
 

 

2019./2020.m.g. 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritātes Kvalitatīva mācību stunda, īstenojot jauno mācību saturu. 

Mērķis Pilnveidot mācīšanas kvalitāti, nodrošinot izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās 

iespējas daudzveidīgā mācību procesā. 

2019./20.  

Novērtēšanas 

kritēriji 

Pedagogi īsteno mācīšanās kompetences pilnveidi 

Daudzveidīgā mācību procesā pedagogi veicina izglītojamo mācīšanās motivāciju un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību. 

Pilnveido pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā 

Pedagogu stundas atbilstība uz izglītojamo mācīšanos virzītas stundas kritērijiem – IT izmantošana, sadarbības veicināšana utt. 

Mācību stundas ietvaros tiek paredzēts laiks pašvērtēšanai un savstarpējai vērtēšanai 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Attīstīt mācīšanas un mācīšanās prasmes un stratēģijas  MK vadītāji, 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Stundās izmantot mūsdienīgas mācību metodes un metodiskos 

paņēmienus.  

MK vadītāji, 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Veicināt izglītojamo mācīšanās kompetences pilnveidi, 

nodrošinot daudzveidību mācību procesā. 

MK vadītāji, 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Savstarpēji apmeklēt un analizēt mācību stundas. MK vadītāji, 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Motivēt izglītojamos pašvadītam mācīšanās procesam un 

individuālo spēju un talantu attīstībai, veicināt skolēnu 

pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmju attīstību. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, MK 

vadītāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

Turpināt pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju 

izmantošanā mācību procesā. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji  

Visu mācību gadu Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

 

  



 

 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Veiksmīga SAM 8.1.2. projekta īstenošana skolā 

Mērķis Nodrošināt skolas vides sakārtošanu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu SAM 

8.1.2. projekta īstenošanas gaitā. 

2019./20.  

Novērtēšanas 

kritēriji 

Pabeigti plānotie remontdarbi skolas telpās. 

Iegādātas ergonomikas prasībām atbilstošas mēbeles. 

Iegādāti jauni datori, elektroniskas klavieres, projektori, interaktīvi ekrāni. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Sekot SAM projekta īstenošanas gaitai skolā nodrošinot 

sadarbību ar darbu plānošanas grupu un būvniekiem. 

 

D.v. administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā  

septembris - maijs SAM 8.1.2. 

projekta 

finansējums 

Direktore 

Droša mācību procesa nodrošināšana SAM projekta īstenošanas 

laikā 

 

 

Direktores vietnieki septembris - maijs Skolas darba 

režīms 

Direktore 

Materiālo resursu SAM projekta ietvaros sadale kabinetos. 

 

 

Direktores vietnieki novembris - maijs SAM 8.1.2. 

projekta 

finansējums 

Direktore 

 

  



 

 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritātes Pilnveidots un kompetenču pieejā balstīts mācību saturs 

Mērķis Izstrādāt mācību saturu atbilstīgu jaunajiem noteikumiem par valsts pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības  standartu. 

2019./2020.  

Novērtēšanas 

kritēriji 

• uzsākta pakāpeniska pāreja uz jauno izglītības modeli pamatizglītībā, ko paredz Izglītības likums. 

• izstrādātas un licencētas pamatizglītības programmas atbilstošas jaunajiem noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, kuri stāsies spēkā 2020.gada 1. septembrī. 

• izstrādātas un licencētas vidējās izglītības programmas, atbilstošas jaunajiem  noteikumiem par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem, kuri stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī, piedāvājot izvēļu  

komplektus. 

• 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 

Iegādāties jaunā satura īstenošanai nepieciešamo  

metodisko un mācību literatūru 

Direktores vietnieki 

Bibliotekāre 

Mācību gada laikā Skolas budžets Direktore 

Izstrādāt un piedāvāt pamatizglītības programmas un 

vispārējās vidējās izglītības  izvēļu komplektus 

Skolas vadība 

 

Oktobris - decembris Cilvēkresursi 

 

Direktore 

Licencēt  pamatizglītības  un vispārējās vidējās 

izglītības  programmas 

Skolas direktore  Marts Cilvēkresursi Direktore 

Regulāri vērtēt un analizēt mācību priekšmetu stundas, 

kuras notiek  latviešu valodā, mazākumtautības valodā 

vai bilingvāli 1.-6.kl. 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

MK vadītāji, direktores 

vietnieki 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktore 

Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu standartu 

kvalitatīvā īstenošanā. 

MK vadītāji, direktores 

vietnieki  

Septembris- oktobris, 

februāris- marts 

Cilvēkresursi Direktore 

Mācību satura īstenošanā akcentēt dzīvei nepieciešamo  

prasmju attīstīšanu. 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

MK vadītāji, direktores 

vietnieki  

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktore 

 


