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Kārtība, kādā Balvu sākumskolā notiek 

 izglītojamo mācīties motivācija 

 
1. Kārtības mērķis ir veicināt Balvu sākumskolas (turpmāk- Skola) izglītojamo, pedagogu un 

vecāku, aizbildņu (turpmāk – likumisko pārstāvju) sadarbību izglītojamo mācīties 

motivācijas veidošanā.  

2. Mācību un audzināšanas procesā pedagogi: 

2.1. formulē sasniedzamos mērķus un uzdevumus; 

2.2. izmanto daudzveidīgas darba formas un stratēģijas; 

2.3. īsteno diferenciācijas un individualizācijas, personalizācijas principus; 

2.4. veido pozitīvas, atbalstošas un cieņpilnas attiecības; 

2.5. attīsta izglītojamo prasmes mācīties, plānot, sadarboties, darboties radoši; 

2.6. regulāri vērtē izglītojamos, izmantojot dažādas vērtēšanas formas; 

2.7. sniedz atgriezenisko saiti par izglītojamo sasniegumiem ikdienā un pārbaudes 

darbos; 

2.8. iesaista izglītojamos mācību sasniegumu rezultātu pašvērtēšanā un savstarpējā 

vērtēšanā;  

2.9. nodrošina iespēju katram izglītojamajam kļūt par tikumisku, rīcībspējīgu un 

atbildīgu personību sabiedrībā; 

2.10.  veicina izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to 

iedzīvināšanu; 

2.11.  bagātina kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas 

valstij.  

3. Klases audzinātājs regulāri strādā ar izglītojamo datu bāzi (e-klases sekmju izraksti, 

perspektīvās liecības, anketu apkopojumi u.c.) iesaistot viņus tās veidošanā, regulāri 

informē likumiskos pārstāvjus par izglītojamo sasniegumiem, nepieciešamības gadījumā 

organizē individuālas sarunas. 

4. Fakultatīvo laikā pedagogi nodrošina iespējas individuālajam darbam ar izglītojamajiem, 

kuriem nepieciešama papildu palīdzība mācību satura apguvē kādā mācību priekšmetā, kā 

arī darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātai 

apguvei. 

5. Konsultācijas apmeklē izglītojamie, kuriem ir nepieciešama individuālā palīdzība jebkurā 

mācību priekšmetā pēc pedagoga aicinājuma vai pēc paša izglītojamā iniciatīvas. 
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6. Skola piedāvā interešu izglītības nodarbības, kas sekmē izglītojamo talantu izaugsmi 

dažādās interešu jomās. 

7. Skola organizē skolas mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus, kuru uzdevumus 

sastāda / vērtē atbilstošo mācību jomu pedagogi. 

8. Tiek organizēta izglītojamo piedalīšanās dažādās starpnovadu, reģiona, valsts, tiešsaistes 

mācību priekšmetu olimpiādēs un audzināšanas darba konkursos. 

9. Metodiskajā darbā tiek organizēta pedagogu izglītošanās mācību procesa pilnveidē – 

dalīšanās pieredzē, pedagogu pašizglītība u.t.t. 

10. Skolas „Apbalvojumu piešķiršanas kārtība Balvu sākumskolas izglītojamajiem” nosaka 

vienotu Skolas pieeju apbalvojumu piešķiršanā, veicinot skolas izglītojamo mācīšanās 

motivāciju, līdzatbildību par saviem sasniegumiem un izaugsmi, radošo un māksliniecisko 

spēju attīstīšanu, piederības sajūtu savai Skolai, lepnumu par to. 

11. Kārtība saskaņota apspriedē pie vadības. 

12. Uzskatīt par spēkā zaudējušu 2019. gada 20.augustā apstiprināto „ Kārtību, kādā Balvu 

pamatskolā notiek izglītojamo mācīties motivācija”. 

 

Direktors        L.Krištopanova 


