kārtību. Plānojot mācību darbu, pedagogi ņem vērā grupas audzēkņu spējas, individuālās
attīstības un psiholoģiskās īpatnības.
Tehnikumā ir izveidots konsultāciju saraksts, kas pieejams gan mājas lapā, gan izdrukas
veidā informācijas stendā. Konsultācijas ir pieejamas ikvienam izglītojamajam. Izglītojamie,
kuriem ir grūtības mācībās, saņem arī tehnikuma sociālā pedagoga palīdzību.
Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās
izglītības

efektivitātes

un

kvalitātes

Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/0
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paaugstināšana”
ietvaros

(vienošanās

uzņēmējdarbības,

finanšu,

grāmatvedības, administrēšanas nozares modulāro programmu izstrādē iesaistījās arī Priekuļu
tehnikuma skolotāja.
Grupu audzinātāji strādā pēc izstrādāta tematiskā audzināšanas plāna, balstoties uz
mācību gadam izvirzītajiem galvenajiem mērķiem un uzdevumiem tehnikumā.
Mācību priekšmetu pedagogi sadarbojas ar grupu audzinātājiem, kurus regulāri informē
par izglītojamo sasniegumiem. Ja nepieciešams, stundu novērošanā iesaistās arī sociālais
pedagogs, kurš sniedz atbalstu konkrētā mācību priekšmeta pedagogam.
Pedagogi izvirza konkrētus darba mērķus un uzdevumus un norāda kritērijus rezultāta
novērtēšanai. Attīsta izglītojamo prasmi formulēt pašvērtējumu, pamatot un analizēt to.
Pašvērtēšanas prasmju attīstības sākuma posmā biežāk tiek lietots rakstisks pašvērtējums, kas
izglītojamajam ļauj ilgāk padomāt par formulējumiem un pamatojumiem. Attīstoties izglītojamo
pašvērtēšanas prasmei, pašvērtēšana var notikt arī mutiski, var tikt pielietota pašvērtējuma un
citu vērtējuma (skolotāja, kursa biedru vērtējuma) salīdzināšana, argumentēšana.
Pedagogi attīsta prasmi mierīgi uztvert kritiku, analizēt to, diskutēt par kritiskajām
piezīmēm. Gadījumā, ja atšķiras pašvērtējums un citu vērtējums, pedagogs veicina audzēkņa
prasmi argumentēti pamatot savu pašvērtējumu. Attīsta izglītojamo prasmi pielietot
pašvērtējumu turpmāko mērķu izvirzīšanai un turpmākajai rīcībai.
Pedagogi rūpējas par pozitīvu, labvēlīgu emocionālo gaisotni pašvērtēšanas un
savstarpējās vērtēšanas procesā, veicinot, lai gan pats autors, gan citi vērtētāji ne vien izsaka
kritiskas piezīmes, bet arī novērtē to, kas labi izdevies.
Profesionālās izglītības kvalitātes indikators „Apgūto prasmju izmantošana darba vietā”
Darba devēji ir apmierināti ar klientu apkalpošanas speciālistu un agrārā sektora
komercdarbinieku darbu prakses vietās, kas atspoguļojas praktikantu raksturojumos –
praktikantu darbs novērtēts no “labi” līdz “izcili”. Izglītojamiem ir labas teorētiskās zināšanas,
viņu profesionālā sagatavotība ir atbilstoša prakses pienākumu veikšanai. Izglītojamie raksturoti
kā atvērti, gatavi papildināt zināšanas un apgūt jaunas prasmes, spējīgi uzdevumus veikt
patstāvīgi ar augstu atbildības sajūtu pret darāmo. Atzinīgi tiek vērtētas prasmes komunicēt ar
klientiem un darba kolēģiem. Ir bijuši piedāvājumi izglītojamiem turpināt praksē iesākto darbu
vasaras periodā vai pēc tehnikuma beigšanas atgriezties pastāvīgā darbā prakses uzņēmumā.
Praktikantu apmierinātību ar apgūtajām prasmēm raksturo prakses atskaites, kurās
izglītojamie norāda, ka skolā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas,
lai apgūtu un patstāvīgi veiktu prakses uzdevumus. Atskaitē audzēkņi norāda ne tikai praksē
veiktos darbus, apgūtās prasmes un iemaņas, bet arī prakses vadītāja atzinīgo vērtējumu un
izteiktos piedāvājumus turpināt darbu uzņēmumā no mācībām brīvajā laikā. Ir izglītojamie, kuri
šos piedāvājumus ir pieņēmuši un veiksmīgi strādā klientu apkalpošanā paralēli mācībām.
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Arī agrārā sektora komercdarbinieki spēj iekļauties darba tirgū un parādīt savas zināšanas
komercdarbībā, lietvedībā, grāmatvedībā, biroja darba organizācijā, tirgvedībā, datormācībā u.c.
To apliecina kvalifikācijas prakšu vadītāji uzņēmumos.
Sasniegumi

•

Mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu tematiskā satura pēctecība ļauj
sasniegt profesijas standartā noteiktos rādītājus.

•

Izveidota mūsdienīga, tehnoloģiski aprīkota tehnikuma bibliotēka, izveidots
elektroniskais katalogs.

•

Pedagogi jaunākās atziņas kvalitatīva pedagoģiskā darba īstenošanā gūst savstarpējā
pieredzes apmaiņā, kursos, semināros, konferencēs.

•

Nozares profesionāļi tiek iesaistīti mācību procesā un karjeras veicināšanā.

•

Pilnveidota mācību stundu kvalitāte – stundu hospitācijas veiktas gan izglītības
iestādes ietvaros, kad pedagogu stundas hospitējusi tehnikuma administrācija vai citi
tehnikuma pedagogi, gan ārējo ekspertu – citu skolu pedagogu un izglītības pārvaldes
speciālistu hospitācijas. Tehnikuma pedagogi saņēmuši augstus mācīšanas kvalitātes
novērtējumus, vairāku izglītības programmas Komerczinības apguvē iesaistīto
pedagogu darbs novērtēts ar 3. un 4.kvalitātes pakāpi.

•

Veikta mācību satura aktualizācija atbilstoši nozares attīstības tendencēm un darba
tirgus prasībām. Mācību satura aktualizācijā ņemts vērā darba devēju viedoklis, kas
iegūts anketēšanā un prakšu vadītāju intervijās prakses vietās. Mācību programmas
un prakšu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos praktiskā
darbā.

•

Tiek pielietotas daudzveidīgas mācību metodes.

•

Mācību procesā izmanto IT.

•

Notiek kvalitatīvs metodiskais darbs, sadarbība starp dažādu mācību priekšmetu
pasniedzējiem. MK sēdēs pedagogi dalās pieredzē par darba metodēm ar
izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī par darba metodēm ar
apdāvinātiem un spējīgiem audzēkņiem, tiek analizēti mācību priekšmetu eksāmenu
un kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, lai izvērtētu piemērotākās mācību metodes un
izveidotu atbilstošus mācību un pārbaudes darbu materiālus.

•

Notiek mērķtiecīga pedagogu darbība audzēkņu sagatavošanā mācību priekšmetu
olimpiādēm un konkursiem.
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Turpmākā attīstība

•

Pilnveidot tehnikuma materiāli tehnisko bāzi, lai turpinātu jaunāko tehnoloģiju
izmantošanu mācību procesā, tādejādi padarot mācību procesu interesantāku un
kvalitatīvāku.

•

Pilnveidot mācību procesā izmantotās metodes, pedagoga un izglītojamā sadarbības
prasmes.

•

Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot mācību un
audzināšanas darbu tehnikumā.

•

Ieviest darba vidē balstītas mācības.

•

Aktualizēt kvalifikācijas prakses vietu datu bāzi.

•

Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.5.1. ,,Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē
uzņēmumā” aktivitātēs.

Vērtējuma līmenis: labi.
KRITĒRIJS – 2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE
Izglītības iestādē ir izstrādāta „Mācību procesa organizācijas kārtība”, kurā ir
reglamentēti

mācīšanas

un

mācīšanās

procesi.

Dokuments

http://pt.edu.lv/pt/inf/pt_mac_proc_kartiba_10_04_2015.pdf
Mācību procesa organizācijas kārtībā ir iekļauts:

•

mācību sasniegumu vērtēšanas principi,

•

mācību sasniegumu dokumentēšana,

•

mācību dokumentu aizpildīšanas kārtība,

•

vecāku informēšana par izglītojamo mācību sasniegumiem,

•

kavējumu uzskaites un attaisnošanas kārtība,

•

vecāku informēšana par izglītojamo mācību nodarbību kavējumiem,

•

praktisko mācību norises kārtība ārpus tehnikuma,

•

mācību ekskursiju norises kārtība,

•

mācību organizācija dienesta viesnīcā,

•

izglītojamo pamudinājumi, apbalvojumi, atzinības,

•

izglītojamiem piemērojamie sodi,

•

izglītojamo pārcelšanas nākamajā kursā,

•

izglītojamo atskaitīšana,
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pieejams:

•

individuālā apmeklējuma izmantošanas kārtība,

•

brīvā mācību nodarbību apmeklējuma izmantošanas kārtība,

•

akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība,

•

mācību priekšmetu pielīdzināšanas kārtība,

•

mācību norises plānošana,

•

kodu piešķiršana apmācības grupām,

•

elektroniskās saziņas izmantošana,

•

elektroniskās saziņas vides izmantošana.

Uzsākot mācības, izglītojamie tiek iepazīstināti ar atbilstošās specialitātes profesijas
standartu, tajā ietvertajām izglītības kvalitātes prasībām, kā arī ar izglītības dokumentu iegūšanas
nosacījumiem. Ar diploma un kvalifikācijas apliecības iegūšanas nosacījumiem tiek iepazīstināti
izglītojamo vecāki gan uzsākot mācības tehnikumā, gan informācijas dienās, gan vecāku
sapulcēs, gan regulāri reizi semestrī, izvērtējot semestra mācību rezultātus. Informācija par
izglītības dokumentu iegūšanas kārtību tiek nosūtīta rakstveidā to izglītojamo, kuriem ir
nepietiekami vērtējumi, vecākiem.
Katram mācību kursam sākoties, izglītojamie tiek izpazīstināti ar zināšanu un prasmju
vērtēšanas principiem.
Pedagogi mācību procesā rosina izglītojamos izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus:
enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, presi, interneta resursus. Izglītojamie aktīvi izmanto
izglītības iestādes bibliotēku, lasītavu un tur pieejamos interneta resursus. Tehnikuma e- mācību
vidē „Libro” tiek veidoti materiāli, kurus izmanto mācību procesā. Izglītojamie tiek rosināti
izmantot modernās tehnoloģijas. Izglītības iestādes visos mācību korpusos, bibliotekā, mācību
darbnīcās un dienesta viesnīcā ir pieejams internets.
Bibliotēkā, sadarbībā ar metodiskajām komisijām, nokomplektēta jaunākā mācību
literatūra, kuru izmanto audzēkņi un pedagogi mācību procesā. Sadarbojoties ar metodiskām
komisijām, regulāri no bibliotēkas krājuma tiek izņemti novecojušie, aktualitāti zaudējuši
mācību materiāli. Bibliotēkā ir plaša uzziņu literatūra, kur var iegūt papildu materiālus profesijas
apguvei. Ir pieejama Lursoft datu bāze, kurā piejami visi republikas

un vietējās nozīmes

laikraksti.Tiek regulāri abonēti žurnāli apgūstamām specialitātēm. Tehnikuma bibliotēka
izmanto kopēju bibliotēku elektronisko datu bāzi ALISE un ir Skolas ALISE elektroniskā
apkalpošanas sitēma. Līdz ar to pedagogiem un audzēkņiem elektroniski ir pieejami arī citu
bibliotēku katalogi, kurā var sameklēt nepieciešamo resursu un, protams, visas iespējas, ko
sniedz mūsdienu Internets. Pēc statistikas datiem 2016. gada beigās bibliotēkas krājums ir 24089
eksemplāru liels, mācību literatūra - 16279 eksemplāri. Krājums sastāv no grāmatām,
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seriālizdevumiem, audiovizuāliem resursiem, kartogrāfiskiem materiāliem, attēlizdevumiem,
nepublicētiem dokumentiem un citiem materiāliem.
Pēc bibliotēkas

statistikas uzskaites 2016. gadā bibliotēkas fizisko apmeklējumu

kopskaits ir 4018, salīdzinot ar 2015. gadu, tas ir pieaudzis par 966 apmeklējumiem. Bibliotēku
izmanto pedagogi un audzēkņi, organizējot praktiskās stundas un patstāvīgās stundas. Bibliotēka
sniedz materiālu kopēšanas, printēšanas, dokumentu iesiešanas un laminēšanas pakalpojumus. Ir
pieejama plaša skolas novadpētniecības nodaļa ( muzejs), kuru audzēkņi izmanto vēstures un
audzināšanas stundās.
Tehnikumā ir izveidota vienota saziņas vide, katram izglītojamajam un pedagogam ir
piešķirta individuāla skolas e- pasta adrese.
Izglītības programmās Komerczinības un Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
mācības tiek īstenotas klātienes formā.
Vispārējās izglītības kvalitātes indikators „Izglītojamo skaits, kuri bez attaisnojoša iemesla
ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi”
Akreditējamās izglītības programmās ir audzēkņi, kas bez attaisnojoša iemesla
neapmeklēja tehnikumu 2016./2017. mācību gada I semestrī (skat. 6. tabula).
6. tabula
2016./2017. mācību gada I semestrī bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklēja
tehnikumu un II semestrī pārtrauca mācības
Izglītības programma

Administratīvie un
sekretāra pakalpojumi

Komerczinības

Ilgstoši neapmeklēja
izglītības iestādi un
pārtrauca mācības

Izstājoties norādīja sekojošus iemeslus
Ģimenes apstākļi;
Dzīves vietas maiņa

2

Uzsāk darba gaitas;
Izbrauc uz ārzemēm;
Uzsāktas mācības citā skolā;

4

Patvaļīgi pārtrauc mācības.

Izglītojamais, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē tehnikumu, tiek aicināts sniegt
paskaidrojumu. Tiek informēti arī vecāki. Par neattaisnotajiem kavējumiem tiek ievadīta
informācija Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā.
Katru mēnesi tiek organizēta stipendiju komisijas sēde, kur lēmumu pieņemšanā piedalās
katras grupas aktīvs – grupas vecākais, atbildīgais par sekmēm, atbildīgais par kavējumiem.
Visu mācību gadu tiek veikta Izglītojamo kavējumu uzskaite.
Priekšmeta skolotājs: Izglītojamo kavējumu uzskaiti veic katru mācību stundu
priekšmeta skolotājs reģistrējot Mykoob elektroniskajā klases žurnālā ar apzīmējumu „x”.
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Grupas audzinātājs vai sociālais pedagogs:

•

ja izglītojamais piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un
citos pasākumos, informē pārējos kolēģus par izglītojamo attaisnoto kavējumu,
ievietojot informāciju skolas e-pastā;

•

nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā,
vai mutvārdos, vai rakstiski sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā
neierašanās iemeslu;

•

ja audzēknis atrodas ārpusģimenes aprūpē, informē audžuģimeni, aizbildni vai bērnu
aprūpes iestādes vadītāju, nevis vecākus;

•

šī kārtība neattiecas uz izglītojamiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu (ir
pilngadīgi) – šiem izglītojamiem var zvanīt pašiem, bet ne viņu vecākiem;

ja izglītojamais nav apmeklējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un izglītības
iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu,
grupas audzinātājs nekavējoties rakstiski (Wiki elektroniskā– veidlapa „problēmas pieteikums”)
informē skolas sociālo pedagogu;

•

saņemot informāciju, sociālais pedagogs atbilstoši kompetencei noskaidro izglītības
iestādes neapmeklēšanas cēloņus, koordinē to novēršanu un, ja nepieciešams, ievada
attiecīgo informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā, reizi gadā apkopo un
analizē ievadīto informāciju un sniedz metodisku atbalstu pašvaldībām un izglītības
iestādēm priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai;

•

ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša
iemesla neapmeklē izglītības iestādi, sociālais pedagogs par to informē pašvaldības
kompetentās iestādes.

Skolas

un

vecāku

informācijas

apmaiņa

par

izglītojamo

neattaisnotiem

kavējumiem:

•

ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi, vecāki tai pašā dienā līdz plkst.
10:00 informē grupas audzinātāju par bērna kavējuma iemeslu;

•

vecāki saziņai ar skolu var izmantot:
o e-žurnāla Mykoob e- pastu;
o tiešo sarunu;
o telefonsarunu vai SMS.

•

katra mācību gada sākumā grupas audzinātājs norāda konkrēto e-pasta adresi,
telefona numuru, kuru vecāki var izmantot saziņā ar skolu.
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Tehnikumā ir izstrādāta rīcības shēma audzēkņu mācību stundu kavējumu novēršanai
(skat. 2. att.)

2. att. Rīcības shēma audzēkņu mācību stundu kavējumu novēršanai
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3. att. Izglītojamo iegūtie vērtējumi semestros
Akreditējamajās izglītības prorammās kopējie izglītojamo sasniegumi semestros (skat. 3.
att.) liecina par to, ka:

•

kopumā tiem ir tendence paaugstināties;

•

kritums pirmajā kursā ir saistīt ar izglītojamo adaptāciju profesionālās izglītības
iestādē;

•

kritums 3. kursā ir saistīts ar izglītojamo slodzi, gatavojoties centralizētajiem
eksāmeniem vispārizglītojošajos mācību priekšmetos;

•

zemākais vērtējumu līmenis ir komerczinību 3. kursā, šajā grupā ir vairāki
izglītojamie, kuriem ir zema motivācija mācīties;

•

lai veicinātu izglītojamos mācīties, viņiem tiek sniegts sociālā pedagoga atbalsts.

Izglītojamie piedalās gan tehnikuma, gan ārpusskolas pasākumos, kuri saistīti ar mācību
darbu: literāro darbu, datorzinību, metodisko komisiju organizētajos konkursos, starpnovadu
mācību priekšmetu olimpiādēs un profesionālās meistarības konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Mācību

priekšmetu

konkursi padziļina

audzēkņu

interesi,

motivāciju

un

zināšanas

vispārizglītojošos un profesionālajos mācību priekšmetos. Mācību priekšmetu pedagogi veic
izglītojamo sagatavošanu dalībai olimpiādēs un dažādos konkursos.
Sasniegumi

•

Komerczinību un Administratīvo un sekretāra pakalpojumu izglītības programmas
izglītojamiem ir labas mācīšanās prasmes, par ko liecina iegūtie vērtējumi semestros
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un kvalifikācijas ekāmenā.

•

Izglītojamie

izmanto

tehnikuma

piedāvātās

iespējas

piedalīties

konkursos,

olimpiādēs, kur gūst labus rezultātus.

•

Izglītības iestādē tiek izstrādāti un aizstāvēti patstāvīgi veicamie darbi, biznesa plānu
projekti un kvalifikācijas prakšu pārskati.

•

Izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas augstu novērtētas kvalifikācijas
eksāmenos.

•

Izglītojamie labprāt patstāvīgi un prasmīgi izmanto iespēju mācīties bibliotēkā,
datorklasēs, lietot mācību klasēs esošos mācību materiālus un uzskates līdzekļus.

•

Attīstītas komandas darba prasmes, prasmes plānot savu un komandas darbu. Mācību
procesā tiek pielietoti dažāda apjoma grupu darbi, sākot ar nelieliem kopā veicamiem
uzdevumiem stundā apgūtās vielas nostiprināšanai un turpinot ar liela apjoma
darbiem vairāku mācību stundu garumā, piemēram, mārketinga plāna un biznesa
plāna izstrādi.

•

Izglītojamie labprāt pielieto inovatīvas mācību metodes, piemēram, iespēju apmeklēt
uzņēmumus Priekuļos, Cēsīs un citur Latvijas teritorijā, piedalīties atvērto durvju
dienās uzņēmumos, piedalīties izstādēs un apmeklēt izstādes, piedalīties pasākumu
organizēšanā. Mācību procesa ietvaros organizēti sadarbības pasākumi

ar A/s

“Swedank”, A/s “Citadele banka”, SIA "Avon Cosmetics", SIA „Amway”, SIA
„Oriflame Latvija”. Vidzemes plānošanas reģionu, Lauku konsultāciju centru, SIA
„Skrīveru saldumi”,

SIA „Lattelecom”, SIA „Unicredit Leasing”, A/s „Nordea

Bank”, VUGD Cēsu nodaļu, Cēsu centrālo bibliotēku, Koncertzāli „Vidzeme”, Cēsu
pils kompleksu, Ruckas muižu.
Turpmākā attīstība

•

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu, ieviest darba vidē balstītās mācības.

•

Sadarboties ar uzņēmumiem, pietuvinot teorētisko apmācību praktiskajai videi.

•

Izveidot sistemātisku izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites elektronisko datu
bāzi.

•

Turpināt darbu neattaisnoto kavējumu novēršanā.

•

Iesaistīt izglītojamos zinātniski pētniecisko darbu veikšanā.

•

Turpināt bibliotēkas fondu papildināšanu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņas
literatūru.

•

Uzlabot

informācijas

meklēšanas
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un

lietderīguma

izvērtēšanas

prasmes

izglītojamiem, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

•

Paplašināt e -mācību vides „Libro” pielietojumus.

Vērtējuma līmenis: labi.
KRITĒRIJS - 2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA
Mācību procesa vērtēšana pamatojas uz mācību sasniegumiem. Pedagogi vērtē
izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību (10 ballu sistēmā) un tehnikumā
izstrādāto mācību procesa organizācijas kārtību, kura nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību. Pamatojoties uz šo kārtību, izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti vismaz trīs reizes
24 stundās. Iegūtie vērtējumi mācību priekšmetos tiek ierakstīti mācību žurnālā Mykoob.
Izglītojamo vērtēšanas kārtība regulāri tiek aktualizēta.
Izglītojamie mācību procesa sākumā tiek iepazīstināti ar vērtēšanas sistēmu, kārtību un
kritērijiem katrā mācību priekšmetā un minimālajām prasībām 4 ballu iegūšanai.
Izglītojamie zina vērtēšanas principus. Izglītojamie pirms pārbaudes darba, praktiskā
darba mutiski vai rakstiski tiek informēti par pārbaudes darbos izvirzītajām prasībām un
vērtēšanas kārtību.
Izglītības iestādē tiek organizēti diagnosticējošie darbi:

•

uzsākot mācības tehnikumā,

•

pirms centralizētajiem eksāmeniem vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,

•

pirms profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.

Vērtējumi tiek analizēti metodiskajās komisijās un tiek izvirzīti priekšlikumi
turpmākajam darbam.
Semestra vērtēšana ļauj savlaicīgi konstatēt mācību procesa vājās vietas, ja nepieciešams,
veikt papildus darbu. Ar izglītojamo mācību sasniegumu rezultātiem iepazīstina vecākus.
Vecākiem ir iespējas informāciju iegūt e -mācību vidē Mykoob.
Izglītojamo darbu kvalifikācijas prakses laikā vērtē darba devēji, veicot ierakstu prakses
dienasgrāmatā un prakses noslēgumā – kopsavilkuma anketā. Izglītības iestādes kvalifikācijas
prakšu vadītāji sadarbojas ar darba devējiem, lai veiktu praktikanta prakses uzdevumu izpildes
un sasniegumu analīzi, apkopo izteiktos darba devēju ieteikumus mācību satura uzlabošanai.
Valsts pārbaudījumi vispārizglītojošos mācību priekšmetos un Centralizētie profesionālās
kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk - CPKE) tiek plānoti savlaicīgi, atbilstoši normatīvajiem
aktiem. Tehnikuma vairākiem pedagogiem ir piešķirts IZM ārštata metodiķa statuss, lai darbotos
profesionālajās darba grupās, analizētu CPKE satura datu bāzi sadarbībā ar darba devējiem un
profesionālām organizācijām. CPKE izveidotās komisijas sastāvs tiek izveidots atbilstoši
normatīvajām prasībām. CPKE norises laikā tiek ievērota apstiprinātā norises kārtība.
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Izglītojamo vērtēšana CPKE notiek saskaņā ar izstrādātajiem un apstiprinātajiem CPKE
uzdevumu vērtēšanas kritērijiem. Pirms CPKE tiek sastādīts konsultāciju grafiks.
Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni un profesionālās kvalifikācijas
eksāmeni (turpmāk- kvalifikācijas eksāmens) notiek saskaņā ar

Ministru kabineta 2011. gada

Noteikumiem Nr. 662 ,,Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās
profesionālās izglītības programmās” un eksāmena programmām dotajā profesijā.
Izglītojamie tiek savlaicīgi informēti par profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un
instruēti par to norisi un vērtēšanas kritērijiem. Pirms profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem
tiek organizētas konsultācijas. Eksāmenu norise un komisijas sastāva izveide tehnikumā notiek
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Darba devēji efektīvi sadarbojas ar tehnikumu kvalifikācijas
eksāmenu norisē, piedalās kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā. Mācību telpu, laboratoriju
skaits un vietas tajās ir pietiekami, ir nepieciešamās iekārtas un inventārs, nodrošināti labvēlīgi
un droši apstākļi.
Agrārā sektora komercdarbinieka profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijā
darbojas pieredzējuši speciālisti nozarē, visiem ir MK noteikumu prasībām atbilstoša izglītība,
kvalifikācijas eksāmena komisijas vadītājam ir 35 gadu praktiskā pieredze, komisijas
priekšēdētāja vietniekam 44 gadu pieredze, komisijas loceklim - 24 gadu.
Centralizēto profesionālās kavlifikācijas eksāmenu saturs tiek izstrādāts Valsts izglītības
satura centra izveidotajās darba grupās. 2016./2017.m.g. 12 tehnikuma pedagogi iesaitījušies 10
profesiju centralizēto profesionālo eksāmenu satura izstrādē.
Izglītības

progammai

,,Komerczinības”

eksāmena

saturu

izstrādā

tehnikuma

Komerczinību, administrēšanas un sociālo zinību metodiskās komisijas pedagogi un tiek
saskaņots Valsts izglītības satura centrā. Kvalifikācijas eksāmenu norises grafiku veido
tehnikums un aptiprina direktors. Valsts pārbaudījui vispārizglījošos priekšmetos tiek organizēti
atbilstši Ministru kabineta 2010. gada 6.aprīļa noteikumiem Nr. 335 ,,Noteikumi par centralizēto
eksāmenu saturu un kārtību”.
Tehnikumā notiek profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura analīze sadarbībā ar
darba devējiem, nozaru speciālistiem. Metodiskajās komisijās tiek izvērtēti eksāmenu rezultāti.
Tiek analizēti arī Valsts pārbaudījumu rezultāti vispārizglītojošos mācību priekšmetos. Pedagogi
izvērtē savu darbu, izglītojamo sasniegumus un pieņem lēmumu, kā uzlabot, paaugstināt mācību
sasniegumus konkrētā valsts pārbaudījuma sadaļā.
Sasniegumi

•

Tehnikumā ir izstrādāta mācību procesa organizācijas kārtība, kurā ietverti
nosacījumi par izglītojamo zināšanu vērtēšanas sistēmu.

•

Izglītojamie un vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem.
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•

Vecākiem ir iespēja sekot līdzi mācību sasniegumiem, izmantojot elektronisko
žurnālu Mykoob.

•

Izglītības iestādē tiek organizēti diagnosticējošie darbi, to rezultāti tiek analizēti.

•

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar ,,sasniedzamajiem rezultātiem” mācību priekšmetā.

•

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar nosacījumiem, kas jāizpilda, lai mācību
priekšmetā/praksē iegūtu pietiekamu vērtējumu.

Turpmākā attīstība

•

Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot izglītojamo pašvērtējumu.

•

Rosināt pedagogus sistemātiski analizēt izglītojamo mācību sasniegumus.

•

Veicināt sadarbību ar kvalifikācijas prakšu vadītājiem uzņēmumos, lai pilnvērtīgāk
izvērtētu praktikantu mācību sasniegumus.

•

Ieviest modulārajās programmās iekļautos izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
principus.

Vērtējuma līmenis: labi.

JOMA - 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
KRITĒRIJS - 3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ
Atbilstoši apstiprinātajai „Mācību procesa organizācijas kārtībai” izglītojamo sekmju
uzskaite notiek sekmju uzskaites žurnālā Mykoob, sekmju grāmatiņā, sekmju uzskaites
elektroniskajā sistēmā. Ierakstus sekmju uzskaites žurnālā veic mācību priekšmetu skolotāji.
Ieraksti tiek kontrolēti regulāri, vismaz reizi mēnesī.
Sekmju uzskaites grāmatiņu sakārtošanu un kontroli vada grupas audzinātājs. Semestra
beigās audzinātāja vadībā tiek pārbaudīta sekmju grāmatiņā esošo ierakstu pareizība. Nākošā
semestra sākumā audzinātāja vadībā tiek pārbaudīti sekmju grāmatiņā nepieciešamie ieraksti un
paraksti, tiek uzlikts zīmogs un veikts ieraksts par pārcelšanu nākošajā kursā.
Par sekmju uzskaiti elektroniskajā uzskaites sistēmā atbild grupas audzinātājs.
Izglītojamo sekmes tiek kontrolētas un apkopotas katru mēnesi. Semestra beigās tiek
izlikts semestra vērtējums. Atbilstoši Izglītības programmas īstenošanas plānam un standartu
prasībām izglītojamie kārto eksāmenus vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību
priekšmetos.
Zināšanu līmenis, kas iegūts pamatskolā, ir zems eksaktajos mācību priekšmetos, par to
liecina rezultāti diagnosticējošos darbos, kas tiek organizēti 1. kursa izglītojamiem.
Sākot ar 2016./2017. mācību gadu, ir pārstrādātas vispārizglītojošo mācību priekšmetu
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programmas, 1. kursā ir iekļauts pamatskolas vielas atkārtojums.
Komerczinību un administratīvo un sekretāra pakalpojumu izglītības programmu grupās
mācību nodarbības kavē neliels izglītojamo skaits. Ar šiem izglītojamiem papildus strādā
sociālais pedagogs.
Turpmākā attīstība

•

Pilnveidot darbu ar izglītojamiem, kas nav motivēti mācīties.

•

Paplašināt ESF projektā
dabaszinātņu,

„Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība

matemātikas

un

tehnoloģiju

priekšmetos”

iegūtās

pieredzes

izmantošanu.

•

Pilnveidot mācību sasniegumu rezultātu analīzi.

•

Pilnveidot darbu ar izglītojamiem kavēto mācību nodarbību samazināšanai.

KRITĒRIJS - 3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS
Vispārējās izglītības kvalitātes indikators „Valsts pārbaudes darbu rezultāti”
Valsts pārbaudes darbu rezultāti
7. tabula
Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības
ieguvi tehnikumā
Eksāmens

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

Kopvērtējums %
pēc tipa

Kopvērtējums % pēc
urbanizācijas

Kopvērtējums % valstī

2013./14. 2014./1 2015./16. 2013./14. 2014./15. 2015./16. 2013./14 2014./15. 2015./16. 2013./14. 2014./15. 2015./16.
m.g.
5.m.g. m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
.m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.

Latviešu valoda

39.56 37.51 41.35

43.8

39.4

41.5

49.4

44.2

47

52.7

48.7

51.3

Matemātika

25.89 26.21 18.39

27.7

27.5

20.6

35.9

36.3

28.7

43.3

43.6

36.2

Latvijas un
pasaules
vēsture*
Angļu valoda

39.74 42.04 32.83

39.3

44.3

38.5

38.6

44.7

37.3

42.6

47.5

41.9

42.78 36.67 43.76

43.1

40.4

48.0

46.6

44.6

52

56.15 54.1

61

Krievu
valoda

65.60 61.47 46.0

67.9

68.5

62.1

65.8

66.6

59.9

70.9

67

71.8

2015./2016. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka ir vērojams rezultātu
uzlabojums latviešu valodā un angļu valodā (skat. 7. tabula).
Latviešu valodā, salīdzinot ar 2014./2015. mācību gadu, rezultāti paaugstinājušies par
3,84%, angļu valodā, salīdzinot ar 2014./2015.m.g., par 10,93%. Rezultātu uzlabojuma tendence
ir vērojama arī salīdzinājumā ar 2013./2014. mācību gadu.
Latviešu valodas un angļu valodas eksāmenu rezultāti ir pietuvināti vidējam
kopvērtējuma procentam, salīdzinot izglītības iestādes pēc to tipiem.
Salīdzinot pēc urbanizācijas, eksāmena rezultāti latviešu valodā atšķirās par 5.65%, angļu
valodā par 8,24%. Salīdzinot ar kopvērtējumu valstī, starpība ir nedaudz lielāka.
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Matemātikas centralizētajā eksāmenā rezultāti ir mainīgi. 2014./2015. m.g. bija vērojama
izaugsme, 2015./2016. m.g. līdzīgi kā valstī kopumā ir kritums.
Salīdzinot matemātikas eksāmena rezultātus ar kopvērtējumu valstī un profesionālajās
izglītības iestādēs iepriekšējo 3 gadu periodā, ir vērojams, ka dinamika ir vienmērīga ( skat. 4.
att.). Eksāmena rezultāti Priekuļu tehnikumā, salīdzinot ar vidējo rādītāju valstī, 3 gadu periodā
atšķiras vidēji par 17,5 procentpunktiem.

4. att. Matemātikas eksāmena rezultātu dinamika
Centralizēto eksāmenu rezultātiem vēsturē un krievu valodā, līdzīgi kā valstī kopumā, ir
tendence pazemināties. Tas liecina par to, ka Priekuļu tehnikumā turpmākajos gados lielāka
vērība ir jāvelta kvalitātes uzlabošanai šajos mācību priekšmetos.
Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi Komerczinību izglītības
programmā

5. att. Matemātika
Matemātikas eksāmenā komerczinību izglītības programmas izglītojamie uzrāda
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augstākus rezultātus, kā tas ir tehnikumā kopumā (skat. 5. att.). Administratīvo un sekretāra
pakalpojumu izglītības programmas audzēkņi eksāmenu kārtos 2016./2017.m.g.

6. att. Angļu valoda
Angļu valodas eksāmenā komerczinību izglītības programmas izglītojamie uzrāda
augstākus rezultātus, kā tas ir tehnikumā kopumā (skat. 6. att.). Administratīvo un sekretāra
pakalpojumu izglītības programmas audzēkņi eksāmenu kārtos 2016./2017.m.g.

7. att. Latviešu valoda
Latviešu valodas eksāmenā komerczinību izglītības programmas izglītojamie uzrāda
augstākus rezultātus, kā tas ir tehnikumā kopumā (skat. 7. att.). Administratīvo un sekretāra
pakalpojumu izglītības programmas audzēkņi eksāmenu kārtos 2016./2017. m.g.
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8. att. Vēsture
Vēstures eksāmenā rezultāti ir mainīgi, salīdzinot ar rezultātiem Priekuļu tehnikumā
kopumā (skat. 8. att.).
8. tabula
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
Izglītības
programmas
nosaukums

Komerczinības

Piešfiiramās
kvalifikācijas
nosaukums

Vidējais vērtējums izglītības
iestādē

Vidējais vērtējums valstī

2014.
gads

2015.
gads

2016..
gads

2014.
gads

2015.
gads

2016.
gads

-

8.67

9.6

-

8.67

9.6

Agrārā sektora
komercdarbinieks

Priekuļu tehnikums ir vienīgā izglītības iestāde valstī, kurā tiek apgūta agrārā sektora
komercdarbinieka profesija. Kvalifikācijas eksāmena rezultāti liecina par augstu zināšanu un
prasmju līmeni (skat. 8. tabula).
Izglītojamie klientu apkalpošanas speciālista profesijā kvalifikācijas eksāmenu kārtos
2018. gada jūnijā.
9. tabula
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtojušo skaits
Profesionālās kvalifikācijas
eksāmens

Izglītojamo skaits,
kas pieteikti
profesionālās
kvalifikācijas
eksāmenam

2015.g.
Agrārā sektora
komercdarbinieks

14

2016.g.
6

Izglītojamo
skaits, kas kārtoja
profesionālās
kvalifikācijas
eksāmenu

2015.g.
12
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2016.g.
5

Uz profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu
neieradušos skaits

2015.g.
-

2016.g.
-

2014./2015. mācību gada laikā 2 izglītojamie un 2015./2016. mācību gadā viens
izglītojamais pārtrauca mācības personīgu iemeslu dēļ. Visi izglītojamie, kas 4. kursā turpināja
apgūt izglītības programmu, ieradās un kārtoja kvalifikācijas eksāmenu (skat. 9. tabula).
Sasniegumi

•

Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti liecina par
augstu zināšanu un prasmju apguves līmeni.

•

Kvalifikācijas eksāmenos ir sasniegtas profesionālās izglītības kompetences centram
izvirzītās prasības, 100% visi izglītojamie kvalifikācijas eksāmenu ir nokārtojuši uz 7
un vairāk ballēm.

•

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu centralizētos eksāmenu izglītojamie kārto
stabilā

līmenī, kas ir pietuvināti (atsevišķos eksāmenos augstāks) vidējiem

profesionālo skolu rādītājiem.
Turpmākā attīstība

•

Talantīgajiem izglītojamiem piedāvāt papildus konsultācijas augstāka līmeņa CE
rezultātu sasniegšanai.

•

Papildināt Priekuļu tehnikuma elektronisko CE uzskaites datu bāzi ar programmu
datu salīdzināšanai un analīzei.

•

Pilnveidot ikdienas mācību sasniegumu rezultātu analīzi, ieviest kopīgu elektronisko
datu bāzi.

JOMA - 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
KRITĒRIJS - 4.1. PSIHOLOĢISKAIS UN SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS
Tehnikumā darbojas atbalsta personāls izglītojamiem, kurš koordinē atbalsta pasākumus:

•

grupas audzinātājs;

•

dienesta viesnīcas skolotājs;

•

sociālais pedagogs;

•

priekšmetu skolotāji;

•

interešu izglītības pulciņu skolotāji;

•

audzēkņu pašpārvalde.

Tehnikumā strādā sociālais pedagogs, kurš palīdz izglītojamiem, vecākiem un
pedagogiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās
attiecībās. Sociālais pedagogs sadarbojas ar:
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•

skolas administrāciju;

•

grupu audzinātājiem;

•

mācību priekšmetu skolotājiem;

•

nepieciešamības gadījumā ar izglītības psihologu un citiem speciālistiem izglītības
iestādē vai ārpus tās pēc noteiktas shēmas.

Tehnikuma iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumā tiek ievērota noteikta
kārtība. Sociālais pedagogs palīdz grupas audzinātājam, ja:

•

izglītojamais bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;

•

izglītojamajam strauji pazeminās sekmes mācībās;

•

pēkšņi mainījusies izglītojamā uzvedība;

•

izglītojamais ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski
un ir nepieciešama konsultācija;

•

izglītojamais nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;

•

izglītojamais saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;

•

izglītojamais stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Sociālais pedagogs palīdz izglītojamajam, ja:

•

nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;

•

ir problēmas mājās;

•

tehnikumā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;

•

ir mācīšanās grūtības;

•

ir konflikts ar grupas biedriem, pedagogiem vai vecākiem;

•

ir atkarības problēmas u.c.

Sociālais pedagogs palīdz vecākiem, ja:

•

radušās grūtības bērna audzināšanā;

•

bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;

•

bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;

•

bērnam ir regulāri konflikti ar grupas biedriem vai pedagogiem;

•

bērns stāsta, ka tehnikumā viņš jūtas slikti;

•

bērnam ir atkarības problēmas;

•

ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Tehnikuma sociālais pedagogs visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.
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Saskaņā ar 2009.gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,
tehnikumā ir izveidots preventīvo pasākumu plāns vardarbības novēršanai:

•

ja izglītojamais sastopas ar vardarbību - izjūt vai piedzīvo pazemojumu, cieņas vai
goda aizskārumu, draudus savai vai citu personu veselībai vai dzīvībai, kā rezultātā
rodas problēmsituācijas –personīgi vai ar vecāku starpniecību jāinformē par radušos
situāciju grupas audzinātājs vai sociālais pedagogs, vai, nepieciešamības gadījumā,
medmāsa, vai kāds cits no darbiniekiem;

•

ja konflikts starp iesaistītajiem audzēkņiem atrisināts ar grupas audzinātāja
pedagoģiskajām darbībām, citu tehnikuma darbinieku iesaistīšana nav nepieciešama;

•

tehnikuma vadība iesaistāma gadījumā, ja konflikta risinājums nav panākts grupas
audzinātāja un/vai sociālā pedagoga darbības rezultātā;

•

ja audzēknis ir guvis traumu, jebkurš tehnikuma darbinieks ziņo direktoram, izsauc
ātro medicīnisko palīdzību;

•

grupas audzinātājs, sadarbībā ar atbalsta personālu, izstrādā plānu mikroklimata
uzlabošanai grupā;

•

audzēknim, kurš ir upuris, saskaņojot ar vecākiem, tiek piedāvāta iespēja saņemt
individuālas psihologa konsultācijas (sadarbībā ar pašvaldību).

•

audzēknim, kurš ir varmāka, ir jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība, lai viņš
saprastu savas rīcības sekas ( sarunas veic sociālais pedagogs).

•

grupas audzinātājs, dienesta viesnīcas skolotājs vai interešu izglītības pulciņa vadītājs
ar audzēkni individuāli vardarbības novēršanā veic šādas darbības:
o saruna ar audzēkni;
o lietas apstākļu noskaidrošana;
o audzēkņa paskaidrojums;
o vienošanās ar audzēkni;
o nepieciešamības gadījumā iesaista darbā sociālo pedagogu.

Grupas audzinātāja preventīvā darbība ar grupu:

•

informē, diskutē, sarunājas ar audzēkņiem klases stundās par aktuālām tēmām, kas
saistītas ar vardarbību;

•

organizē lekcijas par aktuālām tēmām, iesaistot lektorus;

•

iepazīstina vecākus, kuru bērni ir cietuši vai veikuši vardarbību, ar vardarbības
novēršanas plānu.
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Sociālais pedagogs darbā ar vardarbībā cietušajiem un vardarbību provocējošiem
izglītojamiem izmanto šādas darbības:

•

lietas apstākļu noskaidrošana, problēmas definēšana;

•

audzēkņa uzvedības novērtēšana;

•

saruna ar audzēkni, pedagogu, vecākiem;

•

uzvedības, morāles normu, likumu izskaidrošana;

•

sociāli pieņemama uzvedības modeļa izstrādāšana un tā integrēšana;

•

personisko resursu meklēšana;

•

iedrošināšana;

•

līgums un vienošanās ar audzēkni, nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem;

•

sociālpedagoģiskās korekcijas plāna izstrāde un realizācija.

Tehnikuma vadības darbības:

•

iepazīšanās ar lietas apstākļiem;

•

saruna ar vardarbībā iesaistītajiem audzēkņiem;

•

rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta audzēkņa vecākiem
informāciju par audzēkņa uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības
iestādi;

•

nodrošina audzēknim mācības citā telpā sociālā pedagoga vai cita pedagoga
klātbūtnē;

•

rīkojumā nosaka grupas audzinātāja un atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu
turpmāko sadarbību ar audzēkni un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus
atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;

•

nepieciešamības gadījumā vēršas pie citām bērnu tiesību pārstāvošām instancēm.

KRITĒRIJS - 4.2. IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA (DROŠĪBA UN
DARBA AIZSARDZĪBA)
Tehnikumā ir izstrādāti „Iekšējās kārtības noteikumi” un „Dienesta viesnīcas iekšējās
kārtības noteikumi”, tie katru gadu tiek aktualizēti. Izglītojamie par noteikumu ievērošanu
parakstās 2 reizes mācību gadā – 1. semestra un 2. semestra sākumā.
Drošība prakses laikā tiek nodrošināta ar prakses līguma starpniecību, kas paredz, ka
izglītības iestāde veic izglītojamo instruktāžu pirms došanās praksē. Izglītojamie tiekas ar
prakses vadītāju, kurš informē gan par prasībām praksē, gan instruē par saistošiem drošības
noteikumiem. Prakses vietu pārbaudes laikā secināts, ka uzņēmumi ļoti bieži, uzsākot attiecīgu
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jaunu uzdevumu izpildi un aprīkojumu izmantošanu, veic atkārtotu drošības instruktāžu.
Tehnikumā darbojas dienesta viesnīcas administratīvā komisija, kura izskata jautājumus
par izglītojamo drošību dienesta viesnīcā, par iekšējās kārtības noteikumiem un to ievērošanu.
Jautājumu izskatīšanās piedalās arī konfliktā vai pārkāpumā iesaistītie izglītojamie.
Izglītojot audzēkņus par vardarbību, tās veidiem un izpausmēm, darbs ar izglītojamiem
notiek saskaņā ar izveidoto preventīvo pasākumu plānu vardarbības novēršanai, kas izveidots,
pamatojoties uz 2009.gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338.
Priekuļu tehnikums ir izglītības iestāde, kas virza pedagoģisko procesu uz vispusīga
atbalsta sniegšanu ikvienam izglītojamam, nodrošinot izglītojamā personības attīstību nākotnes
perspektīvā. Tehnikuma vadība, atbalsta personāls, pedagogi, sociālais pedagogs un bibliotekāri
sniedz daudzfunkcionālu atbalstu ikvienam izglītojamajam, nodrošinot izglītojamo izaugsmi un
socializācijas prasmes un iemaņas.
Atbalsta personāls veic iespējamo mācīšanās un uzvedības traucējumu rašanās cēloņu
izpēti, meklējot optimālākos problēmas risināšanas ceļus, izstrādājot konkrētu rīcības plānu un
pārraugot tā realizāciju, radot uzticību bērnā un jaunietī, veidojot sadarbību ar vecākiem, tos
informējot par daudzveidīgajām atbalsta pasākumu iespējām skolā, tādējādi palīdzot katram
izglītojamajam, atbilstoši viņa spējām, sasniegt izvirzītos izglītības mērķus.
Tehnikumā mācību korpusā un dienesta viesnīcā ir ēkas dežuranti, kuri kontrolē
apmeklētāju ierašanos iestādes telpās. Dienesta viesnīcā nodrošināta caurlaižu sistēma un video
novērošana. Ēkas nodrošinātas ar ugunstrauksmes un apziņošanas sistēmām.
Mācību kabinetu uzturēšanu kārtībā nodrošina dežuranti no izglītojamo vidus.
Koplietošanas telpas (koridorus, tualetes u.c.) uztur kārtībā apkopējas atbilstoši uzkopšanas
grafikam. Par nepieciešamo telpu, iekārtu un aprīkojuma remonta pieteikumiem izveidota
elektroniskā veidlapa.
Darba aizsardzības nodrošināšanai tehnikumā nozīmēti darba aizsardzības speciālisti.
Regulāri notiek darbinieku un izglītojamo instruktāžas darba aizsardzībā. Tehnikumā
izstrādātas instrukcijas izglītojamiem par drošību masu pasākumos, kārtība ekskursiju
organizēšanai, ugunsdrošību, elektrodrošību, par pirmās palīdzības sniegšanu, par drošību sporta
nodarbībās u.c., ar kurām izglītojamos iepazīstina 2 reizes mācību gadā (1. un 2. semestrī).
Instrukcijas izvietotas arī tehnikuma mājaslapā. Par iepazīšanos un noteikumu ievērošanu
izglītojamie parakstās drošības instruktāžu žurnālā. Mācību telpās, sporta bāzē, darbnīcās un
dienesta viesnīcā ir izvietoti evakuācijas plāni. Audzēkņiem tiek organizētas mācību trauksmes.
Pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas izvietotas mācību korpusos, dienesta viesnīcā, darbnīcās,
sporta bāzē, ēdnīcā un pie tehnikuma dežuranta. Izglītojamo medicīnisko profilaktisko aprūpi
veic tehnikuma medicīniskā māsa. Nepieciešamības gadījumos tiek izsaukta neatliekamā
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medicīniskā palīdzība. Noslēgts līgums ar taksometru pakalpojumu sniedzēju par transporta
pieejamību nakts laikā, lai izglītojamo nogādātu ārstniecības iestādē.
Sasniegumi

•

Tehnikumā strādā sociālais pedagogs, kurš sniedz sociālpedagoģisko atbalstu
izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem, risinot problēmas, kas rada traucējumus
izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

•

Notiek sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām.

•

Nepieciešamības gadījumā notiek sadarbība ar Valsts un pašvaldības policiju,
izglītības psihologu un citiem speciālistiem izglītības iestādē vai ārpus tās.

•

Tehnikuma iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumā tiek ievērota noteikta
kārtība.

Turpmākā attīstība

•

Veidot izglītojamo attieksmi pret dzīves pamatvērtībām.

•

Pilnveidot preventīvā darba plānošanu un rezultātu apkopošanu.

Vērtējuma līmenis: labi
KRITĒRIJS - 4.3. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ
Priekuļu tehnikuma audzināšanas darba uzdevumi ietver patriotiskās un valstiskās
identitātes

stiprināšanu,

izglītojamo

iesaistīšanos

saturīgā

brīvā

laika

pavadīšanā,

kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, kopšanā un saglabāšanā. Tas veicina pozitīvu,
pārmaiņām atvērtu vidi, pilnveidojot pozitīvas saskarsmes prasmes. Uzdevumu realizācija tiek
veikta ar dažādiem pasākumiem: grupu pasākumi, vecāku dienas, audzināšanas stundas, tostarp
“grupas lepnuma” noteikšana grupā, telpu dekorēšana dažādiem svētkiem, organizējot dažādus
tradicionālos pasākumus (izlaidums, izglītības diena u.c.), tikšanās ar lektoriem.
Izglītojamie skolas pašpārvaldē iesaistās brīvprātīgi vai grupas audzinātāju un skolas
biedru uzrunāti. Pašpārvaldes aktivitāte pēdējā laikā samazinās, ko skaidrojam ar aktīvām
jauniešu cita veida nodarbēm. Tomēr esošā pašpārvalde atbalsta, iesaistās dažādu tehnikuma
pasākumu organizēšanā, aizstāv izglītojamo intereses stipendiju piešķiršanas jomā, kā arī
līdzdarbojas izglītojamiem saistošu dokumentu sagatavošanā un apstiprināšanā.
Grupu audzinātāji pārzina izglītojamo mājas apstākļus, ir apzinājuši viņu sociālās un
psiholoģiskās vajadzības. Grupu audzinātāji regulāri sadarbojas ar sociālo pedagogu, lai
diagnosticētu un palīdzētu izglītojamam risināt psiholoģiskas un sociāla rakstura problēmas.
Tāpat sociālais pedagogs sniedz atbalstu izglītojamo sociālās adaptācijas procesā, atklāj un
analizē ar izglītošanu, audzināšanu saistītās problēmas (piemēram, stundu kavējumi,
nepietiekams

vērtējums,

konflikti),

piedāvājot
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izglītojamajam,

skolotājiem,

vecākiem

efektīvākos problēmu risināšanas soļus.
Atbalsta personāls problēmu risināšanā iesaista pedagogus, uzklausa viņu situācijas
izvērtējumu un ieteikumus, aktīvi sadarbojas (ja vien tas ir iespējams) ar izglītojamā ģimeni.
Tehnikumā ir izveidota elektroniska informācijas apmaiņas veidlapa starp pedagogiem,
darbiniekiem un sociālo pedagogu, kurā tiek sniegta informācija par notikušo pārkāpumu.
Sociālais pedagogs, saņemot informāciju, uzaicina izglītojamo uz individuālu sarunu, lai
uzklausītu un noskaidrotu notikuma apstākļus un izvērtētu pārkāpuma sekas.
Vispārējās izglītības kvalitātes indikators „Izglītojamo skaits, kas apgūst interešu izglītības
vai profesionālās ievirzes izglītības programmas”
Tehnikums piedāvā izglītojamajiem dažāda rakstura interešu izglītību, un izglītojamie
labprāt iesaistās piedāvātajās aktivitātēs (skat. 9.tab.).
Tehnikumā darbojas:

•

vokāli instrumentālais ansamblis;

•

tautisko deju kolektīvs ,,Virpulis”;

•

sporta pulciņi:
o volejbols;
o florbols;
o futbols;
o basketbols.

•

tehniskais kartingu pulciņš.
10. tabula
Izglītojamo iesaistīšanās pulciņos
1.- 4.kurss
Izglītības iestādē
130

Ārpus izglītības iestādes

Kopā

nav informācijas

130

Sasniegumi

•

Ir izveidota un sakārtota informācijas pieeja un apmaiņa tehnikuma elektroniskajā
vidē.

•

Katru mācību gadu grupās tiek noteikts un apbalvots labākais izglītojamais grupā,
piešķirot nomināciju “Grupas lepnums”.

Turpmākā attīstība

•

Turpināt pilnveidot un paplašināt informācijas pieeju un apmaiņu tehnikuma
ektroniskajā vidē.
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Vērtējuma līmenis: labi
KRITĒRIJS - 4.4. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ
Karjeras izglītības atbalsta pasākumu komplekss:

•

karjeras izglītības pasākumu vadīšanai un koordinēšanai tiks norīkots atbildīgais
darbinieks – karjeras konsultants karjeras jautājumos un būs noteikta personāla
atbildības sadale par karjeras programmas izstrādi un tās īstenošanu. Karjeras atbalsta
īstenošana tiks regulāri koordinēta, pārraudzīta un izvērtēta;

•

tiks izstrādāta Karjeras atbalsta programma un Karjeras atbalsta pasākumu plāns
izglītojamo interešu un spēju pilnveidei, profesionālajai izaugsmei, tālākizglītībai un
mūžizglītībai un nodrošināta programmas un plāna īstenošana;

•

veicot pirmā kursa izglītojamo aptauju, tika konstatēts, ka izglītojamo rīcībā nav
bijusi pietiekama informācija par tālākas izglītības iespējām, profesionālās izglītības
programmām, profesijām un nākotnes perspektīvām, par vispārizglītojošo mācību
priekšmetu nozīmi profesijas apguvē, par atšķirību starp profesionālo izglītības iestādi
un vispārizglītojošo izglītības iestādi. Informāciju par profesijām izglītojamie
visvairāk saņēmuši no draugiem, radiniekiem vai internetā, nevis pamatskolā vai
vispārizglītojošajā skolā. Tāpat, izglītojamajiem nav skaidrs, kādā veidā viņi paši var
virzīt savu karjeru sev vēlamā virzienā, nevis vienkārši pakļauties apstākļiem, kas
rodas viņu dzīvē. Daudziem izglītojamiem nav reālā priekšstata par izvēlētās
profesijas specifiku. Izglītojamajiem ir grūti novērtēt savas spējas, bet vairāki
izglītojamie tikai prakses laikā apzinās, ka ir izdarījuši nepareizu izvēli. Vairāki
izglītojamie neorientējas informācijas avotos par karjeras iespējām, vai arī šie avoti
viņiem nav pieejami. Tas ir nopietns šķērslis lēmumu pieņemšanai. Izglītojamie nav
apguvuši novērtēšanas un karjeras plānošanas iemaņas, bieži vien nav motivēti
mācīties un uzlabot sekmes, ne vienmēr saņem pietiekamas zināšanas un prasmes
prakses laikā pie darba devējiem. Daudziem izglītojamajiem, īpaši 1. kursa
izglītojamajiem, ir vājas valsts valodas zināšanas un ir grūtības apgūt profesijas, ir
mācību motivācijas trūkums, komunikācijas prasmju, spējas sadarboties ar darba
devēju, strādāt komandā, sastrādāties ar citiem cilvēkiem, ētisko un tikumisko normu
trūkums, psiholoģiskās un sociālās palīdzības un atbalsta trūkums, jo profesionālās
izglītības iestādēs nav psihologa un sociālā pedagoga un daudzas citas problēmas.
Tāpēc tehnikuma administrācija uzskata par nepieciešamu karjeras izglītības
pieejamības palielināšanu visdažādākajā spektrā, organizējot izglītojamo karjeras
izglītības attīstībai atbalsta pasākumus.
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•

mācību gada gaitā jau ir organizēti karjeras atbalsta pasākumi: informatīvas dienas,
profesiju dienas, atvērto durvju dienas, tikšanās ar darba devējiem, tikšanās ar
augstskolu pārstāvjiem, ekskursijas, izstādes un citi pasākumi. Pasākumos piedalījās
tehnikuma izglītojamie un viņu vecāki, pedagogi, potenciālie izglītojamie un viņu
vecāki, darba devēji, absolventi, augstskolu pārstāvji, nevalstisko organizāciju
pārstāvji un citi pārstāvji. Interesentiem tika piedāvātas iespējas piedalīties
prezentācijās par tehnikumā apgūstāmajām profesijām, meistarklasēs, praktiskajās
nodarbībās, radošajās darbnīcās, ekskursijās, izstādēs, konkursos, tikties ar darba
devējiem, tehnikuma absolventiem;

•

ir attīstīta sadarbība ar pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm. Profesionālās
izglītības prestiža un apgūstamo profesiju popularizēšanai tehnikuma pedagogi un
izglītojamie aktīvi piedalījas daudzos pašvaldību organizētajos pasākumos: sporta
pasākumos un citos, lai sniegtu izglītojamiem teorētisko un praktisko ieskatu par
profesionālās izglītības iegūšanas iespējām, nākamajām profesijām un darba pasauli;

•

ir izstrādāta kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par izglītības
programmu un apgūstamo profesiju izvēles iespējām, par karjeras atbalsta
aktualitātēm, tajā skaitā arī e–vide;

•

tehnikuma bibliotēkā ir iespējams iegūt informāciju par karjeras aktuāliem
jautājumiem, pasākumu norisi un tālākizglītības iespējām;

•

tehnikuma darbiniekiem, izglītojamiem un citiem interesentiem ir iespēja papildināt
profesionālo kompetenci dažādos kursos un meistarklasēs;

•

karjeras izglītības īstenošana praktiski kļuva par audzināšanas procesa sastāvdaļu. Ir
uzsākts darbs, lai karjeras atbalstu integrētu mācību procesa saturā. Karjeras atbalsta
īstenošanā ir iesaistīti pedagoģiskaie darbinieki, kur katrs pilda savu lomu.

•

Akreditējamajās izglītības programmās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
kompetences nav novērtētas.

•

Mācību priekšmetu programmās ir iekļautas tēmas, kuru apguve tiek plānota
uzņēmumos. Izglītojamie regulāri mācību ekskursiju ietvaros apmeklē uzņēmumus.

Sasniegumi

•

Tiek attīstīta sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm karjeras atbalsta jomā.

•

Tiek organizēti karjeras izglītības atbalsta pasākumi izglītojamo profesionālajai
izaugsmei un sevis pilnveidei, tālākizglītībai un mūžizglītībai.

•

Attīstīta sadarbība ar darba devējiem un tehnikuma absolventiem izglītojamo karjeras
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izglītības attīstībā.
Turpmākā attīstība

•

Turpināt darbu pie mācību priekšmetu programmu pilnveides, īstenojot tehnikuma
karjeras atbalsta programmu dažādu mācību priekšmetu stundās, veidojot veiksmīgu
starppriekšmetu saikni.

•

Veicināt izglītojamo karjeras izglītības attīstību, uzņēmību un motivāciju mācīties.

•

Palīdzēt izglītojamajiem izzināt savas karjeras iespējas, iepazīt sevi un savu profesiju
profesionālajai izaugsmei un sevis pilnveidei, tālākizglītībai un mūžizglītībai.

•

Nodrošināt izglītojamam nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi
pašizpētei, karjeras plānošanai un vadīšanai.

Vērtējuma līmenis: labi
KRITĒRIJS - 4.5. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI
1. kursa izglītojamiem tiek organizēti diagnosticējošie darbi, pēc kuriem atbilstoši
iegūtajiem rezultātiem tiek nodrošinātas papildus konsultācijas tiem, kuri ir uzrādījuši vājākus
rezultātus.
Tehnikuma pedagogi mācību procesā izmanto dažādas mācību metodes.
Talantīgākajiem izglītojamiem ir iespējas piedalīties dažādos konkursos, olimpiādēs un
aktivitātēs gan tehnikumā, gan ārpus tā.
Tiek organizēts darbs ar tiem izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Viņiem
tiek nodrošinātas regulāras konsultācijas.
Katru mēnesi stipendiju komisijas sēdē tiek lemts par to, kādu atbalstu sniegt
ieglītojamiem, kuriem ir mācīšanās problēmas, darbā iesaistās arī sociālais pedagogs.
Tiem izglītojamiem, kas izmanto dienesta viesnīcu, atbalstu sniedz dienesta viesnīcas
audzinātājs. Par rezultātiem reizi mēnesī grupas audzinātājs un dienesta viesnīcas audzinātājs
informē vecākus.
Dienesta viesnīcā ir iekārtota datoru telpa, kur iespēja mācīties tiem izglītojamiem,
kuriem mācības sagādā grūtības.
Tehnikums atbalsta izglītojamo līdzdalību profesionālajos konkursos, ārzemju praksēs,
projektos un citos pasākumos, kur izglītojamie gūst labus panākumus. Komerczinību,
administrēšanas un sociālo zinību metodiskās komisijas pedagogi katru gadu iesaista
izglītojamos rīkotajā konkursā tehnikumā ,,Naudas koks”. Talantīgie izglītojamie tiek sagatavoti
un rezultatīvi piedalās ārpusskolas rīkotajās olimpiādēs un konkursos (skat. 11. tabula).
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11. tabula
Izglītības programmas ,,Komerczinības” un ,,Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi” izglītojamo dalība konkursos, olimpiādēs
Konkurss/olimpiāde NOVADĀ
Konkursa/olimpiādes
nosaukums,
norises vieta, datums

Audzēkņa(u) vārds,
uzvārds vai grupa(s),
profesija(s)

Ekonomikas
olimpiāde,17.01.2014.

Ozols Kalvis

Starpnovadu 12.klašu
ekonomikas
olimpiāde,
Priekuļi, 03.02.2015.

dalība

Ozoliņš Edgars

dalība

Daiga Dambe
– Kļaviņa, L12

1.vieta

Emīls Cimdiņš
Andris Žuks

Emīls Cimdiņš

Maija Bambe

dalība

2.vieta

Renārs Balams

Maija Bambe

dalība

1.vieta

Zigis Puriņš

Skolotājs(i),
kas sagatavoja
audzēkni(us)

Solvita Laiviņa

dalība

Vladimirs Sinkevičs
Ekonomikas olimpiāde,
Priekuļi, 03.02.2016.

Rezultāts
(iegūtā vieta)

Solvita Laiviņa
Maija Bambe

ATZINĪBA

Mareks Gabranovs

dalība

Gatis Gailītis

dalība

Konkurss/olimpiāde VALSTĪ
Latvijas profesionālās
izglītības
iestāžu
audzēkņu biznesa
plānu konkurss
/Ventspils, 2014.gada
24., 25. aprīlis/

Armands Gulbis/K11/,
Uģis Rūdolfs
Grāvelsiņš/K11/

3.vieta

Māris Riekstiņš/K11/,
Miks Tomsons/K11/

ATZINĪBA

Latvijas profesionālās
izglītības iestāžu
audzēkņu biznesa
plānu konkurss
1. kārta

Evita Brante, K11

13.-14. vieta

Eva Gorkija, K11

2. vieta
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Solvita Laiviņa,
Liāna Ozolante,
Ilona Tauniņa

Solvita Laiviņa

Latvijas profesionālās
izglītības
iestāžu audzēkņu
biznesa plānu
konkurss
2. kārta,
Ventspils, 7.-8.05.2015.

Evita Brante, K11

14. vieta

Solvita Laiviņa

Eva Gorkija, K11

2. vieta

Latvijas profesionālās
izglītības iestāžu
audzēkņu
biznesa plānu
konkursa darbu izvērtēšana- 1.
kārta, Rīga, VISC, 05.26.04.2016.

Emīls Cimdiņš
Monvīds Lapkovskis

13.vietaizvirzīts
darbs 2.kārtai

Liāna Ozolante

Viktorija Šterna
Monika Teice

2.vieta
-izvirzīts
darbs 2.kārtai

Solvita Laiviņa

Latvijas profesionālās
izglītības
iestāžu audzēkņu
biznesa
plānu
konkurss2. kārta, Rīga,
12.-13.05.2016.

Emīls Cimdiņš
Monvīds Lapkovskis

17.ekonomikas valsts
olimpiāde

Emīls Cimdiņš

dalība

Solvita Laiviņa

Finanšu olimpiāde
,,FINANŠU
ABECE 2016”,
Ekonomikas un
kultūras augstskola,
Rīga, 14.04.2016.

Emīls Cimdiņš

1.vieta

Liāna Ozolante

Liāna Ozolante
10.vieta

Viktorija Šterna
Monika Teice

Solvita Laiviņa
6.vieta

Par talantīgo izglītojamo panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti
pārējie izglītojamie un tehnikuma darbinieki. Labākie tiek godināti tehnikuma tradicionālajos
svētkos, kas notiek katra mācību pusgada noslēgumā. Tehnikums regulāri apkopo informāciju
par izglītojamo sasniegumiem.
Darbs ar talantīgajiem izglītojamiem tiek plānots metodiskajās komisijās. Lai veicinātu
interesi par profesiju un talantīgo izglītojamo iesaistīšanos profesionālajos konkursos, katru gadu
tiek organizēti konkursi skolā.
Pedagogiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt seminārus, darba grupas, kur tiek risināti
jautājumi, kas saistās ar reģiona un valsts mēroga profesionālajiem konkursiem.
Izglītības iestādē ir izstrādāti pedagogu novērtēšanas kritēriji, kur tiek izvērtēts arī
pedagoga ieguldījums darba ar talantīgajiem jauniešiem.
Izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši
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nodarbības, tiek piedāvāts:

•

kopā ar grupas audzinātāju vai sociālo pedagogu sastādīt individuālo mācību plānu;

•

saņemt sociālā pedagoga konsultācijas;

•

papildus konsultācijas mācību priekšmetos kuros ir problēmas;

•

kārtot papildus pārbaudījumus mācību priekšmetos, kuros ir problēmas;

•

dienesta viesnīcas audzinātāja atbalsts mācību laika plānošanā dienesta viesnīcā
dzīvojošajiem;

•

informācija par e -mācību resursiem;

•

iespēja izmantot bibliotēkas krājumus un bibliotekāru atbalstu, strādājot ar bibliotēkas
krājumiem.

Sasniegumi

•

Tehnikumā ir iespēja saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos.

•

Katru mēnesi tiek analizētas izglītojamo sekmes, darbojas stipendiju komisija.

•

Ir nodrošināts dienesta viesnīcas audzinātāju atbalsts mācību laika plānošanā.

•

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauts dienas režīma plānojums,
kur norādīts noteikts laiks mācībām.

•

Tiek nodrošināts sociālā pedagoga atbalsts.

•

Izglītojamie saņem stipendiju, kuras summa ir atkarīga no vidējās atzīmes mācību
priekšmetos.

Turpmākā attīstība

•

Plašāk popularizēt talantīgo izglītojamo sasniegumus ikdienas mācībās, profesionālās
meistarības konkursos un olimpiādēs.

•

Sadarboties ar izglītojamo pašpārvaldes jauniešiem, meklējot metodes darbā ar
izglītojamiem kuriem ir mācīšanās grūtības.

•

Biežāk organizēt profesionālo un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu darba
grupas, kurās risinātu jautājumus par atbalsta sniegšanu izglītojamiem, kuriem ir
mācīšanās problēmas.

•

Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.3.4. ,,Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” aktivitātēs.

•

Iesaistīties

ES

projekta

S.A.M.8.3.5.

,,Uzlabot

pieeju

karjeras

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēs.
Vērtējuma līmenis: labi.
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atbalstam

KRITĒRIJS - 4.6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM
Tehnikumā mācās viens izglītojamais ar dzirdes traucējumiem. Tiek organizētas
regulāras tikšanās ar skolotājiem, vecākiem un izglītojamo, lai sniegtu atbalsta pasākumus.
Izglītojamā vecāki tikšanās reizēs nodrošinājuši surdotulku atbalstu. Surdotulks piedalījies
atsevišķās mācību stundās. Izstrādāta kārtība individuālo mācību plāna izstrādei, saskaņošanai un
īstenošanai. Tā ievietota tehnikuma mājaslapā.
Sasniegumi

•

Dienesta viesnīca aprīkota ar nobrauktuvi un dzīvojamo telpu personām ar kustību
traucējumiem.

•

Izbūvēta nobrauktuve un aprīkota tualete personām ar kustību traucējumiem mācību
korpusā Egļu gatvē 9, Priekuļos.

•

Izstrādāta kārtība darbā ar personām ar speciālām vajadzībām.

Turpmākā attīstība

•

Lifta izbūve mācību korpusā.

•

Atbalsta personāls izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
KRITĒRIJS - 4.7. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI

Uzsākot mācību gadu, tiek organizētas tikšanās ar tehnikuma administrāciju un grupu
audzinātājiem. Grupu audzinātāji regulāri informē vecākus par notiekošo tehnikumā, par
izglītojamā sekmēm un piedalīšanos tehnikuma pasākumos.
Tehnikums veic atbalsta pasākumus izglītojamajiem no maznodrošinātām un daudzbērnu
ģimenēm.
Ņemot vērā tehnikuma prioritātes, tiek veikts sociālpedagoģiskais darbs ar audzēkņiem
un viņu vecākiem, skolas pedagogiem, atbalsta personālu, lai veiksmīgi īstenotu izvirzītos
uzdevumus.
Mācību gada laikā tiek turpināts sociālpedagoģiskais darbs ar audzēkņiem, kuriem ir
ģimenes problēmas, atkarības problēmas, neapmierinošas sekmes mācībās, neattaisnoti stundu
kavējumi, skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, uzvedības traucējumi u.c..
Darbā ar sociāla riska grupas audzēkņiem tiek iekļautas individuālās konsultācijas,
pārrunas, aptaujas. Konsultāciju un pārrunu laikā veiksmīgi tiek lietotas tādas metodes kā
anketēšana, intervija, nepabeigtā teikuma metode, situāciju analīze, uzvedības modifikācijas
metodes. Plaši tiek izmantota aktīvās klausīšanās metode, lai palīdzētu bērniem izteikt savas
vēlmes un atklāti izrunāties par savām problēmām, argumentējot savu viedokli. Ar tādiem
skolēniem, kuri neapmeklē skolu neattaisnojošu iemeslu dēļ, mācību gada laikā tika veiktas
pārrunas, tikšanās ar viņu vecākiem, pārrunas ar skolotājiem, skolas administrāciju, ar
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pašvaldības un valsts policijas inspektoriem.
Sociālais pedagogs ar izglītojamā vecākiem komunicē elektroniski, telefoniski un
nepieciešamības gadījumā notiek tikšanās klātienē.
Izglītojamo vecāki aicināti piedalīties tehnikuma pasākumos, vērot mācību stundas un
saziņā izmantot telefonu, e-pastu vai tehnikuma apmeklējumu.
Mācību gada laikā tiek organizētas divas vecāku dienas, to ietvaros notiek vecāku
sapulces, individuālās tikšanās ar grupu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem un atvērtās
nodarbības.
25.11.2016. vecāku dienā piedalījās 65 vecāki, bet 28.04.2017. ieradušies bija 35 vecāki.
Rudens periodā apmeklētība ir lielāka. Aprīlī apmeklētība ir mazāka, iespējams tāpēc, ka
sākušies lauku darbi saimniecībās. Pirmo reizi tika organizēta elektroniskā pieteikšanās
individuālajām sarunām ar priekšmetu skolotājiem. Vecāku aktivitāte jauninājumam salīdzinoši
zema, tomēr pirmo kursu audzēkņu vecāki par to izrāda interesi. Turpmāk to vajadzētu vairāk
izskaidrot vecākiem un ieteikt izmantot, lai veicinātu savstarpējo sadarbību audzēkņu mācību
rezultātu, apmeklētības un uzvedības uzlabošanā. Pēc audzinātāju ieskatiem tiek organizētas
grupas audzēkņu vecāku sapulces, izskatītie jautājumi un aktuālās problēmas, kas satrauc
vecākus, atspoguļo sapulces protokoli.
Sociālais pedagogs palīdz organizēt konsultācijas audzēkņiem ar mācību traucējumiem,
jauniešiem no sociālā riska grupām - individuāli, grupās, lai palīdzētu audzēknim:

•

apzināties savu situāciju, vajadzības un talantus;

•

sazināties ar citiem cilvēkiem un tādejādi aktīvāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē;

•

pielāgoties izmaiņām sociālajā, tehnikuma vidē, kā arī nākotnes izmaiņām;

•

padziļināt savu kultūru intelektuālās spējas;

•

padziļināt izteiksmes un radošās spējas.

Sasniegumi

•

Mērķtiecīga un jēgpilna tehnikuma atbalsta sistēmas izveide.

•

Atbalsta personāla sadarbība un informācijas apmaiņa tehnikuma e-vidē Wiki.

•

Sadarbība

ar

vecākiem

notiek

izmantojot

tiešās

konsultācijas

un

(www.mykoob.lv)

•

Nodrošināta informācijas ievietošana tehnikuma mājaslapā (www.pt.edu.lv).

Turpmākā attīstība

•

Turpināt pilnveidot tehnikuma atbalsta sistēmas darbu.

Vērtējuma līmenis: labi
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e-vidi

JOMA - 5. IESTĀDES VIDE
KRITĒRIJS - 5.1. MIKROKLIMATS
Tehnikumā īpaša uzmanība tiek pievērsta mikroklimatam – izglītojamo, pedagogu,
darbinieku un vecāku pozitīvi centrētai savstarpējai sadarbībai, kas nodrošina arī izglītības
iestādes reputāciju sabiedrībā. Visi tehnikuma kolektīva locekļi jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no
dzimuma, nacionālās, reliģiskās piederības.Tehnikums kopj un veido profesionālās izglītības
iestādes tēlu, ievērojot lojalitātes, atbildības un taisnīguma pamatprincipus. Tehnikumam ir sava
atribūtika (karogs, logo, tīmekļa vietne) un tradīcijas, kas veicina piederības sajūtas veidošanos:
Zinību diena, izstādes, kas veltītas Valsts proklamēšanas gadadienai, Ziemassvētkiem,
Lieldienām, ekskursiju dienas, izlaidums, žetonu vakars, dažāda veida konkursi un sacensības,
kurās piedalās pedagogu un izglītojamo komandas utt. Tehnikums nodrošina cieņpilnu attieksmi
pret valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Tradīcijas,
publikācijas nozares preses izdevumos par izglītojamo un pedagogu veikumu, sadarbība ar
sociālajiem partneriem veicina tehnikuma tēla veidošanu.

Problēmu situācijas, kuras rodas

izglītojamo savstarpējās attiecībās vai izglītojamā un pedagoga attiecībās, tiek risinātas
profesionāli un taisnīgi. Darbiniekiem ir savas svētku tradīcijas. Notiek kopsapulces. Tehnikuma
darbinieki piedalās kopīgos pasākumos: ekskursijās, izglītojošu kultūrpasākumu apmeklēšana,
jubilejas. Notiek labāko darbinieku godināšana. Tehnikuma darbinieki aktīvi piedalās sporta
aktivitātēs.
Tehnikumā tiek izstrādātas anketas un veikta regulāra izglītojamo anketēšana un
darbinieku apmierinātības aptauja par tehnikuma vidi. Piemēram, anketas rezultāti liecina par to,
ka izglītojamiem ir lielākas iespējas iepazīties un izveidot labas attiecības ar jauniem cilvēkiem,
jo draugu klātbūtne pazemina stresa līmeni, novērš depresiju un ir noderīga vēl daudzos citos
veidos. Izglītības iestāde sabiedrībā tiek popularizēta kā spēcīga, ar panākumiem bagāta skola.
Popularizēšanai uzsākta sadarbība ar citām Vidzemes profesionālajām skolām ar mērķi
popularizēt profesionālo izglītību un aicināt jauniešus kritiski izvēlēties profesiju un skolu. Tādā
veidā audzēkņi būtu vairāk motivēti zināšanu un savas profesijas apguvē. Reklāmas
nodrošināšanai tiek izmantots plašs kanālu klāsts: prese, sociālie mediji, plakāti un vides
reklāma, kā arī izstādes un televīzija atvēlētā budžeta iespēju robežās.
Tehnikumā ir apzināts izglītojamo skaits no riska grupām (skat. 12. tabula). Saskaņā ar
sociālā pedagoga ikgadējo darba plānu septembra un oktobra mēnesī tiek apzināti sociālā riska
audzēkņi pirmo kursu grupās, sadarbojoties ar grupu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem
veicot aptauju, izvērtējot attieksmes pret mācību darbu, saskarsmes kultūru un stundu
apmeklējumu.
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Nepieciešamības gadījumā tiek izstrādāti konkrēti darbības plāni sociālā riska audzēknim
sadarbībā ar grupas audzinātāju un vecākiem.
Profesionālās izglītības kvalitātes indikators „Riska grupu iekļaušanās profesionālajā
izglītībā”
12. tabula
Izglītojamie no riska grupām
Riska grupu
izglītojamo
skaits izglītības
iestādē kopā

Invalīdu un
personu ar
funkcionāliem
traucējumiem
skaits

Bezdarbnieku
(īpaši ilgstošo
bezdarbnieku)
skaits

Etnisko minoritāšu
pārstāvju
(piem., romu)
skaits

Ieslodzīto un no
ieslodzījuma
vietām
atbrīvoto
personu skaits

Agrīni/priekšlaicī
gi mācības
pametušo skaits
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1

0

0

1

36

Sasniegumi

•

Tehnikumam ir sava atribūtika (karogs, logo, tīmekļa vietne) un laba atpazistamība
darba devēju vidū un sabiedrībā.

•

Tehnikumam ir senas tradīcijas kolektīva veidošanā.

•

Sistemātiski tiek veikts darbs ar problēmizglītojamiem, piesaistot atbalsta personālu.

•

Izglītojamie atzīst, ka viņi tehnikumā jūtas komfortabli un droši.

Turpmākā attīstība

•

Dažādu jautājumu apspriešana visos vadības līmeņos un darbinieku informēšana.

•

Vecāku līdzatbildības paaugstināšana.

•

Jaunu nozares pedagogu piesaiste.

•

Panākt izglītojamo vēlmi pēc labākas disciplīnas un iekšējās kārtības noteikumu
ievērošanas.

Vērtējuma līmenis: labi
KRITĒRIJS - 5.2. FIZISKĀ VIDE UN VIDES PIEEJAMĪBA
Tehnikuma bilancē ir pietiekams skaits ēku, kuras paredzētas izglītības procesa un
saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Ir saņemts atzinums darbības turpināšanai (skat. 13.
tabula).
13. tabula
Atzinumi darbības turpināšanai
Izglītības programmas īstenošanas
vietas adrese

Atzinums

Izsniegšanas datums

Priekuļi

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 25.02.2016 VUGD pārbaudes akts nr.22/10.33.13-25
glābšanas dienesta

Priekuļi

Atzinums no Veselības inspekcijas
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Akts Nr. 00084117 no 08.02.2017

Teorētiskās un praktiskās mācības notiek:

•

mācību korpusā

Egļu gatvē 9, Priekuļos, kopējā platība 7180.6 m2,

izvietoti

vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu kabineti, laboratorijas, administrācijas
un pedagogu darba telpas. Kultūras pasākumu organizēšanai ir zāle ar 400 skatītāju
vietām;

•

mācību korpusā Egļu gatvē 8, Priekuļos, kopējā platība 25481.1m2, izvietots
informācijas centrs - bibliotēka, muzejs, ēdnīca un profesionālo priekšmetu kabineti;

•

mācību korpusā Oškalna ielā 10, Ērgļos, kopējā platība 2441.1 m2, izvietoti
vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu kabineti, administrācijas un pedagogu
darba telpas, ēdnīca, sporta zāle ar platību 180 m2 (no kopējā skaita). Kultūras
pasākumu organizēšanai ir zāle ar 250 skatītāju vietām;

•

mehāniskajās darbnīcās Tehniķu ielā 4, Priekuļos, kopējā platība 1013.8 m2 ;

•

mācību darbnīcās Oškalna ielā 14, Ērgļos, kopējā platība 2055.2 m2 ;

•

divi mācību angāri Oškalna ielā 14, Ērgļos, kopējā platība 366 m2 un 366 m2 ;

•

mācību ražošanas darbnīcā Tehniķu ielā 4, Priekuļos, kopējā platība 968 m2 ;

•

sporta kompleksā Egļu gatvē 15, Priekuļos – ģērbtuves 209 m2, tribīnes un tiesnešu
ēka 221 m2, 2007.gadā pabeigta sporta zāle ~ 1000m2;

•

stadionā, kurā ziemā izveidota distanču slēpošanas trase, Oškalna ielā 10, Ērgļos,
kopējā platība 7047.00 m2 ;

•

izglītojamo dzīvošanai dienesta viesnīca Egļu gatvē 15, Priekuļos, ar kopējo platību
6181 m2 un 530 vietām;

•

izglītojamo dzīvošanai dienesta viesnīca, kurā izvietota bibliotēka, lasītava,
trenažieru zāle, medmāsas kabinets, administrācijas telpas, Lauksaimniecības ielā 14,
Ērgļos, ar kopējo platību 4624.2 m2 un 202 vietām.

Pedagogiem ir iekārtotas skolotāju istabas un nelielas atpūtas telpas. Pedagogu
vajadzībām skolotāju istabās ir pieejami datori, printeri un telefons. Skolotāju istabā tiek izvietoti
dažādi informatīvie materiāli ar aktuālo informāciju. Tehnikuma mājas lapā katru dienu tiek
ievietota aktuālā informācija.
Tehnikuma telpas un teritorija tiek turētas kārtībā. Par telpu un teritorijas kārtību un tīrību
rūpējas apkalpojošais personāls. Tiek organizētas teritorijas sakopšanas talkas, un katru gadu
tehnikuma kolektīvs piedalās Lielajā talkā.
Tehnikumā darbojas ēdnīcas un kafejnīcas. Katrā dienesta viesnīcas stāvā ir atpūtas
telpas un virtuve. Dienesta viesnīcas īrnieki ir nodrošināti ar dzīvokļa tipa istabiņām, kur uz
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katriem 5 izglītojamiem ir koplietošanas telpas – duša un tualete.
Sasniegumi

•

Tehnikumam ir liela teritorija, kuru ir iespējams izmantot dažādām aktivitātēm.

•

Tehnikumam ir laba sporta bāze.

•

Tehnikumam ir dienesta viesnīcas.

•

Tehnikumam ir ēdnīcas un kafejnīcas.

•

Tehnikuma un dienesta viesnīcu telpu un teritorijas uzkopšanā iesaistās izglītojamie.

•

Ir izglītības programmas, kurās paredzētas prakses labiekārtošanā, un tas dod iespējas
darboties vides sakopšanā un uzlabošanā.

Turpmākā attīstība

•

Jāatjauno segums automašīnu stāvlaukumā un jāsakārto automašīnu novietošanas
kārtība.

•

Jāpilnveido telpu estētiskais noformējums.

•

Jānomaina sporta zāles grīdas segums.

Vērtējuma līmenis: labi

JOMA - 6. IESTĀDES RESURSI
KRITĒRIJS - 6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI
Tehnikums nodrošina visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kā arī
materiāltehniskos resursus. Tehnikuma bilancē ir pietiekams skaits ēku, kuras paredzētas
izglītības procesa un saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Tehnikuma rīcībā esošās ēkas rada iespēju palielināt izglītojamo skaitu līdz 1200. Visiem
izglītojamajiem un pedagogiem ir iespēja izmantot sporta kompleksu, kurā ir futbola un hokeja
laukumi, 2 volejbola, 2 pludmales volejbola un 2 basketbola laukumi, skrejceļš un citu sporta
veidu sektori.
Mācību kabinetu materiāltehniskais aprīkojums atbilst mācību procesa realizēšanas
vajadzībām. Telpas tiek izmantotas racionāli. Ir izstrādāts telpu noslogojuma grafiks. Tehnikuma
bibliotēkās ir pieejamas atbilstoši izglītības programmām mācību grāmatas, citi mācību līdzekļi.
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu un inventāra klāsts pilnībā nodrošina izglītības programmu
apguvi tehnikumā. Regulāri notiek fondu pārskatīšana un jaunākās mācību literatūras iegāde.
Tāpat arī izglītības programmu realizācijā tiek pielietoti mūsdienīgi materiāltehniskie līdzekļi –
jaunākās tehnoloģijas – IT iekārtas, datorprogrammas, audio un videoiekārtas, brīvi pieejams
bezvadu internets mācību korpusos un dienesta viesnīcās. Inventārs un tehnoloģiskās iekārtas
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tiek uzturētas kārtība, tiek veiktas apkopes un remonti.
Tehnikuma sanitārhigiēnisko apstākļu atbilstība ir atspoguļota uzraudzības institūciju
atzinumos – aktos. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrs. Nodrošināta norādījumu
izpilde. Tehnikuma telpas un teritorija ir sakoptas, estētiski iekārtotas. Izglītojamajiem tiek
piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi – tehnikumā ēdnīcās, kafejnīcās.
Sasniegumi

•

Tehnikuma materiāltehniskais nodrošinājums atbilst daudzveidīgu mācību metožu
nodrošinājumam.

•

Tehnikuma telpu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde tiek realizēta plānveidīgi.

•

Tehnikuma telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga.

•

Tehnikumā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai.

•

Bibliotēkā pieejams plašs mācību literatūras un metodisko materiālu klāsts.

•

Mācību korpusos un dienesta viesnīcā pieejams bezvadu internets.

Turpmākā attīstība

•

Īstenot

ES projekta S.A.M.8.1.3.,,Palielināt modernizēto profesionālās izglītības

iestāžu skaitu” aktivitātes.

•

Iesniegts projekts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmajā projektu
iesniegumu atlases kārtā.

Vērtējuma līmenis: labi
KRITĒRIJS - 6.2. PERSONĀLRESURSI
Tehnikumā strādā 168 darbinieki, to skaitā 99 pedagogi. Ziņas par darbiniekiem tiek
uzglabātas personu lietās personāldaļā.
Tehnikumā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personālsmācību priekšmetu pedagogi, sekmīgi darbojas atbalsta personāls- bibliotekāri, sociālais
pedagogs. Ieguldījumu tehnikuma darbības nodrošināšanā sniedz tehniskais personāls.
Pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai tehnikumam ir kvalificēts pedagoģiskais
personāls. Tehnikuma vienam pedagogam piešķirta - 1.kvalitātes pakāpe, 10 pedagogiem 2.kvalitātes pakāpe, 32 pedagogiem- 3.kvalitātes pakāpe, 12 pedagogiem - 4. kvalitātes pakāpe
un 1 pedagogam- 5. kvalitātes pakāpe.
Komerczinību izglītības programmas pedagogiem un administratīvo un sekretāra
pakalpojumu izglītības programmas pedagogiem ir augstākā izglītība, bakalaura vai maģistra
grāds un iegūtas pedagogu kvalitātes pakāpes (skat. 14. tabula).
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14. tabula
Komerczinību, administratīvo un sekretāra pakalpojumu izglītības programmu
pedagogi
Izglītības
programma

Pedagogu
skaits

Maģistra
grāds

Bakalaura
grāds

Augstākā
izglītība

4.kvalit..
pakāpe

3.kvalit.
pakāpe

2.kvalit.
pakāpe

Komerczinības

13

10

2

1

3

7

2

Administratīvie
un sekretāra
pakalpojumi

22

11

4

7

3

13

3

Mācību gada laikā pedagogi tiek informēti par tālākizglītības, pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmu, kursu, semināru piedāvājumu (visbiežāk izmantojot epastu kā ērtu komunikācijas veidu). Tehnikuma pedagogi, apmeklējot profesionālās pilnveides
kursus, aktualizē zināšanas metodikā un mācību saturā, dalās pieredzē par tālākizglītības kursos
gūto pieredzi metodiskajās komisijās.
Tehnikuma pedagogu profesionālās pilnveides formas ir daudzveidīgas: mācoties
dažādos kursos, semināros, pašmācības ceļā, attīstot sevi kā personību, studējot profesionālo un
pedagoģisko literatūru, iepazīstot uzņēmumu darbu (saskarsmē ar darba devējiem, prakšu
vadītājiem, profesionālo asociaciju pārstāvjiem), apgūstot jaunākās IKT, mācoties un papildinot
svešvalodu zināšanas, kolēģu pieredzes izmantošana (centralizēto profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu satura izstrādē, piedaloties semināros citās profesionālās izglītības iestādēs,
apmeklējot radniecīgas profesionālās izglītības iestādes ES), apgūstot ārzemju pieredzi.
Tehnikuma vadība atbalsta profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumus.
Profesionālās izglītības kvalitātes indikators „Pedagogu dalība profesionālās kompetences
pilnveidē”
Komerczinību izglītības programmas un administratīvo un sekretāra pakalpojumu
izglītības programmas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides datus kopumā var iepazīt
personāldaļā personu lietās un datorizētajā sistēmā https://www.viis.lv, kas regulāri seko
pedagogu kompetences rādītāju atbilstībai normatīvo aktu prasībām.
15. tabula
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide
Akreditējamā
izglītības
programma

Pedagogu skaits akreditējamajā
izglītības programmā

Pedagogu skaits, kuri ir piedalījušies
profesionālās kompetences pilnveidē
atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Komerczinības

13

13

Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi

22

22
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Abu akreditējamo izglības programmu pedagogi (skat. 15. tabula) trīs gadu laikā
profesionālo kompetenci papildinājuši dažādās mācību iestādēs: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
Cēsu centrālajā bibliotēkā, Neformālās Izglītības centrā FORTE, Valsts izglītības satura centrā,
Amatas novada pašvaldībā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Priekuļu
tehnikumā, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā", Profesionālās tālākizglītības
un pilnveides izglītības iestādē "Lielvārds Kompetences centrs" , Vidzemes Augstskolā,
Nodibinājumā "Centrs Dardedze", Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informāciju
tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūtā, Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā, SIA "Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrā "AISMA", Cēsu novada
pašvaldības izglītības nodaļā, Daugavpils Universitātē, Maskavas Tautu Draudzības ordeņa
kooperatīvā institūta pedagoģiskajā fakultātē, Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiālē, SIA
"Goodman Group" , Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Biedrībā "Latvijas Sarkanais
Krusts", Cēsu pilsētas Sporta skolā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, SIA
"Izglītības un attīstības centrā "EGO", Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma
un radošās industrijas tehnikumā" Individuālais komersants "VB Akadēmijā", Daugavpils
pilsētas izglītības pārvaldē, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā, Izdevniecībā Oxford
University Press, Pieaugušo izglītības iestādā "DZM", Latvijas Universitātē u.c.
Pedagogi trīs gadu laikā ir piedalījušies dažādos semināros, kursos, konferencēs,
meistarklasēs: ,,Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem”, ,,"Radošas
metodes, mācot darba aizsardzību",

,,Bibliotēku novadpētniecības darbs”,

,,Bērnu tiesību

aizsardzība. Tiesiska rīcība vardarbības gadījumos. Saskarmes pamatprincipi”,

,,Pāreja uz

sasniedzamiem rezultātiem (learning outcomes) balstītu izglītības procesu”,

,,Saskarmes

pamatprincipi IT iespēju izmantošana skolēnu motivēšanai un intereses rosināšanai”, ,,Kā
saimniekot ienesīgi ierobežotos finansiālos apstākļos un vienlaikus rūpēties par augsnes auglības
uzlabošanu saimniecībā”, ,,Mācību materiālu veidošana programmā ActivInspire”, ,, Pirmie
soļi, lai mobilā ierīce kļūtu par palīgu mācībās”,

Konference "Gandrīz ideāla skola",

conference Competitive and Sustainable Vocational Education and Training: Achievements and
New Goals, "Moderno tehnoloģiju nozīme un pielietojums mācību procesā", konference praktiskais seminārs "Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā", apakštēma
"Skolotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģijas laikmetā", ,,Efektīva laika plānošana”,
"Radošums, uzņēmība un starptautiskā mobilitāte", ,, Arhīvu pārvaldība. Arhīva darba
organizācija un dokumentu arhivēšana”, ,,Eiropas pieredzes izmantošana personīgās izaugsmes
veicināšanai”, ,,Jaunākais latviešu dramaturģijā un teātrī, mūsdienīga režijas valoda, literārā
teksta analīze”,

,,Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās

pamatskolā un vidusskolā”, ,,Fotogrāfija, video un animācija mācību procesā”,
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,,Pedagogu

profesionālās

kompetences

pilnveides

programma

komercdarbības,

ekonomikas

un

uzņēmējdarbības profesiju pedagogiem”, ,, Mācību resursi matemātikas kompetenču attīstībā”,
,,Metodisko darbu konference E-KLASE 2016”, ,,Dalība pedagogu meistarklasēs Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu skolotājiem” u.c.
Tehnikuma pedagogi līdzdarbojas mācību priekšmetu skolotāju asociācijās, modulāro
programmu izstrādēs, sagatavo izglītojamos konkursiem, olimpiādēm. Pedagogi piedalās CE
darbu labošanā un CPKE satura izstrādes darba grupās.
Tehnikums sniedz konsultācijas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences novērtēšanu.

Tehnikumā ir norīkots darbinieks, kas veic

dokumentācijas sakārtošanu:

•

pieņem, reģistrē pretendentu iesniegumus;

•

iepazīstina ar procedūru, kādā veidā tiek novērtētas ārpus formālā ceļā iegūtās
kompetences;

•

sagatavo dokumentus, kas nepieciešami kvalifikācijas eksāmena norisei;

•

sagatavo un iesniedz dokumentus par eksāmena norisi un eksaminējamiem IKVD.

Tiek organizētas konsultācijas, kurās izglītības metodiķis iepazīstina pretendentu ar:

•

profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu;

•

profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises kārtību;

•

profesijas standarta prasībām.

Ja pretendenti iesniedz iesniegumu par papildus nepieciešamajām konsultācijām, tiek
sagatavots konsultāciju plāns un nodrošinātas papildus konsultācijas.
Sasniegumi

•

Tehnikumā strādā kvalificēts un profesionāls pedagoģiskais personāls. Ir atbalsta un
tehniskais personāls, kas palīdz izglītojamajiem iekļauties tehnikuma izglītības
procesā, sabiedriskajās aktivitātēs.

•

Izglītības iestādē ir norīkoti darbinieki, kas atbildīgi par ārpus formālā ceļā iegūto
kompetenču novērtēšanas procesa dokumentācijas sakārtošanu un konsultāciju
sniegšanas organizēšanu.

Turpmākā attīstība

•

Popularizēt iespēju novērtēt ārpus formālā ceļā iegūtās kompetences agrārā sektora
komercdarbinieka un klientu apkalpošanas speciālista profesijās.

•

Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.5.3. ,, Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu
efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi”
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aktivitātēs.

•

Mekēt risinājumus jaunu pedagogu iesaistīšanā kvalitatīva izglītības procesa
nodrošināšanai.

Vērtējuma līmenis: labi

JOMA - 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
KRITĒRIJS - 7.1. IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANA
Izglītības iestādes pašvērtēšanas organizēšana
Priekuļu tehnikuma darbību reglamentē ārējie normatīvie akti - Izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums,

Civillikums, Ministru Kabineta noteikumi- un izglītības

iestādes nolikums un citi iekšējie izstrādātie normatīvie akti.
Tehnikuma administrācija plāno izglītības iestādes darbu, tās kontroli un izvērtēšanu.
Lai veicinātu profesionālās izglītības iestādes attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām,
tehnikumā ir izveidota koleģiāla padomdevēja institūcija - konvents. Valdes loceklis - direktors
ir izveidojis konventu un izdevis tā nolikumu, nosakot konventa funkcijas, uzdevumus, sastāvu
un darba organizāciju. Konventa sastāvā ietverti abu pašvaldību (Ērgļu un Priekuļu) pārstāvji.
Pašvērtējuma

ziņojums

ir

pieejams

tehnikuma

tīmekļa

vietnē

(pieejams:

www.pt.edu.lv). Pašvērtējuma ziņojumā ir ietvertas visas izglītības iestādes darbības jomas.
Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši izvirzītajai attīstības un
investīciju stratēģijai 2015. –2020. gadam un darba plānam. Darba rezultāti tiek analizēti,
sadarbojoties tehnikuma administrācijai, pedagogiem, izglītojamajiem un to vecākiem.
Tehnikuma pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota:

•

katru gadu tehnikums sagatavo darba plānu kārtējam mācību gadam un veido gada
pašvērtējumu, kuru izvieto tehnikuma mājaslapā;

•

pašvērtējumā tiek analizēti mācību un audzināšanas darba rezultāti, izglītojamo
sasniegumi, saskaņā ar secinājumiem izvirzītas prioritātes un uzdevumi nākamajam
mācību gadam;

•

tehnikuma vadība regulāri sniedz kolektīvam aktuālo problēmu pārskatu;

•

pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi un metodisko komisiju vadītāji analizē
sasniegumus un novērtē promblēmjautājumu loku, kuru nepieciešams aktualizēt
nākamajā mācību periodā;
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•

personāla nodrošinājumu vērtē pēc amatu vienību sarakstiem, darba līgumu
reģistriem un tehnikuma darbinieku datu bāzēm;

•

tehnikuma personāla nodarbinātības efektivitāti vērtē pēc tarifikācijas dokumentiem
(Pedagogu tarifikācijas saraksta, Pedagogu slodžu kopsavilkuma); amatu aprakstiem;
pedagoģiskās padomes sēžu protokoliem; metodisko komisiju sēžu protokoliem;

•

personāla attīstību vērtē, pētot Tehnikuma attīstības stratēģiju; darbinieku datu bāzipersonāla attīstībai paredzēto budžetu; pedagogu profesionālās pilnveides īstenošanu.
Katrs pedagoģiskais darbinieks mācību gada noslēgumā raksta pašvērtējumu,
analizējot savas darbības sasniegumus un trūkumus, sniedzot priekšlikumus
tehnikuma un izglītības programmu tālākai attīstībai;

•

telpu, iekārtu un resursu nodrošinājumu un izmantošanu vērtē, analizējot Materiālu un
inventāra uzskaites dokumentāciju, kontroles un uzraudzības dienestu ziņojumus par
telpu atbilstību, piemērotību un ekspluatācijas drošību;

•

tehnikuma finansu resursu nodrošinājumu un izmantošanu vērtē, pētot gada budžeta
tāmi, ikmēneša budžeta izlietojuma tāmes, tehnikuma budžeta audita dokumentāciju,
tehnikuma budžeta tāmes izdevumu analīzes materiālus, cenu aptauju un iepirkumu
konkursu materiālus;

•

pašnovērtējumā tiek izmantotas dažādas metodes, tai skaitā, anketēšana. Iegūtie
rezultāti tiek analizēti, apspriesti pedagoģiskās padomes noslēguma sapulcēs, un
pozitīvās atziņas tiek izmantotas tehnikuma turpmākā darba organizēšanas procesā;

•

tehnikuma darba vērtēšana notiek administrācijas sēdēs, metodisko komisiju sēdēs un
pedagoģiskās padomes sēdēs.

Izglītības iestādes attīstības plānošana
Tehnikums savu tālāko attīstību plāno kā izglītības iestāde, kurā ir mūsdienīga visa
nepieciešamā materiāltehniskā bāze profesionālās izglītības kvalitatīvai ieguvei visās attiecīgo
nozaru profesijās un kuras uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgo nozaru
profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm, kalpot kā jaunāko tehnoloģiju
apguves vietai gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kā arī kļūt par eksaminācijas centru nozaru
profesijās arī ārpus formālās izglītības iegūtas izglītības atzīšanai.
Plānojot tehnikuma perspektīvo attīstību, vērā tiek ņemta informācija par Vidzemes
plānošanas reģiona, Priekuļu un Ērgļu novada attīstības prioritātēm, demogrāfisko situāciju,
profesionālās izglītības iestāžu tīklu, programmu pieprasījums, Nodarbinātības valsts aģentūras
informācija par darba meklētājiem, kā arī sociālo partneru norādījumi un ieteikumi.
Tehnikuma stratēģiskie mērķi ir noteikti atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēm 63

nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un
ilgtspējīgai valsts izaugsmei mūža garumā atbilstoši individuālām interesēm, spējām un valsts
ekonomiskās attīstības vajadzībām. Pamatmērķa sasniegšanai ir izvirzīti konkrēti mērķi, tajā
skaitā, nodrošināt tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošu mūsdienīgu izglītības
piedāvājumu, paplašinot izglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām visos reģionos, stiprinot
izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības kapacitāti.
Stratēģiskie mērķi paredz:

•

veidot pamatu mūžizglītības apzinātai nepieciešamībai;

•

nodrošināt

sākotnējās profesionālās

izglītības un tālākizglītības programmu

piedāvājumu atbilstoši nodarbinātības un sociāli neadaptēto iedzīvotāju mērķgrupām;

•

piedāvāt iespējas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo izglītību
iespējami tuvu savai dzīves vai darba vietai.

Tehnikumam ir struktūrai un satura prasībām atbilstošs attīstības plāns, kas veidots,
balstoties uz tehnikuma pamatmērķiem un iepriekšējā perioda darba izvērtējumu. Lēmumu
sagatavošanā tiek izmantota Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra
rīkoto pasākumu, semināru informācija.
Tehnikuma attīstības plānošana notiek divos līmeņos:

•

tehnikumam ir izstrādāta un apstiprināta Attīstības un investīciju stratēģija 2015.2020.gadam. Attīstības virzieni ir saskaņoti Izglītības un zinātnes ministriju.
Attīstības virzieni ir veidoti, ņemot vērā tehnikuma pamatmērķi, un iepriekš paveikto
darbu. Tehnikums veido savu stratēģiju, balsoties uz Eiropas Savienības līmeņa
plānošanas

dokumentiem,

uz

specifiskajiem

izglītības

politikas

plānošanas

dokumentiem, uz Nozaru ekspertu padomes ieteikumiem. Plānotie uzdevumi tiek
koriģēti, veidojot darba plānu konkrētam mācību gadam. Tiek veikta regulāra to
izvērtēšana;

•

pēc katra mācību gada darba pārskata analīzes tiek izstrādāts tehnikuma Darba plāns
kārtējam mācību gadam. Dokumenta izstrādē un saskaņošanā piedalās tehnikuma
konvents. Katra mēneša darba plāns tiek koriģēts, ņemot vērā gada darba plānu. Tā
izpilde tiek kontrolēta un analizēta administrācijas sēdēs;

•

direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē administrācijas sanāksmēs,
pedagogus – informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī
aktuālo informāciju izvieto pirmā stāva foajē un skolotāju istabā.

Sasniegumi

•

Nodrošināta mūsdienīga materiāltehniskā bāzes un mūsdienīga mācību vide mācību
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vietā Egļu gatvē 8 un Egļu gatvē 9, Priekuļos.

•

Noris aktīvs darbs mācību procesa kvalitātes pilnveidošanā un jauniešu karjeras
atbalstam.

•

Saimnieciskā darbība, attīstīšana virzīta uz izglītojamo profesionālo prasmju
pilnveidi.

Turpmākā attīstība

•

Strādāt mūsdienīgas mācību vides izveidošanā un tālākā attīstīšanā, lai nodrošinātu
profesionālās izglītības pēctecību un ilgtspējīgu izglītību visās profesijās un veicinātu
radoša, kompetenta, uzņēmīga, patstāvīga un atbildīga, un mobila speciālista
izglītošanu.

•

Īstenot tehnikuma Attīstības un investīcijas stratēģiju 2015. – 2020.gadam.

•

Plānveidīgāk iesaistīt tehnikuma darba vērtēšanā visas ieinteresētās puses, tajā skaitā
darba devējus un to organizācijas.

Vērtējuma līmenis: labi
KRITĒRIJS - 7.2. IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA
Vadības darba organizēšana un plānošana
Ir izstrādāta un pastāvīgi tiek aktualizēta tehnikuma struktūra. Struktūra aptver visas
tehnikuma darbības jomas.Tā ir optimāla dažādu līmeņu vadītāju skaita jomā. Ar darbiniekiem
darba tiesiskās attiecības tiek dibinātas valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu kvalifikāciju,
pieredzi, pozitīvu attieksmi pret tehnikumu un kolēģiem, kā arī saskaņā ar tehnikuma darbības
mērķiem. Darbinieku pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem
saskaņotos amatu aprakstos, kas, mainoties tehnikuma vadības struktūrai, personālam, regulāri
tiek pārskatīti.
Tehnikuma direktors regulāri plāno un vada tehnikuma darbu, vietniekiem ir deleģēti
viņu jomai atbilstoši pienākumi, to izpilde tiek kontrolēta un tiek sniegts pozitīvs atbalsts.
Direktors veido vienotu, sadarboties spējīgu, pozitīvi ieinteresētu, ar augstām darbaspējāma
apveltītu tehnikuma vadības komandu, kas atbildīgi, profesionāli veic viņiem uzticētos
pienākumus un nodrošina tehnikuma darbību.
Tehnikuma vadība nodrošina sistemātisku, daudzpusīgu sadarbību ar izglītības pārvaldi,
pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām, sadarbojas arī ar citām izglītības iestādēm.
Tehnikuma vadība dara visu nepieciešamo, rūpējoties par tehnikuma tēlu sabiedrībā.
Tehnikumā ir izstrādāta pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā
dokumentācija. Ikviena tehnikuma pedagoga un darbinieka pienākumi, tiesības un atbildības
jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos.
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Tehnikuma vadība ir pieejama darba laikā visās darba dienās. Tikšanās ir iespējama,
iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku, kā arī ierodoties tehnikumā.
Tehnikumā ir izveidotas:

•

izglītojamo pašpārvalde;

•

pedagoģiskā padome;

•

tehnikuma konvents.

Vadības sanāksmes notiek katru nedēļu, tās tiek protokolētas. Katrā sanāksmē izskata
iepriekšējā sanāksmē pieņemto lēmumu izpildi.
Divreiz mācību gadā notiek pedagoģiskās padomes sēdes, reizi mēnesī — pedagogu
sanāksmes, reizi mēnesī – metodisko komisiju vadītāju sanāksmes.
Notiek struktūrvienību un dienesta viesnīcu sapulces, kurās tiek apspriesti dažādi ar
mācību procesu saistītie jautājumi un cita svarīga informācija.
Metodiskais darbs tehnikumā tiek organizēts Izglītības programmu metodiskajās
komisijās un vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu metodiskajās komisijās. Sanāksmes
tiek organizētas vienu reizi mēnesī un tās tiek protokolētas. Metodiskais darbs tiek atspoguļots
gada darba plānā un tā pielikumos.
Informācija par tehnikuma darbību un pasākumiem regulāri tiek ievietota tehnikuma
tīmekļa vietnē.
Tehnikumā ir izstrādāts Ētikas kodekss un izveidota ētikas komisija. Visi tehnikuma
darbinieki cenšas strādāt atbilstoši kodeksam.
Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība
Darba līgumi ir noslēgti ar visiem darbiniekiem un atrodas darbinieku personas lietās,
darba līgumi tiek numurēti, reģistrēti „Darba līgumu reģistrā” un sagatavoti saskaņā ar Darba
likumā un citos normatīvajos tiesību aktos noteikto kārtību 2 eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie darbinieka, otrs pie darba devēja (darbinieka personas lietā).
Pedagogu tarifikācija sastādīta atbilstoši 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.
836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Grāmatvedības uzskaite ir organizēta saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību”, 2009.gada
15.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 ”Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, likuma “Par budžeta un finanšu vadību”, Ministru kabineta, Finanšu
ministrijas un Valsts kancelejas izdotajiem normatīvajiem aktiem. Budžeta līdzekļu izlietojumu,
visas saistības un prasības uzskaita vienā kopējā bilancē.
Normatīvajos aktos obligātā un noteiktā dokumentācija sakārtota atbilstoši lietvedības
prasībām.
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Visa finanšu un grāmatvedības dokumentācija ir datorizēta. Inventarizācijas tiek veiktas
atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.
Izglītības iestādes darbību reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums
un Tehnikuma nolikums.
Tehnikumā ir visa darbu reglamentējošā dokumentācija, kas minēta nolikumā.
Dokumentācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tā izstrādāta demokrātiski,
regulāri tiek veikta nepieciešamā aktualizācija. Ir izstrādāts lietu nomenklatūras saraksts, kas tiek
aktualizēts katra mācību gada sākumā.
Informācija par ārpus formālās izglītības iegūtās kompetences novērtēšanu ir pieejama
tehnikuma tīmekļa vietnē, par iespējām tiek informēts gan karjeras dienās, gan profesiju dienās,
gan uzņēmēju dienās, gan vecāku sapulcēs. Par iespēju ir informēti gan darba devēji , gan
profesionālās biedrības.
Katra mācību gada sākumā tiek sastādīts plāns mācību nodarbību vērošanai. Mācību
nodarbības apmeklē izglītības metodiķi un direktora vietnieks izglītības jomā. Par nodarbībām,
kuras ir apmeklētas, tiek sastādīts pārskats, norādīti pedagoga sasniegumi un jomas, kurās ir
nepieciešami uzlabojumi.
Direktora vietnieks izglītības jomā veic nodarbību kontroli, kuru laikā tiek izvērtēts, kā
pedagogs nodrošina disciplīnu klasē, kā tiek ievērota drošība praktiskajās nodarbībās. Par
kontroles apmeklējumiem tiek sastādīts pārskats.
Regulāri, reizi mēnesī, tiek kontrolēti pedagogu veiktie sekmju ieraksti un ieraksti par
novadītajām nodarbībām. Izglītības metodiķi seko līdzi ierakstu atbilstībai mācību programmā
iekļautajām tēmām.
Katra mācību gada noslēgumā notiek pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana pēc
vienotiem kritērijiem, kad pedagogs raksta sava darba pašvērtējumu.
Pedagogu pašvērtējumi tiek izskatīti metodiskajās komisijās. Metodiskajās komisijās
izskatītie pedagogu pašvērtējumi tiek izvērtēti metodiskajā padomē. Atbilstoši pedagoga
ieguldījumam tiek aprēķināti punkti. Atbilstoši iegūtajiem punktiem pedagogi tiek materiāli
stimulēti.
Mācību gada noslēgumā direktora vietnieks izglītības jomā tiekas ar katru pedagogu,
izanalizē mācību gadā paveikto un kopā nosaka nākošā mācību gada uzdevumus.
Reizi mēnesī stipendiju komisijas sēdē tiek apkopoti un izskatīti katras grupas sekmju
rezultāti un kavējumi. Gan sekmju rezultāti, gan kavējumi tiek salīdzināti ar iepriekšējo periodu.
Grupās, kur ir vērojamas negatīvas tendences, tiek lemts par atbalsta pasākumiem:

•

sociālā pedagoga iesaistīšanās;

•

direktora vietnieku iesaistīšanās;
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•

direktora iesaistīšanās;

•

pasākumi audzināšanas stundā;

•

pasākumi mācību priekšmeta stundā.

Semestrim beidzoties, tiek apkopoti un analizēti semestra rezultāti. Katras grupas
audzinātājs iesniedz analīzi par grupas mācību rezultātiem. Direktora vietnieks izglītības jomā
apkopo informāciju par skolas mācību rezultātiem. Tiek pētīta dinamika gan skolā kopumā, gan
grupās, analizēti iemesli, ja vērojamas negatīvas tendences.
Pirmajos kursos tiek apkopota informācija par iestāšanas rezultātiem, tie salīdzināti ar
diagnosticējošo darbu rezultātiem. Grupās, kur ir negatīvas stendences, tiek lemts par papildus
pasākumiem.
Mācību gada noslēgumā tiek analizēti centralizēto eksāmenu vispārizglītojošajos mācību
priekšmetos un kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, to korelācija ar rezultātiem mācībās.
Izglītojamo mācību rezultāti un sasniegumi tiek izskatīti un analizēti metodisko komisiju
sēdēs. Metodisko komisiju sēdes notiek 1 reizi mēnesī vai, ja nepieciešams, biežāk.
Sasniegumi

•

Mācību rezultāti tiek analizēti regulāri, katru mēnesi, semestra noslēgumā un mācību
noslēgumā.

•

Mācību rezultātu analīzē tiek iesastīti grupu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji
metodiskajās komisijās, tie tiek izskatīti pedagoģiskajā padomē.

•

Grupas mācību rezultāti tiek izvērtēti grupās, kur tiek lemts par iespējām tos uzlabot.
Jaunieši iesaistās atbalsta sniegšanā tiem grupas biedriem, kuriem ir mācīšanās
problēmas.

•

Pedagogu profesionālā darbība tiek vērtēta sistemātiski, tajā iesaistās administrācija,
pedagogi metodiskajās komisijās.

•

Pedagogi veic pašvērtēšanu, tiek sastādīti uzdevumi nākošajam periodam.

•

Ir sakārtota, pārskatāma tehnikuma dokumentācija, kas atbilst normatīvajos tiesību
aktos noteiktajai kārtībai.

•

Tehnikuma darbs norit saskaņā ar vienoto mācību un audzināšanas plānu katram
gadam.

Turpmākā attīstība

•

Izveidot kopīgu, pedagogiem pieejamu elektronisko vidi, kur tiktu apkopoti mācību
sasniegumu analīzes rezultāti.

•

Veicināt izglītojamo pašpārvaldes iesaistīšanu mācību sasniegumu analīzē, atbalsta
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sniegšanā tiem, kuriem ir problēmas mācībās.

•

Nodrošināt tehnikuma darbību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā
arī regulāri aktualizēs izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu atbilstību ārējiem
normatīvajiem aktiem.

•

Regulāri veikt darbu reglamentējošas dokumentācijas korekciju.

•

Turpināt pilnveidot tehnikuma darba organizāciju.

•

Aktualizēt un nodrošināt tehnikuma iekšējās kontroles pasākumu īstenošanu.

Vērtējuma līmenis: labi
KRITĒRIJS - 7.3. IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM
Tehnikumam ir regulāra sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju Izglītības un zinātnes
ministriju, kā arī ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru, Valsts Izglītības satura centru, Izglītības
kvalitātes valsts dienestu izglītības satura, valsts pārbaudes darbu, izglītības kvalitātes
nodrošināšanas, Eiropas Savienības projektu realizācijas jautājumos. Tehnikums aktīvi
sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarbnieku izglītošanā. Bezdarbnieku izglītošana
un pārkvalificēšana ir viens no svarīgākajiem darbaspējas pilnveidošanas pasākumiem.
Sadarbība ar darba devējiem:

•

izglītojamo prakses nodrošināšanā;

•

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisē;

•

profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtēšanā;

•

izglītības programmu izstrādē;

•

profesionālajos meistarības konkursos gan kā vērtētāji, gan apbalvojot uzvarētājus;

•

mācību ekskursiju nodrošināšanā izglītojamajiem un pedagogiem;

•

meistarklašu

organizēšanā

izglītojamajiem

un

pedagogiem,

jaunākajām tehnoloģijām un darba tirgus prasībām un

iepazīstinot

ar

tendencēm, kas veicina

profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanu.
Tehnikumam ir izveidojusies sadarbība ar asociācijām un uzņēmumiem. Tehnikums ar
savu darbību veicina darba devēju līdzdarbību izglītības procesa norisē. Labas sadarbības
rezultātā liels pieprasījums ir pēc praktikantiem un jaunajiem speciālistiem. Ir izveidota stabila
un ilgtspējīga sadarbība ar nozaru uzņēmumiem.
Ekonomiskā situācija valstī uzlabojas un atbilstoši palielinās pieprasījums pēc
kvalificētiem darbiniekiem. Darba devēji paši aicina sūtīt praktikantus, iesaistās sadarbībā ar
izglītības iestādi, vadošie darbinieki un speciālisti piedalās tehnikuma organizētajos pasākumos:
konkursos, izstādēs, semināros, konferencēs, skatēs, eksāmenos u.c.
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Lai izglītojamo praktiskā sagatavotība atbilstu darba tirgus prasībām, tehnikums cieši
sadarbojas ar nozaru uzņēmumiem un darba devēju asociācijām, un nevalstiskajām
organizācijām:

•

Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrību;

•

Latvijas Ekotūrisma savienību;

•

Vidzemes tūrisma asociāciju;

•

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP);

•

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociāciju;

•

Auto asociāciju;

•

Latvijas Būvnieku asociāciju;

•

Būvniecības nozares ekspertu padomi;

•

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību Nozaru ekspertu padomi;

•

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības Nozaru ekspertu padomi;

•

Eiropas Arboristu padomi (EAC);

•

Latvijas Kokkopju Arboristu biedrību;

•

Latvijas Dendrologu biedrību;

•

Latvijas Valsts mežu uzņēmumu “Kalsnavas arboretums” ;

•

Latvijas Nacionālo botānisko dārzu, Salaspilī;

•

Latvijas Koka ēku būvniecības klasteri;

•

Priekuļu un Ērgļu novada pašvaldību;

•

Ērgļu mūžizglītības biedrību;

•

Latvijas Kokapstrādes Uzņēmēju un Eksportētāju asociāciju (Kokrūpniecības
federācijas struktūrvienība);

•

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, Vidzemes reģions, Valmiera;

•

Vidzemes augstskolu. Ir sadarbības partneris;

•

Latvijas Amatniecības kameru;

•

Jumiķu apvienību;

•

Viesnīcu un restorānu asociāciju;

•

“Pasive House Latvia”;

•

Latvijas ilgtspējīgas būvniecības padomi;
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•

Profesionālā izglītības biedrību (PIB);

•

Eiropas profesionālo izglītības iestāžu tīklu EUROPEA;

2015./2016. mācību gadā tika īstenots Erasmus+ projekts „Jauniešu starptautiskā
pieredze” Nr. 2015-1-LV01-KA102-013370. Projekta dalībnieku skaits 37 ( tai skaitā,
izglītojamie-32) un pavadošās personas -5. Mobilitātes ilgums: audzēkņiem-30 dienas
(Portugāle, Vācija) un pavadošām personām-7 dienas (Portugāle, Vācija).
Tehnikums nodrošina sadarbību ar darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, citām
valsts un pašvaldību institūcijām pretendentu piesaistei ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā. Ir noslēgti sadarbības līgumi par ārpus formālās
izglītības atzīšanu visas akreditētajās izglītības programmās.
Sasniegumi

•

Veiksmīga sadarbība ar darba devējiem izglītojamo ārvalstu prakšu organizācijā,
profesionālo eksāmenu realizācijā, programmu pilnveidošanā.

•

Aktīva sadarbība ar starptautiskajām profesionālajām izglītības iestādēm.

•

Veiksmīgi īstenota Eiropas dimensija profesionālajā izglītībā, sekmējot sākotnējās
profesionālās izglītības kvalitātes un pievilcīguma attīstību, sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanu.

•

Sadarbība ar citām Eiropas Savienības valstīm gan apgūstot Eiropas Savienības
projektus, gan veidojot patstāvīgus sadarbības projektus.

Turpmākā attīstība

•

Būt reālam piemēram ilgtspējīgai, radošai un pilnvērtīgai sadarbībai starp izglītības
iestādi un visām ieinteresētām pusēm (izglītojamajiem, darba devējiem, darba devēju
organizācijām, pašvaldībām, sociālajiem partneriem u.c. interesentiem).

•

Turpināt pieteikt un īstenot ERASMUS + profesionālās izglītības mācību mobilitātes
projektus.

•

Aktīvāk iesaistīties ERASMUS + stratēģiskās partnerības projektos.

•

Turpināt Eiropas labās prakses un pieredzes pārņemšanu un nepārtrauktu
profesionālās izglītības pedagogu kompetenču pilnveidošanu.

•

Darbs pie ECVET (Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai) un
apmācībai pārneses profesionālajā izglītībā.

Vērtējuma līmenis: labi
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5.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES CITI SASNIEGUMI

Priekuļu tehnikums var lepoties ar spēju organizēt seminārus, konferences, konkursus,
meistarklases, olimpiādes un citus metodiskos pasākumus izglītojamajiem un pedagogiem gan
novada, gan valsts, gan starptautiskā līmenī.
2015./2016.m.g. tehnikums, sadarbībā ar VISC, VIAA un nozaru uzņēmumiem,
organizācijām ir organizējis valsts līmeņa konkursus izglītojamajiem:

•

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības
konkursu ,,Lauksaimniecības tehnika”, sadarbībā ar VIAA, /Izstāžu kompleksā
,,Rāmava”, 2015.gada 8.- 9.oktobrī/;

•

29. informātikas valsts olimpiādes trešo posmu vispārizglītojošo mācību iestāžu
izglītojamiem sadarbībā ar VISC, /Priekuļu tehnikumā, 2016.gada 19.- 20.februārī/.
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/info_old.shtml

•

,,Komerczinību, administrēšanas un sociālo zinību” metodiskās komisijas pedagoģe,
sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu, līdzdarbojusies finanšu olimpiādes
organizēšanā ,,FINANŠU ĀBECE 2016”.

Tehnikums kā sadarbības partneris olimpiāžu, metodisko pasākumu organizēšanā
izglītojamiem un pedagogiem:

•

2015./2016. m.g. izglītības iestāde bijusi sadarbības partneris Amatas novada
pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldei, organizējot

lietišķās informātikas

olimpiādi 5.-9.klašu 53 izglītojamajiem no 7 novadiem (Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas) /2016.gada 7.aprīlī Priekuļu
tehnikumā/
http://www.amatasnovads.lv/izglitibas-parvalde/pasakumu-plans/

•

2015./2016. m.g. izglītības iestāde bijusi sadarbības partneris Amatas novada
pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldei, organizējot matemātikas olimpiādi 5.8.klašu 76 izglītojamajiem no 7 novadiem (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas)

/2016.gada 12.februārī, Priekuļu

tehnikumā/
http://www.amatasnovads.lv/izglitibas-parvalde/pasakumu-plans/

•

2015./2016. m.g. izglītības iestāde bijusi sadarbības partneris Amatas novada
pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldei, organizējot 7 novadu ( Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novada) 275
pedagogiem konferenci ,,Gandrīz ideāla skola”,
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/2016.gada 18.martā, Priekuļu

tehnikumā/
http://www.amatasnovads.lv/izglitibas-parvalde/pasakumu-plans/

•

izglītības iestāde, piesaistot sadarbības partnerus, organizēja metodisku pasākumu
,,Bibliotēkas un muzeja nakts, /2016.gada 26.aprīlī, Priekuļu tehnikumā/

http://vplt.lv/index.php?id=z&tx=1967&arhivs
http://vplt.lv/index.php?id=z&tx=1972&arhivs

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar restorāna “Ostas skati” šefpavāru Ingmāru Ladigu,
organizēja

metodisku

pasākumu-meistarklasi-

audzēkņiem

un

pedagogiem

,,Pavasaris ēdienkartē”, 2016.gada 5.aprīlī, Priekuļu tehnikumā
http://vplt.lv/index.php?id=z&tx=1960&arhivs

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar restorāna “Steiku Haoss KID” šefpavāru Kristapu
Sīli, organizēja metodisku pasākumu-meistarklasi- audzēkņiem un pedagogiem
,,Aktuālais uzkodu, pamatēdienu un desertu pagatavošanā”, 2015.gada 25.novembrī,
Priekuļu tehnikumā

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar Priekuļu novada pašvaldību un SIA „Metsa Forest
Latvia”, līdzdarbojās pasākuma Meža diena 2016 – “Nāc līdzi, ejam mežā!”
organizēšanā, 2016.gada 13.maijā, Priekuļos

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/2258-meza-diena-2016-nac-lidzi-ejam-meza-jau-13maija
http://vplt.lv/index.php?id=z&tx=1989&arhivs

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar portālu uzdevumi.lv, organizēja metodisku
pasākumu audzēkņiem un pedagogiem par digitālajiem mācību līdzekļiem un to
iespējām, 2016.gada 8.martā, Priekuļu tehnikumā

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar SIA Amazone, organizēja metodisku pasākumu
audzēkņiem un pedagogiem ,,Lauksaimniecībā izmantojamās sprauslas LECHLER”,
2016.gada 17.februārī, Priekuļu tehnikumā

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu,
organizēja metodisku pasākumu pedagogiem par to, kā strādāt ar vājdzirdīgiem un
nedzirdīgiem bērniem, 2016.gada 7.martā, Priekuļu tehnikumā

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienību,
līdzdarbojās pasākuma ,,Mēs par pienu” organizēšanā, 2016.gada 7.jūlijā, Vecaucē.

http://vplt.lv/index.php?id=z&arhivs=5

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar SIA LLKC MKPC, organizēja mednieku
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kandidātu apmācības 2015.gada 11.decembrī, Priekuļu tehnikumā.

•

izglītības iestāde, sadarbojoties ar SIA „Metsa Forest Latvia” mežsaimniecības
konsultanti Daci Iraidi, organizēja metodisku pasākumu audzēkņiem un skolotājiem
par to, kā organizēt lielus pasākumus, 2016.gada 2.jūnijā, Priekuļu tehnikumā.

http://vplt.lv/index.php?id=z&tx=2014&arhivs

•

2015./2016.m.g. Priekuļu tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru
un nozares uzņēmumiem organizēja Latvijas komandas pārstāvju sagatavošanu
dalībai EuroSkills 2016,,Lauksaimniecības tehnikas” un

,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas” konkursos.
http://vplt.lv/index.php?id=z&arhivs=2

•

Priekuļu tehnikums nodrošināja tehnikuma pārstāvju dalību starptautiskajā aršanas
sacensībās Igaunijā, Olustverē/2015.gada 29.septembrī/ .

•

Priekuļu tehnikums nodrošināja tehnikuma pārstāvju dalību Latvijas profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņu un Baltijas valstu audzēkņu profesionālās meistarības
konkursa finālā ,,Automehānika 2016”, BT1, Starptautiskais izstāžu centrs, Rīgā,
15.-16.04.2016.

•

Priekuļu tehnikums nodrošināja tehnikuma pārstāvju dalību starptautiskajā liellopu
vērtēšanas konkursā, izstādes Paris International Agricultural Show 2016 ietvaros,
Francijā, Parīzē, 29.02.-04.03.2016.

Priekuļu tehnikums katru mācību gadu var lepoties ar izglītojamo sasniegumiem
konkursos gan valsts, gan starptautiskā līmenī (skat. 16. tabula).
16. tabula
Sasniegumi 2015./2016.m.g.
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības
konkurss „Automehānika 2016”- fināls,
BT1, Starptautiskā izstāžu centrā, Rīgā,
15.-16.04.2016.
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu biznesa plānu konkursa darbu
izvērtēšana- 1. kārta, Rīga, VISC, 05.26.04.2016.

Dāvis Paeglis, Ab12
Andris Žuks, AE 12

3.vieta

Viktorija Šterna
Monika Teice

2.vieta-izvirzīts
darbs 2.kārtai

Emīls Cimdiņš

1.vieta

Finanšu olimpiāde ,,FINANŠU ABECE
2016”, Ekonomikas un kultūras
augstskola, Rīga, 14.04.2016.
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Emīls Mincāns
Aivars Šterns

4.vieta

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības
konkurss Būvniecības profesijās ,,Knauf
Junior Trophy Latvija”, Rīga,
11.03.2016.

Aivars Šterns
/,,Dekoratīvā apdare”/

2.vieta

Dzintars Kudla
/,,Flīzēšana”/

2.vieta

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu-jauno amatnieku ceļojošā kausa
izcīņas konkursa “Sienas krāsošana un
dekoratīvā apmetuma uzstrādāšana”,
PIKC "Liepājas Valsts tehnikums",
Liepāja, 21.-22.04.2016.

Emīls Mincāns

2.vieta

Aivars Šterns

2.vieta

Rolands Lēģeris

1.vieta

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības
konkurss ,,Datorsistēmu tehniķis”,
Jelgavas tehnikums, 02.-03.03.2016.

Guntis Graudiņš, D12

1.vieta

Sandris Pakalns, D12

2.vieta

IT olimpiāde ,,OPEN MIND 2016”,
Rīga, Ekonomikas un kultūras
augstskola, 18.04.2016.

Sandris Pakalns, D12

1.vieta

Jurāns Krišjānis

1.vieta

Jānis Ozols

2.vieta

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības
konkurss ,,Sienas krāsošana un
dekoratīvā apmetuma darbi”, Limbaži,
08.-09.10.2015.

Latvijas profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu profesionālās
meistarības konkurss ,,Ēdināšanas
pakalpojumi”- pusfināls, Smiltene,
18.02.2016.

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu Profesionālās meistarības
konkurss ,,Lauksaimniecības tehnika”,
08.-09.10.2015.
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Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu un Baltijas valstu audzēkņu
profesionālās meistarības konkurss
„Automehānika 2016” - fināls, BT1,
Starptautiskā izstāžu centrā, Rīgā, 15.16.04.2016.

Dāvis Paeglis, Ab12
Andris Žuks, AE 12
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3.vieta

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

6.

Uzdevumi turpmākajai attīstībai visās kvalitātes jomās:
Joma 1. MĀCĪBU SATURS
1.1. Paplašināt elektroniskās mācību vides pielietojumu mācību nodarbību sagatavošanā
un kvalifikācijas prakses īstenošanā:

•

papildināt elektroniskajā mācību vidē “PT Wiki” ievietotos mācību un pašpārbaudes
materiālus komerczinību un administratīvo un sekretāra pakalpojumu jomās;

•

papildināt esošo kvalifikācijas prakšu vadības elektronisko saziņas vidi ar
materiāliem un informāciju, kas nepieciešama kvalifikācijas prakšu vadītājiem
uzņēmumos.

1.2. Izstrādāt un piedāvāt pieaugušo izglītības programmas komerczinību un
administratīvo un sekretāra pakalpojumu jomās.
1.3. Izstrādāt darba vidē balstītas apmācības programmas komerczinību un adminstratīvo
un sekretāra pakalpojumu jomās.
1.4. Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.5.2. ,,Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” aktivitātēs.
1.5. Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.4.1. ,,Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci” aktivitātēs.
Joma 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.1. Sākot ar 2017./2018. mācību gadu, ieviest darba vidē balstītās mācības komerczinību
jomā, ar 2018./2019.m.g. administratīvo un sekretāra pakalpojumu jomā.
2.2. Izveidot izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites elektronisko datu bāzi.
2.3. Turpināt un paplašināt sadarbību ar pašvaldību sociālajiem dienestiem izglītojamo
neattaisnoto kavējumu samazināšanā.
2.4. Plašāk iesaistīt izglītojamos zinātniski pētniecisko darbu veikšanā, iesaistīties novada
un valsts līmenī organizētos pasākumos.
2.5.

Uzlabot

informācijas

meklēšanas

un

lietderīguma

izvērtēšanas

prasmes

izglītojamiem, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.
2.6. Paplašināt e -mācību vides „Libro” pielietojuma iespējas zināšanu pašpārbaudē,
tālmācībā.
2.7. Pilnveidot mācību sasniegumu apguves kritērijus, pārejot uz

modulārajās

programmās iekļautajaiem principiem.
2.8. Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.5.1. ,,Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē
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uzņēmumā” aktivitātēs.
Joma 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
3.1. Talantīgajiem izglītojamiem piedāvāt papildus konsultācijas augstāka līmeņa CE
rezultātu sasniegšanai.
3.2. Papildināt Priekuļu tehnikuma elektronisko CE uzskaites datu bāzi ar programmu
datu salīdzināšanai un analīzei.
3.3. Pilnveidot ikdienas mācību sasniegumu rezultātu analīzi, ieviest kopīgu elektronisko
datu bāzi.
Joma 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.1. Plašāk popularizēt talantīgo izglītojamo sasniegumus ikdienas mācībās, profesionālās
meistarības konkursos un olimpiādēs;
4.2. Sadarboties ar izglītojamo pašpārvaldes jauniešiem, meklējot metodes darbā ar
izglītojamiem kuriem ir mācīšanās grūtības;
4.3. Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.3.4.,,Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus,, aktivitātēs.
4.4. Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.3.5. ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,, aktivitātēs.
Joma 5. IESTĀDES VIDE
5.1. Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.1.3. ,,Palielināt modernizēto profesionālās izglītības
iestāžu skaitu” aktivitātēs.
Joma 6. IESTĀDES RESURSI
6.1. Iesaistīties ES projekta S.A.M.8.5.2. ,, Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” aktivitātēs.
Joma7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
7.1. Izveidot kopīgu, pedagogiem pieejamu elektronisko vidi, kur tiktu apkopoti mācību
sasniegumu analīzes rezultāti.
7.2. Veicināt izglītojamo pašpārvaldes iesaistīšanu mācību sasniegumu analīzē, atbalsta
sniegšanā tiem, kuriem ir problēmas mācībās.
Direktors

Imants Kupčs
Z.v.

SASKAŅOTS

Izglītības un zinātnes ministrijā

29.05.2017.
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