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PII „Annele”’vīzija -

„Annelē visi ir laimīgi”
Ar to saprotam labsajūtu, līdzdalību , attīstību un

vienojošas tradīcijas visiem- gan bērniem un viņu

vecākiem, gan darbiniekiem. Uzskatām , ka galvenā

vērtība ir cilvēks, tāpēc mācīšanās un mācīšanas

procesā liels uzsvars tiek likts uz brīvību, izvēli un

atbildību – katram savā vietā ( sākot ar bērnu un

beidzot ar bērnudārza vadītāju). Esam sapratuši, ka ne

vienmēr zināšanas ir tās, kas dara cilvēku laimīgu ,

tāpēc lielu lomu piešķiram dažādu praktisko iemaņu

un attieksmju veidošanai bērnos. Mācāmies dzīvot un

sadzīvot.
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Mācību process “Annelē”

Pedagoģiskais process “Annelē” balstās uz
daudzveidīgām darba formām, metodēm un paņēmieniem , ko
gadu gaitā , apgūstot dažādas pedagoģijas, esam radoši
aprobējušas savā darbā un atzinušas par labām, t.sk.
Montesori pieeju, kur galvenā doma ir “Veido vidi” un „Ļauj
bērnam darīt pašam!”. Ļoti svarīgi IR ĻAUT BĒRNAM BŪT
PĒTNIEKAM , ATĻAUT VIŅAM JAUTĀT , PROGNOZĒT UN
PAŠAM PĀRBAUDĪT savu prognožu pareizību( mācīšanās
caur pētījumu). Tas rosina bērnu būt radošam, nebaidīties
kļūdīties, eksperimentēt. Tāpat ārkārtīgi svarīgi bērnam būt
dabā un mācīties no dabas un dabā. Tātad nodarbības ārā,
pļavā , mežā. Šīs tad arī ir tās jomas, kuras mums šobrīd ir
svarīgas, kurās mums jau ir lielāki vai mazāki panākumi un
kuru pilnveidi plānojam turpmākajos gados.
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Izglītības attīstības 
pamatprincipi mūsu iestādē

 Izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību 
vidē jebkuram bērnam no 1,5 -6 gadiem 

 Vide,  kurā katrs bērns var veidoties  par aktīvu, 
patstāvīgu, radošu un atvērtu sabiedrības locekli, kas 
ciena un prot sadarboties ar citiem. Katra bērna spējām 
un pilnvērtīgai viņa potenciāla attīstībai piemērots 
mācību veids un metodes.

 Bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku 
sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata 
veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu 
pasaulē.



Mūsu mērķi un uzdevumi
Mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,

kas nodrošina pirmsskolas izglītības vadlīniju izpildi , tas ir veicināt 
bērna vispusīgu un harmonisku attīstību ,ievērojot  viņa attīstības 
likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes ,tādējādi 
nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Uzdevumi:

1. Īstenot pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

2. Izvēlēties izglītības darba metodes un formas.

3. Sadarboties ar vecākiem( aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pirmsskolas 
izglītības ieguvi .

4. Racionāli izmantot pirmsskolai iedalītos finanšu  resursus.

5. Mācību  procesā sekmēt aktivitāti, veicināt radošumu, izmantot daudzveidību, 
veicināt dažādu līmeņu sadarbību.

6. Atbalstīt  mācīšanās praksi, kas balstīta uz brīvību, izvēli, atbildību un kritisko 
domāšanu. 
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Attīstības plāns 2014.-2019.g. 

paredz:
1. Iestādes darba organizācijas, vadības un kvalitātes nodrošināšanu

2. Iestādes fiziskās vides rekonstrukciju un pilnveidi.

3. Mērķtiecīgas mācību vides uzturēšanu un pilnveidi.

4. Rūpes par bērnu fizisko un emocionālo veselību.

5. Mācību procesa integrāciju.

6. Nacionālās un valstiskās identitātes veidošanu.

7. Kopējās vides apziņas attīstības veicināšanu, darbojoties Ekoskolu programmā.

8. Jaunu tehnoloģiju ieviešanu.

9. Pedagogu inovatīvā potenciāla apzināšanu, inovāciju ieviešanu.

10. Racionālu pieredzes izmantošanu, tradicionālo metožu izvērtēšanu, jaunu metožu 
ieviešanu.

11. Vecāku iesaistīšanos mācību procesā.

12. Dalību Eiropas projektos, kas saistīti ar pieredzes apmaiņu un profesionālo pilnveidi.

13. Iestādes  pieredzes popularizēšanu.

14. Sadarbību ar Ropažu novada iestādēm, kuru darbība saistīta ar izglītību.



Galvenās rīcības 2014.-2019.g.

1. Veikt visaptverošu iestādes pašvērtējumu un izveidot attīstības plānu 2015. – 2020.

2. Esošās ēkas rekonstrukcija , piebūve, iestādes teritorijas sakārtošana un aprīkošana.

3. Vides pilnveide bērnu kustību aktivitātēm, pētnieciskajai darbībai un mācību procesa organizēšanai laukumos.

4. Ugunskura vietas izveide.

5. Svētku laukumu izveide.

6. Izveidot atbalsta personāla komandu bērnu , ģimeņu un darbinieku atbalstam ( psihologa, speciālā pedagoga, smilšu/drāmas     
terapeita pieejamība pēc nepieciešamības)

7. Iekārtot sāls istabu bērnu veselības stiprināšanai.

8. Grupu bērniem ar speciālām vajadzībām izveide , ja ir nepieciešams.

9. Ropažu parka kvalitatīva  pieejamība pirmsskolas bērnu vajadzībām ( peldvieta Lielajā Juglā aiz skolas, pastaigu taku sakārtošana ).

10. Projektori , datori, interaktīvās tāfeles visās grupās no 3 g.vecuma. 

11. Videokameru  iegāde.

12. Turpināt  izglītošanos Montesori pedagoģijā,  pakāpeniski veidot vienas  grupas materiālo bāzi atbilstoši Montesori principiem.

13. Atbalsts pedagogu tālākizglītībai atbilstoši iestādes vajadzībām ( Drošības aģenta sagatavošana, kursi  speciālajā pedagoģijā,….)

11.    Mācību procesa organizācijā balstīties uz principiem :

Mācīties darot ,Mācīties dabā, Mācīties caur pētījumu, Mācīties domāt radoši, Mācīties domāt kritiski.

12. Pedagogu Ikgadējas metodisko darbu skates ar paredzamu balvu fondu , sadarbojoties ar Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolu.

13. Līdzfinansējuma iestrāde iestādes ikgadējā budžetā dalībai Eiropas projektos.

14. Profesionālās pieredzes pilnveide Erasmus+ projektos.

15. Pieredzes semināru un praktikumu organizēšana .

16. Sadarbība ar Ropažu vidusskolu izglītības pēctecības nodrošināšanā un Ekoskolu programmas realizācijā.

17. Skvēra ar amfiteātri  izveide sadarbībā ar Ropažu mūzikas un  mākslas skolu.
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Atbilstoši mūsu prioritātēm 2015/16. 

m.g. tika radīta jauna Anneles himna.


