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I Vispārējs skolas raksturojums 

1. Izglītojamo skaits 

Skolā 2017./2018.mācību gadā mācās 779 izglītojamie. Bez Daugavpils pilsētas 

izglītojamajiem skolu  apmeklē arī 26 izglītojamie, kas reģistrēti ārpus Daugavpils pilsētas 

teritorijas: Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Aglonas novads. 

 
 

1.4. Izglītojamo skaita dinamika un prognoze 

  

Mācību gads 

Skolēni Pirmklasnieki* 9.klase 
Vidusskola 

10.-12.kl. 10.klase 11.klase 12.klase 
Skaits 

kopā uz 

01.09 

Skolēnu 
skaits uz 

01.09 

Paralēl-
klašu 

skaits 

Skolēnu 
skaits uz 

01.09 

Paralēl-
klašu 

skaits 

Skaits kopā 

uz 01.09 

Skolēnu 
skaits uz 

01.09 

Paralēl-
klašu 

skaits 

Skolēnu 
skaits uz 

01.09 

Skolēnu 
skaits uz 

01.09 

Paralēl-
klašu 

skaits 

2023./2024. 

(provizoriski) 

830 75 3 90 3 240 80 3 85 75 3 

2022./2023. 

(provizoriski) 

830 75 3 96 3 215 85 3 75 55 2 

2021./2022. 

(provizoriski) 

830 75 3 85 3 175 75 3 55 45 2 

2020./2021. 

(provizoriski) 

830 75 3 55 2 151 55 2 45 50 2 

2019./2020. 

(provizoriski) 

830 

 

70 3 53 2 141 45 2 50 45 2 

2018./2019. 

(provizoriski) 

840 110 4 73 3 125 45 2 45 35 2 

2017./2018.  779 77 3 44 2 115 46 2 36 33 1 

2016./2017. 748 90 3 51 2 109 35 1 34 40 1 

2015./2016. 714 90 3 52 2 97 34 1 41 22 1 

2014./2015. 676 98 3 48 2 97 42 2 22 33 2 

2013./2014. 619 79 3 48 2 91 25 2 33 33 2 

2012./2013. 609 60 2 37 2 116 39 2 35 42 2 

2011./2012. 622 60 2 61 2 117 38 1 45 34 1 

2010./2011. 636 83 3 56 2 125 45 2 37 43 2 

2009./2010. 626 59 2 61 3 121 39 2 41 41 2 

2008./2009. 637 52 2 51 3 138 43 2 41 54 3 

2007./2008. 715 62 3 73 3 173 44 2 58 71 3 

749
727
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2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads

Jaundzimušo skaits Daugavpilī (2010.-2016.)
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Redzams, ka izglītojamo skaitam ir tendence pieaugt. Tas pamatā saistīts ar iespējām, kuras 

piedāvā skola, un daudzas ģimenes ir  motivētas tās izmantot. 13.vidusskola realizē profesionāli 

orientētā virziena(mūzika)  programmu pamatskolā un vidusskolā jau četrdesmit piekto gadu un ir 

vienīgā šāda veida skola Daugavpilī. Ir nodrošināta stabila materiāli tehniskā bāze, tradīcijas. 

Pūtēju orķestris, defilē grupa, diksilends, zēnu koris , jauktais koris "Nojauta"(A grupa) u.c. 

kolektīvi ir vienīgie Daugavpils pilsētā. Skola ik gadu iesniedz IZM atskaites par sasniegumiem 

profesionāli orientētā virziena jomā un saņem papildu finansējumu ,lai nodrošinātu individuālās 

mūzikas stundas.  

2014.gadā, pamatojoties uz izglītības programmu efektivitātes izpētes rezultātiem un 

izglītojamo un vecāku vēlmēm, tika aktualizēti papildinājumi profesionāli orientētā virziena 

pamatizglītības programmā, kas piesaistīja vēl vairāk izglītojamo. 

13.vidusskola nodrošina arī kvalitatīvu vidējo izglītību. Ir augsti sasniegumi darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem (šogad- 25.vieta skolu reitingā lielo vidusskolu grupā, iepriekšējos 

trīs gadus- pirmajā desmitniekā mazo vidusskolu grupā). Augstā līmenī skolā organizēta zinātniski 

pētnieciskā darbība, tajā iesaistīti visi vidusskolēni. Pēdējo četru gadu laikā skolas izglītojamie 

tika izvirzīti dalībai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, trīs reizes no tām iegūtas 

godalgotas vietas (fizika, krievu val.). Regulāri augsti sasniegumi olimpiādēs ir ne tikai fizikā un 

krievu val., bet arī vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, mūzikā, ZPD konferencēs. Centralizēto eksāmenu 

rezultāti vidusskolā ir augstāki nekā vidējie valstī. Mūsu prioritāte ir paaugstināt latviešu valodas 

eksāmenu rezultātus, šim mērķim skola šogad licencēja  2.izglītības satura apguves modeli. 

Skola aktīvi iekļaujas dažāda veida projektu darbā. 

Vērojot izglītojamo skaita dinamiku, tikai piekto gadu skola uzņem trīs pirmās klases, t.i., 

90 izglītojamos, (iepriekš tikai 60) nav iespējas tuvāko triju gadu laikā nodrošināt lielu izglītojamo 

skaitu vidusskolas posmā. Skola var vidusskolas posmā uzņemt citu skolu izglītojamos. Šī 

tendence jau vērojama pēdējos trīs gadus, kas ļāva palielināt izglītojamo skaitu, ierindoties lielo 

vidusskolu grupā. 

Pašlaik vidusskolā  realizējam divas izglītības programmas : Vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientētā virziena (mūzika) programma un Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programma. Skola plāno nākotnē atjaunot vai licencēt trešo 

programmu, piemēram, humanitārā virziena ar akcentu uz svešvalodu apguvi (skolā strādā 

profesionāli pedagoģiskie kadri, kuri savulaik mācīja vācu, franču, zviedru valodas, līdz šim 

brīdim skolā ir svešvalodu apguves klubiņš, kura darbības rezultātā- trešā vieta franču dziesmu 

konkursā, 1.vieta Latgales vācu valodas olimpiādē 12.klasēm (org. DVĢ)). 
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Vērojot bērnu dzimstības dinamiku, izglītojamo skaits sākumskolas posmā pamazām 

samazināsies, tas ļaus atvērt trešo klasi ( izglītības programmu) vidusskolā, rezultātā būtiski 

nemainot kopējo izglītojamo skaitu skolā. 
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2. Izglītības programmas un izglītojamo skaits 

 

Skolā izstrādātas, licencētas un akreditētas četras izglītības programmas: 

1) Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121; 

2) Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma, kods 

21014121; 

3) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma, kods 31013021; 

4) Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma, 

kods 31014021. 

2.1. Pārskats par izglītības programmām:  

Nr. 

Informācija licencē 

Kods IP nosaukums 
Licences 

nr. 

Licences 

datums 

Akreditētas 

līdz... 

1. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību 

programma 

V-9275 10.08.2017. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

07.03.2019. 

2. 21014121 Pamatizglītības profesionāli orientētā 

virziena mazākumtautību programma 

V-9276 10.08.2017. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

07.03.2019. 

3. 31013021 Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena mazākumtautību 

programma 

V-9277 10.08.2017. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

07.03.2019. 

4. 31014021 Vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientētā virziena 

mazākumtautību programma 

V-9278 10.08.2017. 

(uz nenoteiktu 

laiku) 

07.03.2019. 

 

2.2. Izglītojamo skaits izglītības programmās 2017./2018.m.g.: 

Daugavpils 13. vidusskolā vislielākais izglītojamo skaits apgūst pamatizglītības 

profesionāli orientētā virziena (mūzika) mazākumtautību programmu. Vidusskolā programmu 

izvēlas tie, kuri cieši saistīti ar pilsētas, novada un valsts muzikālo dzīvi un augstskolā studēs 

atbilstoša satura programmas. 
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198

464

71
46

Pamatizglītības

mazākumtautību

programma

(21011121)

Pamatizglītības

profesionāli orientētā

virziena

mazākumtautību

programma

(21014121)

Vispārējās vidējās

izglītības matemātikas,

dabaszinību un

tehnikas virziena

mazākumtautību

programma

(31013021)

Vispārējās vidējās

izglītības profesionāli

orientētā virziena

mazākumtautību

programma

(31014021)

Izglītojamo skaits izglītības programmās 2017./2018.m.g. 1.septembrī
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3. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs. 

 

3.1. Pedagoģisko darbinieku izglītības pārskats 2017./2018. m. g. 

Nr. p.k. Izglītības pakāpe Pedagogu  skaits Īpatsvars 

1. Augstākā pedagoģiskā: 74  

1.1. maģistra grāds 49 66% 

1.2. doktora grāds 1 1% 

 

3.2. 56 skolas pedagogi ir saņēmuši profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

 4.kvalitātes pakāpe 3.kvalitātes pakāpe 2.kvalitātes pakāpe 

Pedagogu skaits 4 48 4 

% no kopējo 

pedagogu skaita (71) 
6% 68% 6% 

 

3.3. Pedagoģisko darbinieku darba stāža pārskats 2017./2018. m. g. 

1 gads 2-4 gadi 5-9 gadi 
10-14 

gadi 

15-19 

gadi 

20-24 

gadi 

25-29 

gadi 

30-34 

gadi 

35-39 

gadi 

Vairāk 

nekā  

40 gadi 

1 1 3 9 13 14 8 16 6 3 

1% 1% 4% 12% 18% 19% 11% 22% 8% 4% 

 

 

 

1% 1%
4%

12%

18% 19%

11%

22%

8%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

40 gadi

1 gads 2-4 gadi 5-9 gadi 10-14 gadi 15-19 gadi 20-24 gadi 25-29 gadi 30-34 gadi 35-39 gadi Vairāk
nekā



 

9 

 

Diagramma “Daugavpils 13.vidusskolas pedagoģisko darbinieku darba stāža struktūra  

uz 2017./18.m.g. 1.septembri” 

 

 

3.4. Pedagoģisko darbinieku vecuma pārskats 2017./2018. m. g. 

 Līdz 30 30-39 40 - 49 50 - 59 60 un vairāk 

Skaits 2 11 25 24 12 

% no 

kop.ped.skaita 3% 15% 34% 32% 16% 

 

  

Diagramma “Daugavpils 13.vidusskolas pedagoģisko darbinieku vecuma struktūru  

uz 2017./18.m.g. 1.septembri” 
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4. Sociālā vide 

Mācību 

gads 

Sociālā 

riska 

ģimenes 

Bērni, kuru 

vecāki 

dzīvo/strādā 

ārzemēs 

Bērni, 

kuriem ir 

aizbildņi 

Bērni, kuriem 

nepieciešama 

sociālā palīdzība 

Bērni, kuri 

saņem 

brīvpusdienas 

(launagu) 

2017./2018. 27 54 21 112 68 

% (3.47%) (6.93%) (2.69%) (14.38%) (8.73%) 

5. Skolas budžeta nodrošinājums 2017. gadam 

Nr.p.k. Avots/Pozīcija Summa, EUR 

1.  Valsts budžeta mērķdotācija 590 256,00 

2.  Valsts budžeta mērķdotācija (interešu izglītība) 13 449,00 

3.  Pašvaldība (pamatbudžets) 286 121,00 

4.  Mācību līdzekļi (pamatbudžets) 8 239,00 

5.  Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 14 166,00 

6.  Projekts “Daugavpils 13.vidusskolas personāla mobilitāte” 

(Erasmus+ programma) 

6 235,00 

7.  Projekts “Skaņas apkārt mums” 13 557,00 

 KOPĀ 918 466,00 

 

Daugavpils 13. vidusskolas pārskats par dalību projektos 2016./17.m.g. 

N.p.k. Projekta nosaukums, iesniedzēji Rezultāts 

1. ES Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko 

skolu sadarbības partnerību projekts “Sounds Around Us” (“Skaņas 

apkārt mums”) (dalībvalstis: Lielbritānija, Latvija, Polija, Lietuva) 

no 01-09-2016 līdz 31-08-2018 

 J. Maskaļova, A. Guževa 

Tiek īstenots 

2. Daugavpils 13.vidusskolas gada noslēguma pasākums  „Valkas ielas 

svētki” Daugavpils Domes projektu konkursa  „Sabiedrisko 

organizāciju atbalsta fonda” ietvaros.  

Biedrība „Mentors” 

Tika īstenots 
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N.p.k. Projekta nosaukums, iesniedzēji Rezultāts 

3. Daugavpils 13.vidusskolas 45.gadu jubilejai veltīta 

novadpētniecības konference Daugavpils Domes projektu konkursa  

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” ietvaros.  

Biedrība „Mentors” 

Tiek īstenots 

4. Dalība Daugavpils izglītības pārvaldes  īstenotajā  starptautiskajā 

Erasmus+ projektā  „Ar saskarsmi pret atkarībām”(HUGS 

NOTDRUGS” ) līdz  31.08.2018. 

V. Jasinska, J. Maskaļova, A. Guževa 

Tiek īstenots 

5. ES Erasmus+ programmas Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts 

“Daugavpils 13. vidusskolas personāla mobilitāte” no 01.06.2016.-

30.09.2017. 

A. Guževa, J. Maskaļova 

Tiek īstenots 

6. Dalība projektā  "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp 

Eiropas izglītības institūcijām" ("Transnational exchange of good 

CLIL practice among European Educational Institutions”) 

J. Maskaļova 

Tiek īstenots 

7. Veselību veicinošo skolu projekts, ko realizē Slimību profilakses un 

kontroles centrs. 

A. Guževa 

Tiek īstenots 

8. Dalība DPIP īstenojamā projektā “Integrēta satura un valodas 

apguves projektā  (CLIL – Content and Language Integrated 

Learning). 

T. Timošenko, J. Maskaļova 

Tiek īstenots 

9. Daugavpils 13.vidusskolas projekts   "Pa gabaliņam Latviju lieku", 

Daugavpils Domes projektu konkursa  „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonda” ietvaros .  

Biedrība “Free” 

Nav atbalstīts 

10. Dalība Baltijas valstu sadarbības pilotprojektā „Strīdīgas tēmas un 

kritiskā domāšana” 1.05.2017.- 31.08.2017. 

A. Guževa, N. Beskrovnova 

Tiek īstenots 

11. „Augļi skolai” – Eiropas Komisijas programma. 

13. vidusskola 

Tiek īstenots 
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N.p.k. Projekta nosaukums, iesniedzēji Rezultāts 

12. „ Skolas piens” - Eiropas Komisijas programma. 

13. vidusskola 

Tiek īstenots 

13. Daugavpils pilsētas domes organizētas bērnu un jauniešu nometnes 

„Laikmetu griežos”, „Veselību veicinošs dzīvesveids” uz 13. 

vidusskolas  bāzes. 5.06.2017. -28.07.2017. 

V. Jasinska 

Tika īstenots 

14. Dalība Eiropas Sociālā fonda atbalsta projektā ““Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

E. Saveļjeva 

Iesniegts 

15. "Lāses Kauss" 2016. D. Hadakovs Tika īstenots 

 

16. 

Programma Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai; Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes atbalsts. 

I.Rabša, V.Jasinska, I.Gurova, A.Habadajeva, I.Ņevedomska, 

A.Skutele 

Tiek īstenots 

17. SAM 8.1.2. A.Skutele, R.Galvāns, E.Guds Tiek īstenots 

18. Imanta Ziedoņa muzeja projektu konkurss “Ideju pavasaris”. 

A.Paļčevska, O. Pankova, D. Stepanova, I. Denisovs (10. kl.) 

Iesniegts 
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6. Skolas īpašie piedāvājumi 

6.1. Padziļināta mūzikas apmācība:  

 skolā 15 klašu komplekti ar padziļinātu mūzikas apmācību;  

 darbojas 6 koru kolektīvi: 

o 1. klašu bērnu koris; 

o 2. – 4. klašu meiteņu koris; 

o 2. – 6. klašu zēnu koris; 

o 5. – 8. klašu meiteņu koris; 

o 7. – 8. klašu zēnu ansamblis; 

o 9. – 12. klašu jauktais koris „Nojauta”; 

 izglītojamie paralēli obligātajiem mācību priekšmetiem apgūst  

o solfedžo,  

o kora dziedāšanu,  

o solo dziedāšanu,  

o mūziku padziļināti( ritmika un radošā muzicēšana),  

o instrumenta spēli: 

 klavieres,  

 stīgu instrumentus (vijoli, ģitāru),  

 akordeonu, 

 pūšamos instrumentus; 

 darbojas kolektīvi: 

o pūtēju orķestris un defilē grupa; 

o diksilends; 

o akordeonistu ansamblis; 

o vijolnieku ansamblis; 

o ģitāristu ansamblis; 

o vokālie ansambļi; 

o tautas deju kolektīvs, 

o moderno deju grupas; 

6.2. Rezultatīva zinātniski pētnieciskā darbība; 

6.3. Ilggadējas skolas tradīcijas; 

6.4. Pozitīva iekšējā vide; 
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6.5. Atbilstoša materiāli tehniskā bāze prioritāšu īstenošanai; 

6.6. Nozīmīgs atbalsts karjeras izvēlē; 

6.7. Aktīva iesaistīšanās starptautiskā un vietējā mēroga projektos; 

6.8. Organizētas pagarinātās dienas grupas; 

6.9. Skolā darbojas interešu grupas: 

 skolēnu mācību uzņēmumi; 

 izglītojamo parlaments; 

 vizuālās mākslas fakultatīvās nodarbības; 

 floristu grupa; 

 skolas muzejs; 

 vieglatlētikas un koriģējošās vingrošanas nodarbības; 

 skolas mājas lapa; 

 skolas teātra grupa; 

 breik-dejotāju grupa; 

 jauno programmētāju un robotikas pulciņš; 

 elektronikas pulciņš; 

 zinātnes un tehnikas progresa muzejs; 

 “valodu klubiņš”. 
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II Skolas darbības mērķis  

 

Vīzija 

Mūsdienīga, atvērta sadarbībai, konkurētspējīga vidusskola ar saglabātu savu identitāti. 

 

Misija 

Veidot pozitīvu izglītības vidi un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās un 

profesionāli orientētās pamatizglītības un vidējās izglītības mērķu sasniegšanu, radot 

konkurētspējīgu personību. 

 

Mērķis 

 

Kvalitatīvs 21.gadsimta prasībām atbilstošs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē 

vispārējās un profesionāli orientētās pamatizglītības un vidējās izglītības standartu 

īstenošanai. 
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III 2013./2014.m.g. – 2016./2017.m.g. izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

1.MĀCĪBU SATURS  

 Prioritāte 2013./2014.m.g: Profesionāli orientētā virziena izglītības programmu 

efektivitātes izvērtēšana. 

 

 

 Pamatojoties uz Profesionāli orientētā virziena izglītības programmu efektivitātes 

izvērtēšanas rezultātiem, veiktas izmaiņas izglītības programmās, kas aktualizētas 

IKVD; 

 Nodrošināta atbilstošu mācību priekšmetu programmu un tematisko plānu izstrāde; 

 Papildināts profesionālu pedagoģisko kadru sastāvs ar mērķi nodrošināt izmaiņu 

ieviešanu. 

 Prioritāte 2015./2016.m.g:  Skolas izglītības programmās piedāvātā mācību 

satura un darba tirgus pieprasījuma sasaistes izpēte. 

 Skolā ir mērķtiecīgi organizēta un realizēta vispusīga interešu izglītības programma, 

kas papildina profesionāli orientētā virziena programmas saturu un nodrošina iespēju 

iesaistīties dažādu jomu aktivitātēs jebkuram skolas izglītojamajam; 

 Visi skolotāji īsteno standartos paredzēto mācību saturu. 

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

  Prioritāte 2013./2014.m.g: Starpdisciplināru prasmju aktualizēšana mācību 

stundās  

 Pievērsta uzmanība mācību priekšmetu saiknes nodrošinājumam mācību stundā; 

 2 pedagogu sadarbība, kurā viens attīsta uzdevumu veikšanai prasmes citā mācību 

priekšmetā; 

 Tiek veicināta pedagogu sadarbība kompetenču pieejā; 

 Integrēti pasākumi mācību priekšmetu nedēļas ietvaros. 

 

 Prioritāte 2014./2015.m.g: Bilingvālās izglītības un valsts valodas apguves 

metodikas pilnveide  

 Ir izveidota sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm, savstarpēji apmeklējot 

nodarbības; 

 Sadarbībā ar pilsētas izglītības pārvaldes bilingvālās izglītības un latviešu valodas 

metodiķiem ir izveidoti balsta konspekti dabaszinību un latviešu valodas stundām 

mazākumtautību skolā; 
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 20 skolas pedagoģi pilnveidoja savas zināšanas  latviešu valodas kursos „Valoda 

vieno”; 

 Skolas iekšējā kontrolē ir mācību priekšmeti, kurus pasniedz latviešu valodā vai 

bilingvāli; 

 Bilingvālās izglītības mācību procesa kvalitātes pārbaudes rezultāti tiek apspriesti 

metodiskās komisijas, padomes un pedagoģiskās padomes sēdē. 

 Prioritāte 2015./2016.m.g: Pieredzes popularizēšana darbā ar IT 

 Pedagogi tālākizglītības kursos un savstarpējā pieredzes apmaiņā pilnveido zināšanas 

un prasmes IT resursu izmantošanā mācību procesā; 

 Mācību procesam pieejami datori, multimediju projektori, interaktīvās tāfeles, mācību 

līdzekļi CD formātā, interneta resursi; 

 Vairāki pedagogi veido mācību materiālus darbam ar IT, dalās pieredzē ar 

izstrādātajiem materiāliem; 

 Skolotāji un izglītojamie savā darbā izmanto vietni „ uzdevumi.lv”; 

 Izglītojamiem ir iespēja izmantot skolas datorklasi pēc mācību stundām, kā arī strādāt 

skolas bibliotēkā; 

 Būtiski uzlabots skolas nodrošinājums ar IT, pedagogiem ir iespējams mācību procesā 

regulāri izmantot datoru, iespēju robežās arī interaktīvo tāfeli, projektoru, lietot 

elektroniskos un interneta resursus, kā arī organizēt mācību stundas datorklasē; 

 Valsts diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasei notiek tiešsaistē, kas būtiski 

ietaupa gan laiku, gan resursus; 

 Iegādāti  jauni projektori, datori, uzstādīti mācību kabinetos, skolotāju istabā un 

administrēšanai. Interneta piekļuves punkti ir visos mācību priekšmetu kabinetos, 

paaugstināts interneta ātrums līdz 100 Mbit/s. Iegādāti 2 ekrāni ātrākai informācijas 

apritei skolā; 

 Katru gadu skolas budžetā tiek ieplānoti līdzekļi jaunu IT iegādei, lai pilnveidotu 

mācību procesa apguves kvalitāti.  

 Prioritāte 2016./2017.m.g: Sabalansētas sistēmas “Darbs stundā un ārpus tās” 

izveide  

 Stundu vērojumi liecina, ka visi pedagogi katrai mācību stundai izvirza mācību 

stundas mērķi, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus.; 

 Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek izvēlētas mācību metodes, 

IT, plānota izglītojamo sadarbība gan pāros, gan grupās, mazo projektu darbs 

stundās; 
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 Stundas tēmas apguvē mērķtiecīgi iesaistās gandrīz visi izglītojamie, jo skolotājs 

respektē skolēnu dažādas mācīšanās vajadzības, stilus, akceptē izglītojamo kļūdas, 

kopīgi risina problēmas; 

 Tehnoloģiju izmantošana palīdz labāk izprast un apgūt mācību saturu, vietnes 

uzdevumi.lv izmantošana palīdz gatavoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem, kā 

arī izpildīt mājas darbus; 

 Tiek izmantotas praktiskās darbības metodes- stundas dabā, mācību ekskursijas, 

pētījumu veikšana, eksperimentēšana, u.c.; 

 Fakultatīvās nodarbības un individuālās konsultācijas tiek organizētas, lai 

izglītojamos sagatavotu mācību priekšmetu olimpiādēm un zinātniski pētnieciskā 

darba izstrādei un aizstāvēšanai, par ko liecina augsti rezultāti pilsētas, reģiona un 

valsts mērogā. 

 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 Prioritāte 2014./2015.m.g: Valsts valodas centralizēto eksāmenu rezultātu 

paaugstināšana 

 Skolas iekšējā kontrolē ir mācību priekšmetu, kurus pasniedz latviešu valodā vai 

bilingvāli hospitēšana; 

 Skola organizē piloteksāmenu latviešu valodā 1.semestra beigās 9.un 12.klasei, veic 

padziļinātu analīzi; 

 Valsts pārbaudes darbu rezultātu regulāra analīze Pedagoģiskās padomes sēdē, 

secinājumi tiek izmantoti darba pilnveidē; 

 Pedagogi sadarbojas, lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus. 

 Prioritāte 2015./2016.m.g: ZPD izstrādes kvalitātes un sasniegumu konkursos 

paaugstināšana 

 Skolā notiek apmācību semināri gan pedagogiem, gan izglītojamajiem; 

 Aktīvi darbojas zinātniski pētnieciskās darbības koordinators; 

 Ir izveidota sabalansēta sistēma izglītojamo ZPD izstrādei un aizstāvēšanai; 

 10.klases izglītojamie piedalās 11.klases izglītojamo ZPD aizstāvēšanā, lai veidotu 

pieredzi; 

 Ir izveidota cieša sadarbība ar augstskolu mācībspēkiem; 

 Sasniegti augsti rezultāti skolas, Latgales reģiona, valsts un starptautiskajā līmenī. 
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4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 Prioritāte 2013./2014.m.g: Individuālas pieejas sekmēšana katram 

izglītojamajam 

 Skolā tiek izstrādāts individuālais plāns izglītojamajiem ar zemu sekmju līmeni; 

 Darbs ar izglītojamajiem, kuriem 1.semestra sekmju līmenis ir zems – apspriede pie 

vadības, klases audzinātājs sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju veic 

pastiprinātu kontroli; 

 Nodrošināta atbalsta sistēma reemigrantiem; 

 Talantīgie izglītojamie individuāli vai domubiedru grupās strādā, gatavojoties mācību 

priekšmeta olimpiādei; 

 Tiek organizētas individuālās konsultācijas vidusskolēniem, kuri izstrādā ZPD. 

 Prioritāte 2014./2015.m.g: Skolas atbalsta personāla darbības aktivizēšana 

 Izveidota atbalsta personāla metodiskā komisija; 

 Palielinātas atbalsta personāla darba likmes; 

 Notiek aktīva skolas atbalsta personāla darbība skolā;  

 Atbalsta personāla sadarbība ar klases audzinātāju, mācību priekšmeta skolotāju un 

vecākiem; 

 Atbalsta personāla regulāra piedalīšanās klašu vecāku sapulcēs; 

 Notiek atbalsts izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās vai mācīšanās traucējumi. 

 Prioritāte 2016./2017.m.g: Sadarbības sistēmas izveide e- vidē 

 Vietnes e-klase.lv dažādu funkciju efektīva izmantošana; 

 MP sēdē apspriesti jautājumi par sadarbības vides paplašināšanu starp skolu, 

izglītojamajiem un viņu ģimenēm; 

 Vecāku kopsapulcē apspriesti jautājumi par interneta izmantošanu; 

 APU programmas ietvaros ik mēnesi notiek e-klases uzvedības žurnāla monitorings; 

 Skolotāju komanda licencē un novada kolēģiem A līmeņa pedagogu tālākizglītības 

kursus; 

 Skolā aktivizējas darbs vietnē uzdevumi.lv, lai nodrošinātu mājas darbu sekmīgu 

izpildi e- vidē un palīdzētu sagatavoties VPD; 

 Ieviests aptauju rīks – Edurio; 

 E-klase.lv pasta jēgpilna izmantošana ar mērķi nodrošināt regulāru informācijas 

apriti, sevišķi gadījumos, ja izglītojamais attaisnotu iemeslu dēļ nevar apmeklēt skolu. 
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5. SKOLAS VIDE 

 Prioritāte 2013./2014.m.g: Lokālā patriotisma nostiprināšana skolā 

 Paplašināts skolas muzeja fonds un popularizēta skolas muzeja darbība skolā; 

 Palielināts interešu izglītības pulciņu skaits; 

 Tradicionāli skolas pasākumi tika novadīti kvalitatīvi, augstā līmenī; 

 Skolas tēla popularizēšana pilsētā (koncerti, bukleti, piedalīšanās Pilsētas svētkos, 

skolas radiopārraides, skolas Goda plāksne, Goda diena); 

 Izveidota skolas atribūtika: himna, logo, karogs; 

 Visi izglītojamie apguvuši skolas himnu; 

 Izveidots tautas deju kolektīvs (2.-4.kl.). 

 Prioritāte 2014./2015.m.g: Dziesmu svētku tradīciju popularizēšana 

 Muzicējošie kolektīvi kvalitatīvi sagatavoti dalībai Skolēnu dziesmu un deju svētkos 

(3 kori, pūtēju orķestris, defilē); 

 2.-4.kl.tautas deju kolektīvs ’’Varavīksne’’ apguva Dziesmu svētku repertuāru; 

 Skolas koru kolektīvi sagatavoja koncertu pilsētas iedzīvotājiem, kas veltīts Dziesmu 

svētkiem “Nāk rudens apgleznot Latviju’’. 

 Prioritāte 2015./2016.m.g: Skolas telpu pielāgošana efektīvākai izglītojamo 

ārpusstundu darba un atpūtas nodrošināšanai 

 Izpētītas izglītojamo intereses par nodarbībām pēc mācību stundām; 

 Izpētīta skolas telpu noslogotība, paplašināta skolas materiāli tehniskā bāze interešu 

izglītības pulciņu darbam; 

 Sakārtota un renovēta skolas fiziskā vide; 

 Sastādīts interešu izglītības pulciņu saraksts, kas ērts un pieejams izglītojamiem. 

 

6.RESURSI  

 Prioritāte 2014./2015.m.g: Tērpu iegāde muzicējošo kolektīvu estētiska izskata 

nodrošināšanai 

 Iegādāti koncertu tērpi tautas deju kolektīvam “Varavīksne”, 

 pūtēju orķestrim, 

 defilē grupai, 

 2.-4.klašu korim, 

 zēnu korim. 

 Prioritāte 2015./2016.m.g: Mācību kabinetu modernizēšana 

 Nozīmīgi papildināts mācību kabinetu IKT aprīkojums; 
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 Pedagogiem organizēti apmācības kursi darbam ar IKT; 

 Papildināts mācību līdzekļu un materiālu klāsts fizikas, ķīmijas, bioloģijas kabinetos 

zinātniski pētnieciskās darbības veikšanas nodrošināšanai. 

 

7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 Prioritāte 2014./2015.m.g: Projektu darba aktivizēšana 

 Izveidota projektu darba koordinatoru grupa; 

 Skola iesaistījusies dažāda veida  starptautiskajos un vietējā mēroga projektos; 

 Personāls iesaistīts Eiropas mobilitātes aktivitātēs, kas sekmē pedagogu kompetenču 

pilnveidi; 

  No projektu fondiem piesaistīti papildus finanšu līdzekļi skolas darba pilnveidei.  

 Prioritāte 2016./2017.m.g: Skolas attīstības plāna izstrāde nākamajiem 4 gadiem 

 Veikts detalizēts skolas darba pašvērtējums, noteiktas prioritātes turpmākajam 

darbam; 

 Izstrādāts Skolas attīstības plāns nākamajiem 4 mācību gadiem. 
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IV Skolas darba pašvērtējums 
 

PAMATJOMA Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. MĀCĪBU 

SATURS 

 

1. Pilnveidotas skolas izglītības programmas. 

2. Rezultatīva  profesionāli orientētā virziena programmu 

īstenošana. 

3. Noteikta mācību priekšmetu programmu un tematisko 

plānojumu izstrādes un kontroles metodika skolā. 

4. Mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju darba 

plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētajai izglītības 

programmai. 

5. Veiksmīgi tiek iedzīvinātas CLIL projekta idejas. 

6. Izglītības iestādē ir mērķtiecīgi organizēta un realizēta 

vispusīga interešu izglītības programma,  kas papildina 

profesionāli orientētā virziena programmas saturu un 

nodrošina iespēju iesaistīties dažādu jomu aktivitātēs 

jebkuram skolas izglītojamajam. 

1. Pilnveidot un veikt grozījumus  pamatizglītības 

mazākumtautību  un pamatizglītības profesionāli 

orientētā virziena  mazākumtautību programmā sakarā ar 

latviešu valodas lietojuma proporciju maiņu, pāriet uz 2. 

izglītības satura apguves modeli. 

2. Aktīvāka sadarbība starp  dažādu priekšmetu skolotājiem 

mācību satura apguves nodrošināšanai. 

3.   Mācību satura apguvē paredzēt mācību darba 

diferenciāciju izglītojamiem ar grūtībām mācībās un 

talantīgajiem izglītojamiem. 
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PAMATJOMA Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

2. MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

1. Mācīšanās procesā pedagogi rosina izglītojamos apgūt pēc iespējas 

kvalitatīvākas zināšanas, mācīšanās un sadarbības prasmes, kā arī pētnieciskā 

darba iemaņas. 

2. Vidusskolā tiek organizēta zinātniski pētnieciskā darbība. 

3. Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas sagatavoties un piedalīties 

konkursos, olimpiādēs, skatēs, projektos u.c. 

4. Pilnveidota pārbaudes darbu analīzes sistēma. 

5. Skolā esošie resursi un mācību kabinetu iekārtojums ESF projekta „Atbalsts 

vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 

nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un mūsdienu tehnoloģiju 

izmantošanu mācību procesā. 

6. Elektroniskās sistēmas e-klase ieviešana skolā, nodrošina vecākiem  iespēju 

sekot līdzi bērna sekmēm. 

7. Regulāri tiek pilnveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

8. Valsts pārbaudes darbu rezultāti atbilst skolā izstrādātai vērtēšanas sistēmai. 

9. Regulāra vecāku informēšana par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

10. Skola iesaistās problēmu, kas saistītas ar mācību stundu neattaisnotu kavēšanu, 

risināšanā.  

11. Izglītojamie gūst sasniegumus pilsētas, valsts, starptautiska mēroga konkursos 

un olimpiādēs. 

12. Regulāri tiek papildināta materiāltehniskā bāze mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai.  

13. Skolā īsteno sadarbības formas starp izglītojamiem, skolotājiem, vecākiem.  

 

1. Pilnveidot mācību procesa saikni ar 

reālo dzīvi. 

2. Pilnveidot izglītojamo patstāvīgā 

darba iemaņas zināšanu apguves 

procesā. 

3. Meklēt risinājumus sekmīgai mājas 

darbu apjoma un pamatojuma 

sabalansēšanai starp dažādiem 

mācību priekšmetiem. 

4. Turpināt darbu neattaisnoto kavējumu 

novēršanā. 

5. Pilnveidot izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību, 

pievēršot uzmanību  motivējošiem 

principiem. 

6. Aktīvāk iesaistīt izglītojamos 

pašvērtēšanā, paaugstinot personīgo 

atbildību par kvalitatīvas izglītības 

iegūšanu.  

7. Plānojot mācību darbu, ievērot 

efektīvas sadarbības prasmes. 

8. Pilnveidot mācību darba individuālo 

pieeju izglītojamiem ar grūtībām 

mācībās un talantīgajiem 

izglītojamiem mācību procesā.  
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PAMATJOMA Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

3. SKOLĒNU 

SASNIEGUMI 

1. Skola uzskaita un analizē izglītojamo mācību sasniegumu 

rezultātus katrā       mācību priekšmetā, iegūtos rezultātus 

izmanto zināšanu kvalitātes paaugstināšanai. 

2. Ieviests e –klases žurnāls un nodrošināti mācību kabineti ar 

datoriem pedagogu darbam. 

3. Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts 

pārbaudes darbiem. 

4. Mācību sasniegumu rezultāti valsts pārbaudes darbos ir 

atbilstoši mācību sasniegumiem ikdienas darbā vai augstāki. 

5. Centralizēto eksāmenu rezultāti ir augstāki nekā vidējie 

valstī. 

6. Godalgotas vietas Latvijas skolu reitingā darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem, sasniegumiem valsts un 

staptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. 

1. Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju 

pamatizglītības 2. posmā un vidusskolā. 

2. Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, lai 

paaugstinātu mācību sasniegumu līmeni mācību 

priekšmetos. 

3. Nodrošināt atbalstu izglītojamo mācību motivācijai 

latviešu valodas veiksmīgai apguvei. 

4. Paaugstināt centralizēto eksāmenu rezultātus, motivējot 

izglītojamos mērķtiecīgam un plānotam ikdienas darbam; 

5. Pāriet uz 2.izglītības satura apguves modeli, lai sekmētu 

sasniegumus latviešu valodas apguvē visos mācību 

priekšmetos, kurus apgūst latviešu valodā vai bilingvāli; 

6. Turpināt radoši strādāt, lai sasniegtu augsta līmeņa 

mācību rezultātus, balstoties uz kompetenču pieeju. 
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PAMATJOMA Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

4. ATBALSTS 

SKOLĒNIEM 

1. Izglītojamajiem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalsta personāla - psihologa, sociālā 

pedagoga, skolas māsas, logopēda un karjeras konsultanta - konsultācijas vai palīdzību.

  

2. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

3. Labi organizēti izglītojamo drošības pasākumi.  

4. Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par izglītojamo 

mācību darbu, sasniegumiem un citiem jautājumiem.   

5. Veiksmīgi adaptācijas pasākumi skolā. 

6. Vecāki apmeklē skolā rīkotos ārpusklases pasākumus. 

7. Klases audzinātāju un vecāku sistemātiska sadarbība. 

8. Savlaicīga izglītojamo spēju, individuālo vajadzību un grūtību izvērtēšana. 

9. Veiksmīga Skolēnu mācību uzņēmumu programmas realizēšana. 

10. Izstrādāta karjeras izglītības programma 1.-12.klasēm, tiek īstenoti daudzveidīgi 

karjeras izvēles pasākumi. 

11. Plašs un kvalitatīvs interešu izglītības piedāvājums. 

12. Augsts kultūrizglītības kolektīvu mākslinieciskais sniegums. 

13. Skolas pozitīvā tēla popularizēšana. 

14. Veiksmīga sadarbība ar dažādu institūciju speciālistiem.   

15. Izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās. 

16. Ir izstrādāti Iekšējās kārības noteikumi,  Izglītojamo sūdzību kārtība, Kavējumu 

kārtība, ar tām iepazīstināti izglītojamie, vecāki, pedagogi. 

17. Tiek realizēta programma Atbalsts pozitīvai uzvedībai. 

 

1. Pilnveidot informācijas 

apmaiņu starp vecākiem un 

skolu. 

2. Organizēt izglītojošus 

pasākumus vecākiem. 

3. Izstrādāt atbalsta sistēmu darbā 

ar talantīgajiem izglītojamiem. 

4. Diferencēt pārbaudes darbu 

saturu, izstrādāt tos atbilstoši 

izglītojamo individuālajam 

vajadzībām. 

5. Turpināt darbu Veselību 

veicinošo skolu aktivitātēs.  
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PAMATJOMA Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

5. SKOLAS VIDE 

1. Labs skolas prestižs sabiedrībā.  

2. Izkoptas stipras skolas tradīcijas.  

3. Tiek uzturēta telpu estētiska vide, tīrība.  

4. Labvēlīgs mikroklimats skolā. 

5. Saturiski pārdomāti skolas pasākumi. 

6. Izstrādāta skolas atribūtika (karogs, logo un himna). 

7. Nodrošināti kabineti atbalsta personāla individuālajam 

darbam ar izglītojamajiem. 

8. Nodrošināti izglītojamo individuālie garderobes skapīši. 

9. Ir telpas ārpusstundu nodarbībām. 

 

1. Turpināt darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras 

pilnveidošanas. 

2. Pasākumu dažādošana kolektīva saliedēšanai. 

3. Izveidot izglītojamo atpūtas stūrīšus. 

6. RESURSI 

1. Papildu finansējums profesionāli orientētā virziena izglītības 

programmu īstenošanai. 

2. Labs mācību telpu izkārtojums. 

3. Regulāri pilnveidota materiāli tehniskā bāze. 

4. Atbildīgi un kompetenti skolas darbinieki. 

5. Darbspējīgs un profesionāls vadības sastāvs. 

6. Cieša saikne ar sabiedrību. 

7. Interneta nodrošinājums visā mācību iestādē. 

8. Skolas ēkas renovācija projekta „Daugavpils pašvaldības 

izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. 

9. Projektu līdzekļu piesaiste. 

1. Pedagogu tālākizglītības plānošana un organizēšana 

atbilstoši jaunajai izglītības paradigmai. 

2. Iekšējās videonovērošanas sistēmas uzstādīšana. 

3. ITK aprīkojuma atjaunināšana un papildināšana. 
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PAMATJOMA Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

7. SKOLAS 

DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

1. Izstrādāta visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. 

2. Skolā ir precīza vadības struktūra. 

3. Skolas vadība veicina radošu darbības vidi skolā, atbalsta 

dažādas izglītojamo un pedagogu aktivitātes. 

4. Aktivizēta iesaistīšanās dažāda veida projektos, kā rezultātā 

piesaistīti nozīmīgi finanšu līdzekļi skolas materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidei , nodrošināts atbalsts personāla mobilitātes 

attīstīšanai. 

5. Organizēts plašs pasākumu klāsts skolas pozitīvā tēla 

popularizēšanai sabiedrībā. 

6. Izstrādāts skolas darba Attīstības plāns nākamajiem četriem 

mācību gadiem. 

 

1. Turpināt darbu ESF un vietējās nozīmes projektos. 

2. Pilnveidot izglītības kvalitātes pārraudzības sistēmu 

skolā. 
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V Skolas attīstības prioritātes 2017./2018. – 2020./2021. mācību gadiem 
 

Pamatjoma 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

MĀCĪBU SATURS Pāreja uz 2.izglītības satura apguves 

modeli 

Kompetenču pieejā  balstīts mācību 

saturs 

  

MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

Pedagogu savstarpējā sadarbība un 

komandas darba pratība 

Uz pārmaiņām virzītu mācību 

organizācijas formu ieviešana.. 

 Kvalitatīvas kompetenču 

izglītības ieviešanas 

rezultātu analīze 

IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

Mācību sasniegumu paaugstināšana 

ikdienas darbā. 

 Rezultātu paaugstināšana 

valsts pārbaudes darbos. 

 

 

ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJIEM 

Individuālas pieejas sekmēšana katram 

izglītojamajam. 

 

Karjeras izvēles atbalsta sistēmas 

paplašināšana. 

Efektīvas atbalsta pasākumu 

sistēmas izveide darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem. 

Veiksmīga izglītojamo 

dalība mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, 

skatēs. 

 

SKOLAS VIDE Latvijas Valsts simtgades sagaidīšana. 

 

Skolas telpu pielāgošana efektīvākai 

izglītojamo vajadzību nodrošināšanai. 

Pozitīvas uzvedības veicināšana 

vērtīborientētā vidē. 

Dalība XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos. 

 

RESURSI Starptautiskā un vietējā mēroga projektu 

apguve un īstenošana skolā. 

Atbalsts pedagogu kompetences 

pilnveidei 

Starptautiskā un vietējā mēroga 

projektu apguve un īstenošana 

skolā. 

Atbalsts pedagogu kompetences 

pilnveidei 

  

SKOLAS DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Izglītības kvalitātes pārraudzības 

efektivitātes paaugstināšana skolā. 

 

Skolas darba novērtēšana 

akreditācijas procesā 

 Skolas darbības 

pašvērtējuma veikšana par 

pārskata periodu un jauna. 

attīstības plāna izstrāde 
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Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritātes Pāreja uz 2.izglītības satura apguves modeli. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu uz katra izglītojamā mācību sasniegumiem virzītu mācību procesu. 2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Saņemts lēmums par Pamatizglītības programmu  aktualizēšanu pārejai uz 2. izglītības apguves modeli; 

 veiktas izmaiņas skolas Nolikumā; 

 skolotāji pārzina 2. izglītības satura apguves modeli; 

 mācību programmās aktualizētas nepieciešamās pārmaiņas; 

          izglītības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem realizē licencētās pamatizglītības programmas;  

          skolotāji izstrādā un nepieciešamības gadījumā koriģē tematiskos plānus atbilstoši mācību satura apguves  modelim;  

          kabineti ir aprīkoti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, lai varētu izpildīt izglītības programmā paredzētās prasības; 

 notiek procesa vērošana, kas dokumentēts  mācību stundu vērošanas lapās, pārbaudes darbos, Skolas padomes, Metodiskās padomes, 

metodisko komisiju, vadības sēžu protokolos, tiek noteiktas stiprās puses un vēlamie uzlabojumi, noteiktas atbildīgās personas un pasākumi 

nepilnību novēršanai. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Sagatavot dokumentāciju iesniegšanai IKVD pārejai uz 

2. apguves modeli. 

Direktores vietnieki 2017.gada augusts-

septembris 

Cilvēkresursi Direktore 

Saņemt IKVD lēmumu un iepazīstināt ar izmaiņām 

pedagogus, izglītojamos, vecākus. 

Direktores vietnieki, MK vadītāji 2017.gada augusts-

septembris 

Cilvēkresursi Direktore 

Veikt izmaiņas skolas Nolikumā. Direktore 2017.gada oktobris Cilvēkresursi Direktore 

Uzsākt 2. izglītības apguves modeļa īstenošanu. Direktores vietnieki, MK vadītāji, 

mācību priekšmetu skolotāji 

2017. gada septembris Cilvēkresursi, skolas 

budžets 

Direktore  

Koriģēt mācību priekšmetu tematiskos plānus, 

atbilstoši mācību satura apguves modelim. 

Mācību priekšmetu skolotāji, MK 

vadītāji, direktores vietnieki 

Augusts, septembris, 

janvāris 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Pilnveidot sadarbību starp dažādu mācību priekšmetu 

skolotājiem. 

Mācību priekšmetu skolotāji, MK 

vadītāji, direktores vietnieki 

Oktobris- aprīlis Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Vērot un analizēt mācību priekšmetu programmu 

īstenošanu mācību stundās  ar mērķi noteikt 2. 

izglītības satura apguves modeļa  efektivitāti un 

diagnosticēt radušās problēmas. 

Mācību priekšmetu skolotāji, MK 

vadītāji, direktores vietnieki 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 
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Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritātes Kompetenču pieejā  balstīts mācību saturs. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstīgu mācību saturu. 

 

2018./19.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Atbilstoši standartiem veidoti un izpildīti mācību satura īstenošanas plāni;  

  skolotāji un izglītojamie iepazinuši kompetenču pieeju mācībās; 

 skolotāji ir apguvuši un lieto inovatīvas mācību metodes un tehnoloģijas; 

  iegādāta izglītības satura īstenošanai atbilstoša metodiskā un mācību literatūra;  

  jaunā  satura īstenošana  izvērtēta mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes un metodiskās padomes 

sēdēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Mācību priekšmetu  pedagogiem veikt izpēti par 

nepieciešamajām izmaiņām  mācību priekšmeta 

programmā un saturā atbilstoši jaunajam, kompetencēs 

balstītajam vispārējās izglītības saturam. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi, MK vadītāji 

Augusts- septembris Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Regulāri vērtēt un analizēt stundās notiekošo. Mācību priekšmetu skolotāji, 

MK vadītāji, direktores 

vietnieki 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu standartu 

kvalitatīvā īstenošanā. 

MK vadītāji, direktores 

vietnieki  

Septembris- oktobris, 

februāris- marts 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Mācību satura īstenošanā akcentēt dzīvei nepieciešamo  

prasmju attīstīšanu. 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

MK vadītāji, direktores 

vietnieki  

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 
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Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritātes Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darba pratība. 

Mērķis Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences savstarpējā sadarbībā. 2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Pedagogi atzinīgi vērtē koleģiālo sadarbību un savstarpējo atbalstu (anketēšana, pašvērtējums u.c.). 

 Pedagogu izrāda iniciatīvu komandas pasākumu veidošanā (MK un MP protokoli, Pedagoģiskās padomes sēdes materiāli). 

 Izglītojamie līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā (mācību stundu vērošanas lapas). 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Plānot pedagogu sadarbības pasākumus . MK vadītāji, pedagogi 

 

Septembris, oktobris Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Pedagogu komandas darbs domubiedru grupās. MK vadītāji, pedagogi  

 

Novembris- marts Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Veicināt izglītojamo sadarbību mācību darbā, vērot un 

analizēt notiekošo procesu. 

Mācību priekšmetu skolotāji,  

direktores vietnieki 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 
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Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritātes Uz pārmaiņām virzītu mācību organizācijas formu ieviešana. 

Mērķis Veicināt izglītojamo panākumus uz mācīšanos virzītā mācību stundā. 2018./19.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Skolotāju organizētās stundas atbilst uz mācīšanos virzītas stundas kritērijiem (mācību stundas vērošanas lapas, pedagoga 

pašvērtējums). 

 Skolotāji zina un ievēro izglītojamo individuālos mācīšanās stilus (mācību stundu vērošanas lapas). 

 Izglītojamie aktīvi iesaistās mācību procesā – jautā, risina un analizē problēmas, eksperimentē, argumentē, izvērtē, diskutē un 

secina (mācību stundu vērošana lapas). 

 Mācību stundas ietvaros tiek paredzēts laiks pašvērtēšanai un savstarpējai vērtēšanai (anketēšana, mācību stundu vērošanas 

lapas). 

 Izglītojamie ir ieinteresēti un motivēti mācīties (anketēšana). 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Izmantot mūsdienīgas mācību metodes un līdzekļus uz 

izglītojamā mācīšanos virzītā stundā (komunikatīvas metodes, 

individuālā pieeja, motivējoša vērtēšana, IT izmantošana utt.). 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Koleģiāli sadarboties stundu norises plānošanā, vērošanā un 

analīzē. 

MK vadītāji, 

mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Paaugstināt izglītojamā personīgo atbildību par mācību 

sasniegumiem.  

Mācību priekšmetu 

skolotāji,  

klases audzinātāji 

 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Mācību stundā ieplānot laiku izglītojamo darba pašvērtēšanai un 

savstarpējai vērtēšanai. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji  

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Veikt izglītojamo anketēšanu par mācīšanās motivāciju stundā. Direktores vietnieki Janvāris, februāris Cilvēkresursi 

 

Direktore 
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Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritātes Kvalitatīvas kompetenču izglītības ieviešanas rezultātu analīze. 

Mērķis Aktualizēt kompetenču pieejai atbilstošas prasības mācību priekšmetos. 2020./21.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Pedagogi ieviesa izmaiņas sava mācību priekšmeta pasniegšanas metodikā (mācību stundu vērošanas lapas) 

 Izglītojamie mācību darbā izmanto jēgpilnu mācīšanos un atgriezenisko saiti (mācību stundu vērošanas lapas) 

 Mācīšanās kompetenču pilnveidošanās rezultātā uzlabojušies mācību sasniegumi (pašvērtējums)  

 Pedagogu pieredzes apmaiņa vērsta uz pedagoģiskās meistarības izaugsmi (MK un MP protokoli, Pedagoģiskās padomes 

sēdes materiāli, pedagoga pašvērtējums) 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Metodiskajās sanāksmēs izvērtēt mācību saturu par jaunākajām 

mācīšanās kompetencēm. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, 

MK vadītāji 

Augusts - septembris Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Vērot un analizēt mācību stundas ar mērķi noskaidrot pedagogu 

prasmi organizēt kompetenču izglītībā balstīta mācību procesa 

nodrošināšanu. 

Direktores vietnieki Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktore  

Ieviest jēgpilnu mācīšanās apzināšanos uz zināšanu lietošanu 

daudzveidīgās situācijās un kontekstos, atgriezenisko saiti par 

mācīšanos. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji,  

MK vadītāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Pilnveidot mācību procesa izvērtēšanas un pedagogu 

pašvērtējuma prasmes kā pedagoģiskās meistarības izaugsmes 

pamatu. 

Direktores vietnieki Maijs - jūnijs Cilvēkresursi Direktore  
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Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritātes Mācību sasniegumu paaugstināšana ikdienas darbā. 

Mērķis Katra izglītojamā veicināšana individuālo mācīšanās spēju izaugsmei 2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Skolotāji ievēro izglītojamo stiprās puses un individuālās īpatnības mācību darbā (mācību stundu vērošanas lapas, tematiskie 

plāni). 

 Skolotāji izstrādā mācību stundai dažādu apguves līmeņu mācību materiālus (pārbaudes dari, darba lapas). 

 Izglītojamie aktīvi iesaistās mācību procesā – jautā, risina un analizē problēmas, eksperimentē, argumentē, izvērtē, diskutē un 

secina (mācību stundu vērošanas lapas).  

 Izglītojamie motivēti mācīties stundā un uzlabot zināšanu līmeni (anketēšana). 

 Mācību dinamikas izpēte (e –klases žurnāls) . 

 Izglītojamie mērķtiecīgi mācās un demonstrē radošas un strukturētas domāšanas prasmes (skolēnu sasniegumi olimpiādēs, 

konkursos). 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Plānot un organizēt mācību satura apguvi, ievērojot izglītojamo individuālās 

vajadzības. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Augusts- 

septembris 

Cilvēkresursi  Direktores vietnieki 

Dažādu apguves līmeņu mācību materiālu izstrāde mācību priekšmetos. Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Pilnveidot skolas pārbaudes darbu sistēmu, pievēršot uzmanību zināšanu, 

iemaņu un prasmju kontrolei un prasmei pielietot tās nestandarta situācijās. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, MK vadītāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Ikdienas mācību procesā aktualizēt izglītojamo pašvērtējumu, atgriezenisko 

saiti. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, 

 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Regulāri izvērtēt mācību sasniegumus, izaugsmes dinamiku, izmantojot e-

klases iespējas, konstatēt problēmas un plānot pasākumus to uzlabošanai. 

Klases audzinātāji, 

direktores vietnieki 

Decembris- 

janvāris, maijs- 

jūnijs 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Veikt individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, gatavojoties 

olimpiādēm un konkursiem. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 
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Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritātes Rezultātu paaugstināšana valsts pārbaudes darbos. 

Mērķis Izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšana, uzlabojot sasniegumus valsts 

pārbaudes darbos. 
2019./20.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Skolotāji analizē un izvirza uzdevumus turpmākajam darbam, sagatavojot skolēnus VPD (pedagoga pašvērtējums). 

 Psihologs iepazīstina pedagogus ar katrā klasē dominējošiem uztveres tipiem (protokoli). 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Mācību priekšmetu skolotājiem veikt izpēti un analizēt cēloņus 

par skolēnu mācību sasniegumiem VPD mācību priekšmetos 

iepriekšējā mācību gadā. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Augusts Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Skolotājiem apmeklēt pilsētas pieredzes apmaiņas seminārus par 

VPD analīzi mācību priekšmetos. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Septembris- 

novembris 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Organizēt tematiskās konsultācijas, sagatavojot izglītojamos 

valsts pārbaudes darbiem. 

Skolas psihologs Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Piedalīties pilsētas izglītības pārvaldes organizētajos 

piloteksāmenos latviešu valodā 9., 12.klasei un angļu valodā 

11.klasei, kā arī skolas izmēģinājuma eksāmenos. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Decembris - marts Cilvēkresursi Direktores vietnieki 
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Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Prioritātes Individuālas pieejas sekmēšana katram izglītojamajam. 

Mērķis Kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības realizēšana. 2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Tiek realizētas jēgpilnas aktivitātes izglītojamajiem ar zemu zināšanu līmeni. 

 Tiek organizēti atbalsta semināri pedagogiem. 

 Izvērtēta individuālo konsultāciju efektivitāte. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Katrā mācību priekšmetā tiek nodrošinātas jēgpilnas 

individuālās aktivitātes skolēniem, kurus zināšanas ir zemā 

līmeni un talantīgajiem izglītojumiem. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Skolas psihologs, 

direktores vietnieki 

Plānot individuālās konsultācijas, grupējot izglītojamas 

vecumposmu grupās un atbilstoši dažādam zināšanu apguves 

līmenim. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Organizēt atbalsta seminārus individuālas pieejas nodrošināšanai 

 

Direktores vietnieki Oktobris, aprīlis Cilvēkresursi Direktore 

Pilnveidot  individuālos darbības plānus Atbalsta personāls, 

mācību priekšmetu 

skolotāji 

Septembris, janvāris Cilvēkresursi Direktores vietnieki 
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Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Prioritātes Karjeras izvēles atbalsta sistēmas paplašināšana. 

Mērķis Uzlabot atbalstu izglītojamajiem, nodrošināt kvalitatīvu karjeras atbalsta pasākumu 

īstenošanu. 
2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Apzināti izglītojamo individuālās karjeras plānai. 

 Izstrādāts, organizēts un īstenots karjeras pasākumu plāns. 

 Organizēta klases audzinātāju sadarbība ar mācību priekšmeta skolotājiem un atbalsta personālu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Informatīvo materiālu komplekta izstrāde un 

publicēšana e-vidē. 

Karjeras konsultanti 

 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi, 

materiāli tehniskā 

bāze 

Direktores vietnieki 

Izstrādāt un īstenot detalizētu karjeras 

izglītības programmas pasākumu plānu 

dažādām izglītojamo grupām. 

  

Karjeras konsultanti, 

klases audzinātāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Veikt sadarbību starp mācību priekšmetu 

skolotājiem, klases audzinātājiem un atbalsta 

personālu karjeras izglītības jautājumos. 

Klases audzinātāji, karjeras 

konsultanti, 

atbalsta personāls, mācību 

priekšmetu skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 
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Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM  

Prioritātes Efektīvas atbalsta pasākumu sistēmas izveide darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

Mērķis Veicināt talantīgo izglītojamo izaugsmi, radot optimālus apstākļus atbalstam              2018./19.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Skolas psihologa pētījums par potenciālajiem talantīgajiem izglītojamajiem skolā. 

 Praksē skolotāji iedzīvina jaunus darba paņēmienus un mācās attīstīt dotības, meklēt un rosināt ikviena izglītojamā talantu.  

 Talantīgo izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības pilnveide , nodrošinot skolā piemērotus apstākļus  un attiecīgas 

tehnoloģijas. 

 Nodrošināta sadarbība starp skolotājiem , skolas vadību, atbalsta personālu, vecākiem. 

 Izglītojamie ir sagatavoti dalībai dažādu līmeņu konkursos un olimpiādēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Noteikt  spējīgos un talantīgos izglītojamos.  

 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, skolas 

psihologs 

Augusts- 

septembris 
Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Katram pedagogam plānot nodarbības  ar talantīgiem 

izglītojamajiem. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Septembris, 

janvāris 
Cilvēkresursi Direktores vietnieki  

 Motivēt izglītojamos piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs 

un dažāda veida konkursos 
MK vadītāji 

Visu mācību 

gadu 
Cilvēkresursi Skolas vadība 

Organizēt atbalsta nodarbības izglītojamo ZPD izstrādē, 

sadarbojoties ar augstskolu mācībspēkiem 
Direktores vietnieki 

Novembris - 

februāris 
Cilvēkresursi Skolas direktore 

Izveidot skolas stendu, veltītu talantīgo izglītojamo 

popularizēšanai. 
Direktores vietnieki Septembris 

Izglītojamie, 

skolotāji; e- 

žurnāls. 

Skolas direktore 
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Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Prioritātes Veiksmīga izglītojamo dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs. 

Mērķis Padziļināt izglītojamo zināšanas mācību priekšmetos, sekmēt noturīgu interešu 

attīstīšanu, sniedzot visiem skolēniem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas 

un prasmes. Paaugstināt skolas tēlu sabiedrībā. 

2019./20.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Uzrādīti augsti rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Koriģēt tematisko plānus, paredzot mācību darba 

individualizāciju talantīgajiem izglītojamajiem, piedāvājot 

viņiem augstākas grūtības pakāpes un viņu interesēm atbilstošas 

tēmas un uzdevumus. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Augusts- septembris, 

decembris- janvāris 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Nodrošināt talantīgiem izglītojamajiem piedalīšanos  augstskolu 

papildnodarbībās, fakultatīvajās nodarbībās, konsultācijās, 

papilduzdevumus mācību procesa laikā, papildmateriālus un 

iespējas tālāk pilnveidoties. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 
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Pamatjoma SKOLAS VIDE 

Prioritātes Latvijas Valsts simtgades sagaidīšana. 

Mērķis Stiprināt izglītojamo piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi. 2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Izglītojamajiem ir interese par savas dzimtās vietas vēsturi, dabu, ievērojamiem cilvēkiem. 

 Izglītojamie spēj ārpus mācību stundām sazināties latviski, piedaloties pasākumos, mācību priekšmetu konkursos. 

 Pilnveidota skolas vide latvisku tradīciju un valsts valodas apguvei. 

 Stiprinātas valstiskuma, lepnuma un piederības savai valstij sajūtas, apziņa par sevi kā būtisku valsts sastāvdaļu, kā arī par 

savu ieguldījumu simtgadei. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Veidot pozitīvu attieksmi pret kultūras mantojumu, tradīcijām 

un valstiskuma apziņu mācību un audzināšanas darbā. 

Klašu audzinātāji, 

mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktore, 

direktores vietnieki 

Organizēt skolēnu piedalīšanos Valsts svētkiem veltītos 

pasākumos . 

Direktora vietnieki, 

klašu audzinātāji 

Novembris Cilvēkresursi Direktore 

Organizēt skolā Valsts svētkiem veltītu pasākumu ciklu. Direktores  

vietnieki 

Novembris Cilvēkresursi Direktore 

Izstrādāt Latvijas Republikas simtgades sagaidīšanas plānu. Direktores  

vietnieki 

2017./2018. Cilvēkresursi Direktore 
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Pamatjoma SKOLAS VIDE 

Prioritātes Skolas telpu pielāgošana efektīvākai izglītojamo vajadzību nodrošināšanai. 

Mērķis Labiekārtot skolas telpas. 2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Labiekārtots logopēda kabinets. 

 Darba vieta karjeras konsultantu darbam. 

 Ierīkoti individuālie skapīši maiņas apaviem skolas garderobē. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Izveidot logopēda kabinetu. Direktores  vietnieks 

administratīvi saimnieciskajā 

darbā 

Augusts Cilvēkresursi, 

skolas budžets 

Direktore 

Iekārtot kabinetu karjeras konsultantiem. Direktores  vietnieks 

administratīvi saimnieciskajā 

darbā 

Augusts Cilvēkresursi, 

skolas budžets 

Direktore 

Iegādāties skapīšus  skolas garderobei izglītojamo 

individuālo vajadzību nodrošināšanai. 

Direktores  vietnieks 

administratīvi saimnieciskajā 

darbā 

Augusts, septembris Cilvēkresursi, 

skolas budžets 

Direktore 

 

  



 

42 

 

 

Pamatjoma SKOLAS VIDE 

Prioritātes Pozitīvas uzvedības veicināšana vērtīborientētā vidē. 

Mērķis Veicināt skolotāju, vecāku un izglītojamo pozitīvo saskarsmi kā skolas pamatvērtību 

pamatu. 
2019./20.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Aktīva APU programmas realizēšana skolā. 

 Izglītojamajiem izveidojusies sapratne par skolā popularizētām pozitīvām vērtībām. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Turpināt programmas APU aktivitātes , 

aktīvāk iesaistot izglītojamo vecākus 

programmas īstenošanā. 

APU komanda, klašu audzinātāji Visu māc. gadu Cilvēkresursi Direktore 

Attīstīt izglītojamo sociālo emocionālo 

intelektu un nostiprināt izpratni par pozitīvām 

vērtībām. 

APU komanda, klašu audzinātāji, 

mācību priekšmetu skolotāji 

Visu māc. gadu Cilvēkresursi Direktore 
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Pamatjoma SKOLAS VIDE 

Prioritātes Dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Mērķis Saglabājot skolas tradīciju, veidot interesi un nodrošināt iespēju izglītojamajiem 

piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 
2019./20.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Kolektīvu dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, konkursos un skatēs. 

 Izglītojamie apzinās piederību Latvijas valstij. 

 Ir interese par notikumiem Latvijā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Apgūt XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

repertuāru. 

Kolektīvu vadītāji Visu mācību gadu Radošie kolektīvi Direktores vietnieki 

Interešu izglītības kolektīviem piedalīties Dziesmu un deju 

svētku konkursos un skatēs. 

Kolektīvu vadītāji Visu mācību gadu Radošie kolektīvi Direktores vietnieki 

Audzināt piederības apziņu un lepnumu par Dziesmu svētku 

tradīcijām Latvijā. 

Skolas kolektīvs Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktore, 

direktores vietnieki 
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Pamatjoma RESURSI 

Prioritātes Starptautiskā un vietējā mēroga projektu apguve un īstenošana skolā. 

 

Mērķis Nodrošināt starptautiskā un vietējā mēroga projektu apguvi un īstenošanu skolā. 

 
2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Piesaistīti līdzekļi skolas attīstībai, izmantojot starptautiskā un vietējā mēroga projektu fondus (dokumentālie apliecinājumi, 

skolas budžeta tāme). 

 Nodrošināts atbalsts personāla mobilitātes attīstīšanai  (dokumentālie apliecinājumi). 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

 Izveidot projektu koordinatoru darba grupu skolā. 

 

Skolas direktore 

 

Augusts- septembris Cilvēkresursi Skolas direktore 

 

Aktīvi iesaistīties projektu izstrādē, piedalīties projektu 

konkursos. 

 

Projektu 

koordinatoru darba 

grupa 

Septembris- maijs Cilvēkresursi, 

izstrādāti projekti 

Skolas direktore 

 

 Apkopot informāciju par īstenotajiem projektiem, veikt 

rezultātu analīzi. 

 

Direktores vietnieki Maijs- jūnijs Informācija par 

projektu darba 

rezultātiem 

Skolas direktore 
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Pamatjoma RESURSI 

Prioritātes Atbalsts pedagogu kompetences pilnveidei. 

Mērķis Sniegt atbalstu pedagogu kompetences pilnveidei. 2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Pedagogiem nodrošināts atbalsts pedagoģiskās kompetences pilnveidei. 

 Pedagogi apguva atbilstošas profesionālās pilnveides programmas (kursu apliecības, VISC datu bāze). 

 Uzlabojas pedagogu darba kvalitāte ( mācību stundu vērojuma lapas, sasniegumu uzskaites). 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

 Skolas vadībai regulāri sekot 

pedagogu tālākizglītības vajadzībām, 

sastādīt perspektīvo tālākizglītības 

plānu. 

Direktores vietnieki  Septembris - maijs Cilvēkresursi, pedagogu iesniegtie 

apliecinājumi par tālākizglītības 

kursu apmeklēšanu, 

perspektīvais pedagogu 

tālākizglītības plāns 

Direktore 

 Aktualizēt informāciju par 

aktualitātēm tālākizglītības jomā. 

 

Direktores vietnieki , MK 

vadītāji 

Septembris - maijs Pedagogi, valsts noteiktie normatīvie 

akti, tālākizglītības aktivitāšu 

piedāvājumi 

Direktore 

 Nodrošināt iespēju apmeklēt 

tālākizglītības kursus. 

 

Direktore Septembris - maijs Pedagogi, tālākizglītības aktivitāšu 

piedāvājumi. 

Direktores vietniek, 

MK vadītāji 

 Izmantot vietējos resursus 

tālākizglītības kursu organizēšanai. 

Direktores vietnieki  Septembris - maijs Cilvēkresursi, apstiprinātas 

tālākizglītības  kursu programmas 

Direktore 
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Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritātes Izglītības kvalitātes pārraudzības efektivitātes paaugstināšana skolā. 

Mērķis Pilnveidot izglītības kvalitātes pārraudzību skolā. 2017./18.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Izglītības kvalitātes pārraudzības sistēmas pilnveide sekmē skolas izaugsmi ( skolas pašvērtējuma ziņojums). 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Pārskatīt direktora vietnieku amata pienākumus, slodžu sadali un 

kadru atbilstību ieņemamajam amatam. 

 

Skolas direktore Septembris Cilvēkresursi, 

amatu apraksti, 

budžeta tāme 

Direktore 

Uzlabot mācību stundu vērošanas kvalitāti, nosakot šī procesa 

mērķus un sasniedzamos rezultātus; pilnveidot mācību stundu 

vērošanas lapas. 

 

Skolas direktores 

vietnieki izglītības 

jomā  

 

Septembris- 

novembris 

Skolas direktores 

vietnieki izglītības 

jomā  

 

Direktore 

Pilnveidot skolas Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, 

nodrošināta tās ievērošanu vērtēšanas procesā. Kontroles 

procesā iesaistīt metodisko komisiju vadītājus 

Skolas direktores 

vietnieki izglītības 

jomā, MK vadītāji  

Septembris, janvāris Skolas direktores 

vietnieki izglītības 

jomā, MK vadītāji, 

pedagogi, Mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas kārtība 

Direktore 
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Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritātes Skolas darba novērtēšana akreditācijas procesā. 

Mērķis Nodrošināt skolas un izglītības programmu novērtēšanu akreditācijas procesā 2018./19.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Saņemtas izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācijas apliecības  (dokumentālie apliecinājumi). 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Uzrakstīt skolas pašnovērtējuma ziņojumu. Skolas vadības darba 

grupa 

Septembris Metodisko komisiju, atbalsta personāla, 

izglītojamo parlamenta, skolas padomes, 

tehnisko darbinieku pašvērtējumi, 

anketas 

Direktore 

Iesniegt pieteikumu IKVD  akreditācijas 

procesam. 

Skolas direktore Septembris Atbilstoša dokumentācija iesniegšanai 

IKVD 

Direktore 

Nodrošināt informācijas pieejamību un 

nepieciešamo aktivitāšu organizēšanu 

akreditācijas procesa laikā. 

Skolas vadība Decembris Cilvēkresursi, skolas dokumentācija Direktore 

Izstrādāt plānu akreditācijas komisijas 

ieteikumu izpildes nodrošināšanai. 

Skolas vadības darba 

grupa 

Februāris, marts Cilvēkresursi, akreditācijas komisijas 

ieteikumu izpildes plāns 

Direktore 
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Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritātes Skolas darbības pašvērtējuma veikšana par pārskata periodu un jauna attīstības plāna izstrāde. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu skolas attīstības plānošanas darbu. 

 
2020./21.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Izstrādāts skolas attīstības plāns  (dokumentāls apliecinājums). 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Izveidot darba grupu skolas attīstības plāna izstrādei. 

 

Skolas direktore Septembris Skolotāji, izglītojamie, 

vecāki 

Direktore, Skolas 

padome 

Veikt detalizētu skolas darba pašvērtējumu, noteikt prioritātes 

turpmākajam darbam, 

 

 

Darba grupa 

 

Oktobris- februāris Skolotāji, tehniskie 

darbinieki, izglītojamie, 

vecāki 

Direktore, Skolas 

padome 

Nodrošināt attīstības plāna izstrādi atbilstoši noteiktajām 

prioritātēm. 

 

Darba grupa Marts- maijs Darba grupa Direktore, Skolas 

padome 

 

 

 

 

 

 

 


