Kārķu pamatskolas pašvērtējums 2017./2018.m.g.
Kārķu pamatskola ir Kārķu pašvaldības dibināta un Valkas novada domes
pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde. Adrese: Valkas novads, Kārķu
pagasts, Kārķi, LV - 4716, telefons: 26425031, e-pasts: karki.skola@valka.lv, direktore
Baiba Smane.
Šajā mācību gadā skolā tika īstenotas divas izglītības programmas:
Pirmsskolas izglītības programma (01011111), kuru apguva 12 izglītojamie.
Pamatizglītības programma (21011111), kurā mācījās 19 izglītojamie.
Izglītības programmu realizācija notiek atbilstoši licencēs noteiktajām
prasībām. Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības programmu
paraugiem un Valsts standartam. Skolotāji strādā pēc ISEC un VISC izstrādātām un
IZM apstiprinātām mācību priekšmeta paraugprogrammām, ievērojot MK
noteikumus Nr.1027 (19.12.2006.) par valsts standartu pamatizglītībā.
Skolēnu skaita samazināšanās dēļ, skolā ir apvienotās klases, tāpēc arī šajā mācību
gadā mācību saturs tiek realizēts apvienojot klases pa mācību priekšmetiem.
Šogad Kārķu pamatskolā mācību priekšmetu standartu 1.-9. klasei realizēja
12 skolotāji, savukārt pirmsskolas izglītības grupā darbojās 2 audzinātājas. Arī šogad
skolas vadība nodrošināja iespēju visiem skolotājiem piedalīties novadu mācību
priekšmetu metodisko apvienību darbā, kā arī apmeklēt valsts noteikto obligāto
tālākizglītības minimumu. Liela daļa skolotāju apmeklēja papildus tālākizglītības
kursus saskaņā ar piedāvājumu, attiecīgā brīža nepieciešamību un aktualitātēm.
Skolā mācību darbs tiek plānots racionāli, ņemot vērā izglītojamo spējas,
intereses un vajadzības. Skolotāji realizē mācību procesa individualizāciju, papildus
strādā ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un ar talantīgajiem skolēniem,
sekmīgi sagatavojot tos dalībai olimpiādēs un konkursos.
Skolā norit aktīvs ārpusstundu darbs. Šajā mācību gadā skolēniem tika
piedāvāta iespēja apmeklēt daudzveidīgus interešu izglītības pulciņus. Skolā
darbojās sporta, vizuālās mākslas, floristikas, vides un tautisko deju pulciņi.
Veiksmīga sadarbība tika īstenota ar Valkas Mākslas skolu, Bērnu un Jaunatnes
sporta skolu, Bērnu un jauniešu centru “Mice”.
Plānots pasākums skolā ir Karjeras izglītība. Katru gadu skolēni piedalās "Ēnu
dienā", pēc tam savstarpēji daloties pieredzē par piedzīvoto. Skolai ir sava bišu

drava, kurā speciālistu vadībā notiek nodarbības karjeras izglītībā. Lai skolēnus
iepazīstinātu ar dažādu nozaru profesionāliem, uz skolu tiek aicināti dažādu nozaru
lektori, speciālisti.
Skola ir īpaša patriotiskās audzināšanas jomā, jo lepnums un dzimtās vietas
mīlestība raksturo vai ikkatru izglītojamo un skolas darbinieku, kas visspilgtāk
iezīmējas, organizējot valsts svētku un gadskārtu pasākumus.
Izglītojamiem no rītiem tiek nodrošināta nokļūšana līdz skolai, bet
pēcpusdienā - nokļūšana mājās. Sākumskolas skolēniem ir iespējas darboties
pagarinātajā dienas grupā.
Skolā ir izstrādāta individuālo konsultāciju sistēma, lai atbalstītu skolēnus ar
īpašajām vajadzībām. Skolotāji mērķtiecīgi diferencē mācību metodes darbā ar
skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Skolā izglītojamajiem tiek nodrošinātas
logopēda un psihologa konsultācijas.
Mācību procesā arvien plašāk tiek izmantotas skolā pieejamās informācijas
tehnoloģijas. Liela uzmanība tik pievērta vērtēšanai kā mācību procesa
sastāvdaļai. Reizi mēnesī vecāki saņem sekmju un informācijas lapas, kas satur
informāciju par skolēnu sasniegumiem un kavējumu apkopojumu.
Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide, ko veido pozitīva savstarpējā sadarbība,
starp skolēniem, skolotājiem, atbalsta personālu un tehniskajiem darbiniekiem, kā
arī sakoptā un patīkamā skolas apkārtne, sporta halle, labiekārtotā ēdnīca un
datorklase un atjaunotās skolas telpas, jo skolas rīcībā esošie līdzekļi tiek optimāli un
lietderīgi izmantoti.
Šogad Kārķu pamatskola aizvadīja pēdējo izlaidumu, skolu absolvēja 5
skolēni. Ar nākamo mācību gadu, skola tiek reorganizēta par sākumskolu.

