“Pašvaldības funkcijas un darbība,
īstenojot tiesiskuma pārraudzību
izglītībā”
(36 stundu kursi)

2020.gada 19.novembra
kursu dienas norise
12.40 – 12.45 Tehniskā pieslēgšanās
12.45 – 13.00 Ievads - kursu mērķis un plānotais saturs
Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
13.00 – 14.00 Izglītības kvalitāte un pašvaldības praktiskā
darbība, īstenojot tās monitoringu, sākot ar 2020./2021.māc.g.
Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes
novērtēšanas departamenta direktors
14.00 – 14.30 Pārtraukums
14.30 – 15.45 Projekta “PuMPuRS” pieredze, nodrošinot
individualizētu atbalstu izglītojamiem un veicinot
starpinstitūciju sadarbību
Kristīne Jozauska, Projekta “PuMPuRS vecākā eksperte
15.45 – 16.00 Dienas kopsavilkums un individuāli veicamais uzdevums
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Kursu mērķis un plānotais saturs

Kursu mērķis – sniegt atbalstu novadu un pilsētu
pašvaldību izglītības speciālistiem par izglītības kvalitātes
un tiesiskuma pārraudzības jautājumiem izglītībā
Sasniedzamie rezultāti:
- kursu dalībnieki ir informēti par plānotajiem Izglītības
likuma grozījumiem, kas saistīti ar pašvaldību darbību
pēc administratīvi teritoriālās reformas;
- kursu dalībnieki izprot tiesiskuma pārraudzības būtību
un jēgu dažādos ar izglītības kvalitāti saistītos
jautājumos pašvaldības darbā;
- kursu dalībniekiem ir iespējams iegūt atbildes uz
neskaidrajiem jautājumiem, kuri ir Izglītības kvalitātes
valsts dienesta pārraudzībā.
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Kursu saturs

1.

Aktuālie jautājumi par attālinātām mācībām izglītības kvalitātes kontekstā.
(19.novembris)
2. Plānotie Izglītības likuma grozījumi izglītības kvalitātes jautājumos
(sistēmas izveide, pašvaldības loma, akreditācija un izglītības iestāžu
vadītāju vērtēšana, metodiskais darbs, iekļaujošas izglītības, tai skaitā
izglītības pieejamības nodrošināšana u.c.). (19.novembris, 3.decembris)
3. Dažādos normatīvajos aktos definētās pašvaldību būtiskās funkcijas
izglītībā. (11.decembris)
4. Tiesiskuma pārraudzības jautājumi COVID 19 infekcijas ierobežojumu laikā.
(27.novembris)
5. Izglītības iestāžu dibināšana, reģistrācija un likvidācija. (27.novembris)
6. Darba tiesību aktuālie aspekti izglītības iestāžu darbībā. (27.novembris)
7. Reemigranti izglītības iestādēs: iesaistīto pušu sadarbība. (27.novembris)
8. Komunikācijas un medijpratības pamati novadu/pilsētu pašvaldību izglītības
speciālistu darbā. (11.decembris)
9. Aktuālie tiesiskuma pārraudzības jautājumi izglītības iestāžu darbībā.
(11.decembris)
10. Projekta “PuMPuRS” pieredze, nodrošinot individualizētu atbalstu
izglītojamiem un veicinot starpinstitūciju sadarbību. (19.novembris)
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Izglītības

kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.
Tālr.: +371 67222504, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv,
www.ikvd.gov.lv
Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais
atbildētājs)
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