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PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADU
Pirmsskolas izglītības iestāde „ Ābelīte” ir Salas novada pašvaldības dibināta
pirmsskolas izglītības iestāde. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie akti un
iestādes nolikums.
Iestādes vadītāja kopš 2005. gada 10. janvāra- Inga Pastare, izglītības
metodiķe-Vita Šatohina.
Iestādes mērķi ir organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai
nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu,
veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības
likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās
zināšanas, prasmes un iemaņas, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam
iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
Iestāde īsteno šādas licencētas pirmsskolas izglītības programmas:
• Pirmsskolas izglītības programmu ( kods 01 01 11111);
• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem ( kods 01 01 5511);
• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (kods 01 01 5811)
Metodiskais darbs tiek organizēts, saskaņā ar iestādes darba plānu, ievērojot gada
uzdevumu izvirzītos mērķus, pamatojoties uz grupu kolektīvu pedagoģisko sēžu
rezultātiem, izzinot bērnu zināšanu un prasmju līmeni, ievērojot pēctecību pasākumu
plānos, kā arī ņemot vērā aktualitātes novadā. Aktīvi darbojas Iestādes padome
(priekšsēdētājs A. Beļaunieks).
Uz 01.09.2018. iestādē reģistrēti 145 audzēkņi 7 vecuma grupās, mācību
gada garumā bērnu skaits nav mainījies, no tiem 18, kas dzīvesvietu deklarējuši
Jēkabpils pilsētā, 3- Jēkabpils novadā, 2-Jaunjelgavas novadā, 1-Gulbenes novadā, 1Rīgā, 1-Viesītes novadā.
5-6 gadīgo bērnu obligāto sagatavotību skolai nodrošina 2 grupas ( 6-gadīgo
bērnu skaits-25, 5-gadīgo bērnu skaits- 26), ar bērniem strādā logopēds. Ar 5-6
gadīgo grupu audzēkņiem, stājas korekcijas problēmu novēršanai, divreiz nedēļā
strādā sporta skolotājs. Visas vecuma grupas nodrošinātas ar kvalificētiem
pirmsskolas izglītības pedagogiem (17) un tehniskajiem darbiniekiem(17).
Kopš 01.09.2018. iestādē tiek īstenota maksas interešu izglītības programma
angļu valodā 6-gadīgajiem bērniem, kuru vada pedagogs ar atbilstošu profesionālo
kvalifikāciju un privātprakses sertifikātu. Visiem pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem tālākizglītības kursos aktualizētas speciālās zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jomā un pirmās palīdzības sniegšanā. Pedagogi turpina profesionālās
kompetences pilnveidi, apmeklējot kursus par kompetenču pieejā balstītu mācību
saturu, lai jau 2019. gada septembrī strādātu atbilstoši jaunajām pirmsskolas izglītības
vadlīnijām.
2018. gadā iestādes vadītāja I. Pastare kļuva par Izglītības kvalitātes valsts
dienesta eksperti pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanā, izglītības metodiķe V. Šatohina – par starpnovadu pirmsskolas izglītības
iestāžu pirmsskolas izglītības jomas speciālisti.
2018. gada 17. novembrī Salas novada Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienas svinīgajā pasākumā PII “Ābelīte” pirmsskolas skolotāja palīgs Anna

Ušakeviča saņēma Salas novada Atzinības rakstu par nesavtīgu un apzinīgu darba
pienākumu veikšanu.
Gatavojoties 2018./2018. mācību gadam, kā prioritārais uzdevums bija trīs
grupu guļamtelpu remonts, jaunu bērnu gultiņu, mēbeļu iegāde, mīkstā inventāra
iegāde (150 gultas matrači un spilveni), klavieru krēsla un sekcijas iegāde mūzikas
zālei, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Uzstādītas jaunas rotaļlaukuma
konstrukcijas grupām “Cālēni”, “Kamenītes”, “Taurenīši”. Atbilstoši telpu platībai,
papildināts ugunsdzēšamo aparātu skaits, veikta evakuācijas plāna izstrāde atbilstoši
MK noteikumu prasībām. Šajā mācību gadā grupas “Cālīši” vecāki, pēc savas
iniciatīvas, piedalījušies grupas materiāltehnisko resursu papildināšanā: portatīvā
datora dāvinājums un interneta pieslēguma nodrošinājums , projektora pieslēgums,
bērnu rotaļu centra “Virtuve” estētiska iekārtošana.
2018./2019. mācību gadā visās grupās iekārtota bērncentrēta mācību vide ,
atbilstoši “Skola 2030 “prasībām. Bērns ir pētnieks, darītājs, pats konstruē, pats
izprot, izvērtē savas sajūtas un izlemj ,ko viņš attiecīgajā brīdī vēlas darīt. Uz ”
runājošās sienas” vai tāfeles tiek atspoguļots pētāmais temats un veicamais process.
Vidi skolotājs cenšas iekārtot kopā ar bērniem.
Nodarbībām iegādāti mācību līdzekļi un materiāli visām vecuma grupām.
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