
Nīcas Mūzikas skolas akreditācija 

Nīcas Mūzikas skolā 2019. gada 22. maijā saņemts akreditācijas komisijas 

lēmums par skolas akreditāciju un visu 7 profesionālās ievirzes izglītības 

programmu akreditāciju uz maksimālo laiku - 6 gadiem.  

    Kvalitātes vērtējuma līmeņos izglītības programmu īstenošanas kvalitāte ir 

novērtēta ar "ļoti labi" un "labi". Akreditācijas procesā kvalitāti vērtē četros kvalitātes 

vērtējuma līmeņos: I līmenis – nepietiekami II līmenis – pietiekami III līmenis – labi IV 

līmenis – ļoti labi. 

Akreditācijā vērtējamās jomas un kritēriji: 

1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas - labi;  

2. mācīšana un mācīšanās - labi:  

2.1. mācīšanas kvalitāte -labi;  

2.2. mācīšanās kvalitāte - labi;  

2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa - labi;  

3. izglītojamo sasniegumi (nevērtē ar līmeni, bet apraksta):  

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (aprakstoši);  

3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos (aprakstoši);  

4. atbalsts izglītojamiem: 

 4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts – ļoti labi;  

4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) – ļoti labi;  

4.3. atbalsts personības veidošanā – ļoti labi;  

4.4. atbalsts karjeras izglītībā – ļoti labi;  

4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai - labi;  

4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (nevērtē ar līmeni, bet apraksta);  

4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni – ļoti labi; 

5. iestādes vide:  

5.1. mikroklimats – ļoti labi;  

5.2. fiziskā vide un vides pieejamība - labi;  

6. iestādes resursi:  

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi – labi;  

6.2. personālresursi - labi;  

7. iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:  



7.1. iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana – ļoti labi;  

7.2. iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība – ļoti labi;  

7.3. iestādes sadarbība ar citām institūcijām – ļoti labi. 

     Līdztekus skolas akreditācijai notika arī izglītības iestādes vadītāja 

profesionālās darbības novērtēšana: 

• Mērķu un uzdevumu izpildē - teicami ;  

• Amata pienākumu izpildē - teicami; 

• Profesionālajā kvalifikācijā: - izglītība - teicami; - profesionālā pieredze - teicami; - 

profesionālās zināšanas un prasmes - teicami; - vispārējās zināšanas un prasmes – 

ļoti labi. 

 izvēlētās 5 kompetencēs: - organizācijas vērtību apzināšanās - teicami; - orientācija 

uz attīstību - teicami; - orientācija uz rezultātu sasniegšanu – ļoti labi; - izglītības 

iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana – ļoti labi; - attiecību veidošana un 

uzturēšana - teicami. 

     Skolas direktore Dina Sleže pateicas ekspertu komisijai par ieteikumiem 

skolas darbības uzlabošanai, veiksmīgu sadarbību akreditācijas procesā un augsto 

novērtējumu, Nīcas un Rucavas pašvaldībām, vecākiem, sadarbības partneriem par 

sadarbību un atbalstu, pedagogiem un audzēkņiem par kvalitatīvu darbu un 

sadarbību. 

 

 

Direktore        D.Sleže 


