
Prioritāro darba virzienu izvērtējums 2016.gads 

 

Mācīšana un mācīšanās  

1.prioritāte. Mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa organizācija dabaszinībās. 

Mērķis: Attīstīt skolēnu pētniecības darba prasmes. 

1. Analizēt dabaszinību mācību priekšmeta standarta apguves rezultātus 

 Sākumskolas un dabaszinību 5.,6. klasēm skolotāju metodiskajā sanāksmē 2015. gada 30. 

septembrī analizēta vidējo vērtējumu dabaszinībās dinamika 4.- 6. klasēs, apkopots 

dabaszinību standarta apguves izvērtējums 1.- 4. klasēs un izrunāti pēctecības jautājumi 

kopā ar I. Biti. 

2. Analizēt skolēnu ikdienas sasniegumu dabaszinībās dinamiku 

 Sākumskolas un dabaszinību 5.,6. klasēm skolotāju metodiskajā sanāksmē 2015. gada 30. 

septembrī analizēta vidējo vērtējumu dabaszinībās dinamika 4.- 6. klasēs, apkopots 

dabaszinību standarta apguves izvērtējums 1.- 4. klasēs un izrunāti pēctecības jautājumi 

kopā ar I. Biti. 

3. Vadīt pāru mācību priekšmetu stundas, integrējot mācību saturu un pilnveidojot skolēnu 

pētnieciskā darba prasmes 

 Novadītas vairākas pāru stundas: 

 I.Grišmanauska, S.Atiķe – latv.val.+soc.zin. 

K.Bārdule, I.Lipska - vēsture + angļu val. 

E.Gorbante, A. Pauliņa – mājt. + matem. 

4. Izveidot metodisko materiālu «Skolēnu pētnieciskās darbības pilnveide» 

Nav izveidots 

5. Izveidot skolotāju labās prakses materiālu datu bāzi 

Nav izveidots 

6. Sekmēt skolēnu pētniecības prasmju un iemaņu attīstību. 

 Sākumskola - Skolēnu pētnieciskās darbības organizēšana dabaszinībās / septembris – 

aprīlis/ 

1.klašu grupas tēma- ’’Piejūras parka koki ’ 

2.klašu grupas tēma- ’ No grauda līdz... ’’ 

3.klašu grupas tēma- ’Ūdens nozīme organismu dzīvē ’’ 

4.klašu grupas tēma- ’’Sīpola uzbūve un diedzēšana ’’; 

 Darbs dabaszinību fak. 4.klase (Daina Kronberga) – 1. vieta pilsētā un novadā 



 Dabaszinību fak. 2. klasēm (Inguna Lauva) – gatavošanai pilsētas dabaszinību 

konkursam 

 Projektu vadītāju darbs ar 5.,6. klašu skolēniem projekta dienās, 6. klašu rezultāti 

pētn/darbu lasījumos pilsētā – divas 1. Vietas, 2 trešās vietas. 

7. Piedalīties Erasmus pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides kursos un darba 

vērošanā. 

 11 mobilitātes darba vērošanā, 6 skolotāji angļu valodas kursos. 

8. Nodrošināt pēctecību dabaszinībās sākumskolas-pamatskolas posmā, sadarbojoties abu 

posmu skolotājiem 

 Sākumskolas un dabaszinību 5.,6. klasēm skolotāju metodiskajā sanāksmē 2015. gada 30. 

septembrī analizēta vidējo vērtējumu dabaszinībās dinamika 4.- 6. klasēs, apkopots 

dabaszinību standarta apguves izvērtējums 1.- 4. klasēs un izrunāti pēctecības jautājumi 

kopā ar I. Biti. 

 Tagadējo 3. klašu dabaszinību skolotāju sadarbība ar nākošo dabaszinību skolotāju 

pētniecisko darbu vadīšanā 4. klasēs; stundu hospitācija 4.b klasē. 

Skolēnu sasniegumi 

2.prioritāte. Skolēnu sasniegumu paaugstināšana, balstoties uz katra skolēna 

individuālo spēju izkopšanu. 

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot skolēnu individuālās un radošās spējas. 

1. Analizēt skolēnu ikdienas mācību sasniegumus informātikā  

 Analizēti ikdienas mācību sasniegumi informātikā S. Mežas mācību priekšmeta skolotāja 

atskaitē. 

2. Analizēt skolēnu lasītprasmi: 

 Oktobrī – MP sanāksme “Lasītprasmes veicināšana katrā mācību priekšmetā” (kā attīstīt 

lasītprasmi jebkurā mācību stundā); 

 Janvārī – lasītprasmes testi 4. un 5. klasēs, rezultātu apkopojums un izvērtējums, 

turpmāko uzdevumu izvirzīšana (atbilstošas lasīšanas stratēģijas izmantošana, ģimenes 

iesaistīšana, dažādu ar lasīšanu saistītu aktivitāšu organizēšana, dažādu mācību 

priekšmetu skolotāju savstarpējā sadarbība); 

 3 sākumskolas skolotāji piedalījušies VIMALAS kursos, dalījušies pieredzē, izmanto 

iegūto pieredzi mācību stundās; 

 Lasītprasmes attīstīšanas fakultatīvs 5.  klasēm (vada skolotāja, kura iepriekšējā gadā 

beigusi VIMALA kursus); 



 4.klases aprīlī piedalījās PIRLS pētījumā 

3. Organizēt dažāda līmeņa fakultatīvās nodarbības matemātikā un dabaszinībās. 

 Organizētas fakultatīvās nodarbības matemātikā katrā klašu grupā,   

 dabaszinībās 2. un 4. klašu grupā (ar mērķi gatavoties konkursam un pētnieciskajam 

darbam) 

4. Organizēt zinātnes pasākumu un eksperimentus dabaszinībās sadarbībā ar LiepU 

 Atsevišķi 3. klašu skolēni 1. semestra laikā 4 reizes apmeklēja pētnieciskās darbības 

pasākumus, saistībā ar eksperimentu veikšanu LiepU; 

 Zinātnes nakts pasākums – 5.,6. klašu skolēniem 11.03. 

5. Sagatavot skolēnus dalībai dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs. 

 Skatīt: konkursu un olimpiāžu rezultātu tabulu 

6. Sniegt kvalitatīvu atbalstu skolēniem mācību priekšmetu konsultācijās, atbilstoši katra 

individuālo spēju līmenim. 

 Vairumam skolotāju mācību priekšmetu konsultācijās izdalīts laiks darbam ar 

talantīgākajiem skolēniem (T) 

Atbalsts skolēniem 

3.prioritāte. Atbalsts skolēniem, nodrošinot veiksmīgu pāreju 4.klasē (mācības pie 

priekšmetu skolotājiem) 

Mērķis: Pilnveidot skolēnu adaptācijas izpētes sistēmu, nodrošināt atbalstu 3.klašu 

skolēniem un viņu vecākiem. 

1. Pilnveidot klašu audzinātāju, skolotāju un vecāku sadarbību skolēnu spēju attīstīšanā 

 Klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju individuālas sarunas ar vecākiem par skolēnu 

spēju attīstīšanu ikdienā (fiksētas e-klases žurnālā); 

 Informācija vecāku sapulcēs par iespējām pilnveidot skolēnu individuālās spējas skolas 

piedāvātajos fakultatīvos 

2. Pilnveidot atbalsta sistēmu skolēniem mācību sasniegumu pozitīvas dinamikas 

nodrošināšanā 

 Gada laikā organizētas administrācijas, atbalsta personāla un klašu audzinātāju tikšanās 

pa klašu grupām par darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības 

traucējumi; 

 Sanāksmes par atbalsta pasākumu piemērošanu 3. un 6. klašu skolēniem valsts d/darbos 

3. Izstrādāt atbalsta sistēmas plānu 4.klašu skolēniem 2016./2017.gadam 



 ? augustā sanāksme 4. (5.) klasēs strādājošajiem skolotājiem par adaptācijas perioda 

uzdevumiem un atbalsta sistēmu 4. klašu skolēniem; 

 Mentora nozīmēšana jaunajiem klašu audzinātājiem (Laura Zommerovska, Ilze Tumpele) 

4. Organizēt iepazīšanās pasākumu skolēniem un vecākiem ar nākamajiem klašu 

audzinātājiem un skolotājiem 

 Iepazīšanās ar 4. klašu audzinātājiem vecāku kopsapulcē 9. 05.; 

 Skolēnu iepazīšanās ar 4. un 5. klašu audzinātājiem un nākošajām klašu telpām maija 

pēdējā nedēļā. 

5. Apzināt skolēnu psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. 

 Veikta skolēnu anketēšana, diskusijas ar 3.klašu skolēniem klases stundās 

6. Iespēju robežās nodrošināt skolēnu psiholoģisko un sociālpedagoģisko vajadzību 

apmierināšanu. 

 Mācību gada laikā atbalsta personāls veicis darbu ar skolēniem, kuriem ir sociāla 

rakstura grūtības, mācīšanās problēmas 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.prioritāte. Pašvērtēšanas procesa organizēšana, apzinot skolas darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus. 

Mērķis: Veikt visaptverošu skolas darba izvērtējumu un tālākās attīstības plānojumu.  

• Izstrādāts skolas darba izvērtēšanas plāns 

• Sadalīti pienākumi izvērtēšanas procesam 

• Analizēti skolas iekšējie normatīvie dokumenti 

• Izstrādāti jautājumi anketām 

• Veiktas skolēnu, pedagogu vecāku aptaujas  

• Veikta aptaujas rezultātu analīze 

• Apkopoti priekšlikumi pašvērtējuma ziņojumam un tālākai skolas attīstības 

plānošanai  

• Sagatavots pašvērtējuma ziņojums 

 

 


