SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
“ĀBELĪTE”
PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2019. 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).
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 01.09.2019. iestādē reģistrēts 141 audzēknis 7 vecuma grupās, mācību
gada garumā bērnu skaits samazinājies līdz 137( ģimenes apstākļu dēļ mainīta
dzīvesvieta), no tiem 12, kas dzīvesvietu deklarējuši Jēkabpils pilsētā, 3- Jēkabpils
novadā, 4-Jaunjelgavas novadā, 1-Gulbenes novadā, 1-Rīgā, 1-Viesītes novadā, 1Krustpils novadā. Reemigrācijas plāna ietvaros, arī 2019./2020. mācību gadā no
ārvalstīm atgriezās 4 audzēkņi, kurus prasmīgi integrējam bērnudārzā ( sižets S.
Semjonova veidotajā filmā “Neatklātā Sēlija”).
5-6 gadīgo bērnu obligāto sagatavotību skolai nodrošina 2 grupas ( 5-gadīgo
bērnu skaits-20, 6-gadīgo bērnu skaits- 27), 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 (18) un tehniskajiem darbiniekiem(18).Pašvaldība
algo divus pirmsskolas skolotāju palīgus-asistentus bērniem ar autiskā spektra
traucējumiem, lai atvieglotu socializēšanos un iekļaušanos grupu kolektīvos. Lai
pilnveidotu pedagogu un vecāku zināšanas par bērniem ar autiskā spektra
traucējumiem, iestādē sniegt konsultācijas bija uzaicināta Latvijas Autisma centra
psiholoģe Z. Kronberga .Ar 01.04.2019. pašvaldība piešķīrusi amata likmi lietvedei.
Darba pienākumu veikšanai, lietvedei iegādāts aprīkojums (dators, printeris, kopētājs,
datorgalds, datorkrēsls).
2019. gada 29. janvārī iestādē tika organizēts profesionālās kompetences
pilnveides pasākums Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Viesītes, Krustpils, Salas, Jēkabpils
novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām ”Nepieciešamā dokumentācija
izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā” (I. Pastare) un paralēli
arī pirmsskolas izglītības skolotājām “ Drošības prasmju apgūšana praktiskā darbībā”
(V. Šatohina) ar iespēju vērot nodarbības un apmeklēt grupu telpas.

2019. gada 25. aprīlī iestādē viesojās Dagdas novada pirmsskolas izglītības
iestāžu administrācijas pārstāvji, lai iepazītos ar iestādes darbu, vides iekārtojumu,
gatavojoties kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanai.
2019. gada 05. jūnijā Aknīstē "Sēlijas novadu izglītības iestāžu konference “,
dalīšanās pieredzē par tēmu: "Runājošās sienas būtība, atsedzot kompetencēs
balstītu izglītību pirmsskolā"( diskusijas grupas vadītājas I. Pastare, V. Šatohina).
2019. gada 23. septembrī uzņēmām Jaunjelgavas PII “Atvasīte” pedagogus un
tehniskos darbiniekus, lai kopīgi pārspriestu aktualitātes izglītības jomā, demonstrētu,
atbilstoši jaunajam mācību saturam, vides labiekārtošanā paveikto, dalītos pieredzē.
2019. gada 29. novembrī iestādē tika organizēti kursi pirmsskolas un
sākumskolas skolotājiem ”Kompetences celšana, pilnveidojot kvalitātes sniegumu
savā profesionālajā darbībā, atbilstoši mainīgās mūsdienu pasaules prasībām”, kur
savā pieredzē dalījās izglītības metodiķe-tālākizglītotāju un mācīšanās konsultante V.
Šatohina.
Pieredzes gūšanu, individuāli piesakoties pie pirmsskolas mācību jomas
koordinatores V. Šatohinas , mācību darba plānošanas jomā, izmantoja Biržu
pamatskolas, Krustpils novada Variešu sākumskolas un Sūnu pamatskolas ,Jēkabpils
novada Zasas vidusskolas pirmsskolas izglītības skolotāji.
No 01.09.2019. iestāde turpina īstenot maksas interešu izglītības programmu
angļu valodā 5-6 gadīgajiem bērniem, kuru vada pedagogs ar atbilstošu profesionālo
kvalifikāciju un privātprakses sertifikātu. Ar 01.11.2019.iestādē uzsākts īstenot
interešu izglītības programmu ”Robotika, izmantojot STEAM pieeju pirmsskolā” 4-6
gadīgajiem audzēkņiem. 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
sekmīgi strādātu ,atbilstoši jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām.
2019. gada novembrī Salas novada Latvijas Republikas proklamēšanas 101.
gadadienas svinīgajā pasākumā PII “Ābelīte” nominācijai ” Gada Novadnieks”
izvirzīja apbalvošanai R. Kadirova ģimeni par ieguldījumu izglītības jomas attīstībā
un rotaļu kompleksa dāvinājumu āra aktivitātēm grupai “’Pūcītes”.
Gatavojoties 2019./2020. mācību gadam, kā prioritārais uzdevums bija 1,5-2
gadīgo bērnu grupas ”Saulītes” grupu telpu remonts un nodrošinājums ar jaunām
mēbelēm. Veikti iestādes āra teritorijas bruģēšanas darbi, puķu dobju rekonstrukcija,
atjaunots jumta segums grupu “Ezīši” un “”Pūcītes” nojumēm. Iegādāts mīkstais
inventārs (segas 150 audzēkņiem), gultasveļas komplekti (25gb.) , virtuves inventārsgriezējs salātu smalcināšanai virtuves darbinieku darba atvieglošanai. Atbilstoši telpu
platībai, papildināts ugunsdzēšamo aparātu skaits. Digitālo prasmju pilnveidei,
pedagogi nodrošināti ar portatīvajiem datoriem. Metodiskā kabineta iekārtojums un
tehniskais aprīkojums ļauj pedagogiem izmantot materiālus, literatūru, kopētāju,
laminētāju, projektoru, pieeju interneta resursiem. Telpu iekārtojums un platība
atbilstoša izglītības iestādes īstenotajām mācību programmām, bērnu skaitam,
vecumam un augumam.
2019./2020. 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.

Rotaļnodarbībām iegādāti mācību līdzekļi un materiāli visām vecuma grupām.
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