
Pamatjoma 1.Mācību saturs
Prioritāte Dabas zinību un matemātikas jauno

vidusskolas programmu aprobācija.

Mērķis 1.Projekta „Mācību satura izstrāde 
un skolotāju tālākizglītība 
dabaszinātņu, matemātikas un dabaszinātņu, matemātikas un 
tehnoloģiju priekšmetos” 
prasību realizēšana.

2.Dabaszinātņu un matemātikas 
skolotāju darbības saskaņotība 
mācību programmu īstenošanā. 



1. Mācību saturs
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības

�Detalizēti tematiskie plāni;
�Metodisko komisiju darbs;
�Metodiskās padomes darbība;
�Tehnisko resursu 

izmantošana;
�Iesaistīšanās mācību satura 

�Aktīvāka sadarbība ar citām 
skolām metodiskā darba 
jautājumos;

�Mācību satura sasaiste ar reālo 
dzīvi;

�Izglītības programmu pilnveide;�Iesaistīšanās mācību satura 
aprobācijas projektos.

�Izglītības programmu pilnveide;
�Jaunu izglītības programmu 

licencēšana pamatizglītības 
posmā.



Pamatjoma 2.Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte 1. Skolēnu mācīšanās procesa kvalitātes 

paaugstināšana.

2. Vērtēšanas sistēmas pilnveidošana.

3. Skolotāja un skolēna dialoga kvalitātes 
uzlabošana. uzlabošana. 

Mērķis 1.Skolotāju profesionālās meistarības 
pilnveide.

2.Mācību metožu dažādošana mācību 
procesā.

3.Skolēnu atbildības par mācību 
sasniegumiem paaugstināšana. 



2. Mācīšana un mācīšanās
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības

�Atbilstoši izvēlētas mācīšanas 
metodes;

�Profesionāls un stabils 
pedagogu kolektīvs;

�Iesaistīšanās dabaszinību 
projektā;

�IKT izmatošanas iespējas;

�Mācīšanas un mācīšanās metožu 
pilnveide;

�Starppriekšmetu saiknes 
nodrošināšana;

�Efektīvāka IKT izmantošana;
�Skolēnu personīgā atbildība par 

mācību rezultātiem;�IKT izmatošanas iespējas;
�Vienota vērtēšanas sistēma;
�Skolotāju savstarpējā sadarbība;
�Skolēnu iesaiste sava darba 

vērtēšanā;
�Skolēnu piedalīšanās 

olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās.

mācību rezultātiem;
�Skolotāju vienotās izpratnes par 

mācīšanas un mācīšanās 
procesiem pilnveide;

�Skolotāju sadarbība kopīgu, 
augstāku mērķu sasniegšanai;

�Sadarbība ar vecākiem un 
sabiedrību.



Pamatjoma 3.Skolēnu sasniegumi
Prioritāte Metodisko komisiju sadarbības 

pilnveide skolēnu sasniegumu 
paaugstināšanai. 

Mērķis 1.Skolēnu ikdienas sasniegumu Mērķis 1.Skolēnu ikdienas sasniegumu 
paaugstināšana.

2.Metodisko komisiju sadarbības 
aktivizēšana.



3. Skolēnu sasniegumi
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības

�Skolēnu sasniegumu uzskaite 
un analīze;

�Atbalsta personāla darbība;
�Skolas resursu izmatošana 

sasniegumu uzlabošanā;
�Sasniegumi olimpiādēs, 

�Skolēnu talantu apzināšana;
�Rakstu darbu kultūras 

uzlabošana; 
�Skolēnu motivācijas 

programmas izstrāde;
�Vienoto prasību uzturēšana, �Sasniegumi olimpiādēs, 

konkursos, sacensībās;
�Vidusskolēnu rezultāti valsts 

pārbaudes darbos;
�Absolventu tālākizglītība un 

konkurētspēja.

�Vienoto prasību uzturēšana, 
disciplīnas uzlabošana;

�Ikdienas sasniegumu 
paaugstināšana;

�Sadarbības ar vecākiem 
pilnveide;

�E-klases efektīva izmantošana.



Pamatjoma 4.Atbalsts skolēniem
Prioritāte Skolēnu karjeras izvēles sistēmas izveide. 

Mērķis Kvalitatīvas informācijas par karjeras izvēli 
pieejamības nodrošināšana.
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4. Atbalsts skolēniem
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības

�Kvalitatīvs skolas psihologa 
darbs;

�Vienota un pēctecīga 
tematisko audzinātāju stundu 
programma;

�Veicināt informācijas aprites 
uzlabošanu;

�Turpināt skolas tradīciju 
saglabāšanu un popularizēšanu;

�rast iespēju vecāku vispusīgai programma;
�Skaidri un pieejami skolēnu 

iekšējās kārtības noteikumi;
�Interneta un jauno 

tehnoloģiju pieejamība 
skolēniem;

�Ārpusstundu aktivitāšu 
piedāvājuma dažādība.

�rast iespēju vecāku vispusīgai 
iesaistīšanai ārpusstundu 
pasākumos;

�Pilnveidot skolēnu un skolotāju 
pozitīvo saskarsmi pamatskolas 
posmā;

�Veikt skolēnu talantu apzināšanu 
un attīstīšanu.



Pamatjoma 5.Skolas vide
Prioritāte 1.Skolas fiziskās vides kvalitātes 

uzlabošana.
2. Organizācijas kultūras attīstība.

Mērķis 1. Skolas telpu un apkārtējās vides Mērķis 1. Skolas telpu un apkārtējās vides 
estētiska pilnveide.
2. Piederības apziņa un lepnuma par skolu 
aktualizēšana.



5. Skolas vide
Stiprās puses Tālākās attīstības 

vajadzības
�Estētiski noformētas, tīras 

telpas;
�Kvalitatīva ēdnīca un 
ēdināšana;

�Pasākumi skolas 60 gadu 

�Pilnvērtīgāk veikt vecāku un 
sabiedrības informēšanu par 
notiekošo skolā;

�Veikt skolas fasādes un centrālās 
ieejas remontu;�Pasākumi skolas 60 gadu 

jubilejas atzīmēšanā;
�Labvēlīgas vidusskolēnu un 

skolotāju savstarpējās 
attiecības;

�Skolas apkārtnes 
labiekārtošana.

ieejas remontu;
�Mērķtiecīgi veikt darbu skolēnu 

uzvedības un disciplinētības 
uzlabošanā;

�Aktivizēt darbību pozitīva skolas 
tēla veidošanā;

�Sadarbībā ar pašvaldību iekārtot 
pie skolas autostāvvietu, gājēju 
pāreju.



Pamatjoma 6.Resursi
Prioritāte Jaunāko informācijas tehnoloģiju efektīva 

izmantošana mācību procesā.

Mērķis 1.Kvalitatīvāku apstākļu un iespēju radīšana 
skolotāju profesionālai izaugsmei.

2. Skolēnu mācīšanās un dzīves prasmju 
iespēju pilnveidošana.iespēju pilnveidošana.



6.Resursi
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības

�Pašvaldības atbalsts;
�Labiekārtoti mācību 

kabineti;
�Iesaistīšanās projektos 

resursu piesaistei;
�Veiksmīga sadarbība ar 

�Turpināt IKT aprīkojuma pilnveidi 
un modernizāciju;

�Labiekārtot skolas sporta zāli, 
ģērbtuves;

�Pilnveidot pedagogu darba 
kvalitātes piemaksu fonda kritēriju �Veiksmīga sadarbība ar 

sponsoriem;
�Mūsdienīga lasītava.

kvalitātes piemaksu fonda kritēriju 
vērtējumu;

�Panākt sociālā pedagoga štata 
izveidi;

�Iesaistīties projektos skolas resursu 
kapacitātes paaugstināšanai.



Pamatjoma 7. Skolas darba organizācija, vadība un                
kvalit ātes nodrošināšana  

Prioritāte Izglītības kvalitātes pārraudzības
efektivitātes paaugstināšana.

Mērķis 1. Augsta un noturīga pedagoģiskā procesa
kvalitātes nodrošināšana.
2. Skolas darba organizācijas pilnveide.



7. Skolas darba organizācija. Vadība un kvalitātes 
nodrošināšana

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības

�Kvalitatīva skolas attīstības 
plāna īstenošana;

�Dažāda līmeņa vadītāju 
nodarbinātības efektivitāte;

�Metodiskās padomes darbs;

�Uzlabot skolas mājas lapas 
darbību;

�Aktivizēt sadarbību ar novada 
izglītības iestādēm;

�Īstenot e-klases ieviešanu visā �Metodiskās padomes darbs;
�Skolas vadības darbs skolas 

prestiža veidošanā;
�Skolas darbinieku iesaistīšanās 

vērtēšanas procesā.

�Īstenot e-klases ieviešanu visā 
skolā;

�Nodrošināt skolas vadības 
informatīvā izdevuma vecākiem 
regularitāti;

�Veicināt skolas sadarbību ar 
vecākiem.


