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Prioritāro darba virzienu 2017./2018.m.g. izvērtējums 

 

Mācīšana un mācīšanās  

1.prioritāte. Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveide, izmantojot IKT iespējas. 

Mērķis: Veicināt skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmju pilnveidi. 

1. Integrēt mācību priekšmetu satura realizāciju ar audzināšanas darbu un mūsdienu 

aktualitātēm  

 Skolā organizētie mācību un audzināšanas pasākumi ( tautasdziesmu rīti - latv.val.; viktorīna 

“Mana Latvija” – vēsture, sociālās zinības; Ābeces svētki 1.klašu skolēniem – mūzika, dabas 

zinības, latviešu valoda, vizuālā māksla; Zinātnes nakts – fizika, ķīmija, matemātika; angļu 

valodas viktorīnas 1.,2.,3.klašu skolēniem; matemātikas viktorīna 1.,3.klašu skolēniem). 

 Organizētas mācību ekskursijas (praktiskās nodarbības Sieksātes keramikas darbnīcā “Vilki”- 

sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas; praktiska nodarbība Sakas pagasta “Ievlejās” -  

sociālās zinības, ētika; Tērvetes dabas parks, rakstnieces A.Brigaderes muzejs – latviešu val., 

dabaszinības, sociālās zinības) sasaistītas ar mācību priekšmetu saturu un mūsdienu aktualitātēm. 

2. Pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci, individuālo un radošo spēju attīstīšanu, izmantojot IKT 

iespējas. 

 Digitālās kompetence tiek pilnveidota mācību priekšmetā Datorika. Organizēta skolēnu izpēte 

(trīs gadu rezultātu salīdzinājums un analīze) 

 Divas skolotājas apmeklējušas kursus digitālās kompetences pilnveidē.  

 Viena skolotāja apmeklējusi kursus par IKT izmantošanas iespējām mācību procesā, vadījusi 

semināru skolā Liepājas pilsētas dabaszinību metodiskās apvienības skolotājiem. 

 Mācību stundu hospitācijās tiek novērots, ka digitālā kompetence tiek integrēti apgūta    lielākā 

daļā mācību priekšmetos. Pieci 4.-6. klašu skolēni izstrādāja pētniecisko darbu, ar kuru piedalījās 

pilsētas zinātniski pētniecisko dabu lasījumos, iegūstot 3 godalgotas vietas. 

3. Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, mācot skolēniem efektīvus mācīšanās paņēmienus, 

izmantojot pētniecības darba metodes mācību stundās 

 Skolotāji papildinājuši zināšanas par efektīviem lasītprasmes pilnveides paņēmieniem.  

4. Organizēt mācību stundās grupu vai pāru darbus, pilnveidojot skolēnu sadarbības, patstāvīgā 

darba un pētniecības prasmes 

 75 % hospitētajās mācību stundās vērots jēgpilns grupu/pāru darbs, skolēni mācās mācīties 

sadarbojoties  

5. Plānot mācību stundas, lai tiktu nodrošināta starppriekšmetu saikne un sasaiste ar reālo dzīvi 

 89 % hospitētajās mācību stundās vērota IKT izmantošana, 92 % starppriekšmetu saikne un 

92 % sasaiste ar reālo dzīvi. 18 skolotāji vadījuši mācību stundas pārī, realizējot 

starppriekšmetu saikni. 

6. Uzdot jēgpilnus mājas darbus, sniedzot atgriezenisko saiti nākamajā mācību stundā 

 90 % hospitētajās stundās novērots, ka skolotājs, izmantojot uzdoto mājas darbu, sniedz 

atgriezenisko saiti skolēniem. 

7. Veicināt skolotāju starptautisko sadarbību 

 Skolotājiem sniegts atbalsts eTwinning projektu īstenošanai. Realizēti 2 eTwinning projekti. 6 

skolotāji apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus Apvienotajā Karalistē (2 skolotājas), Islandē 

(2 skolotāji), darba vērošanu Spānijā (2 skolotājas) Erasmus+ KA1 projekta ietvaros. 8 skolotājas 

piedalījās mobilitātes Erasmus+ KA2 projekta ietvaros Bulgārijā un Polijā. 
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Skolēnu sasniegumi 

2.prioritāte. Skolēnu lasītprasmes pilnveide mācību sasniegumu paaugstināšanai  

Mērķis: Pilnveidot skolēnu lasīšanas tehniku un izpratni par lasīto. 

1. Pilnveidot skolēnu lasītprasmi, pievēršot uzmanību specifiskiem valodas struktūras modeļiem 

visu mācību priekšmetu stundās 

 Vairāk kā pusē hospitētajās mācību stundās novērota lasītprasmes pilnveides metožu izmantošana. 

Organizēti kursi Oskara Kaulēna vadībā “Lasīšanas uzdevumu un radošo darbu izmantošana 

mācību stundās”  

 4.-6.klašu skolotāji mācību priekšmeta skolotāja gada atskaitē norāda, ka mācību stundās ir 

izmantota lasīšana tiešsaistē - e-pasta vēstules, ziņas, vārdnīcas, enciklopēdijas, informācija, 

diskusijas, tādējādi motivējot skolēnus lasīt daudzveidīgus tekstus 

2. Iesaistīties dažādās ar lasīšanu saistītās aktivitātēs  

 149 skolēni iesaistījušies Bērnu žūrijas darbībā, no tiem 37 sasnieguši eksperta līmeni. 92 skolēni 

iesaistījušies “Grāmatplaukta pavēlnieks” darbībā.  

 Visu klašu skolēni iesaistījās Erasmus + KA2 projektā “Reading is fun”. 15 skolēni iesaistījās 

projekta aktivitātēs sagatavojot priekšnesumu, uzņemot viesskolēnus savās ģimenēs.  

 Pieejama plaša lasāmvielas izvēle skolēniem ar dažādām interesēm skolas bibliotēkā – 

daiļliteratūra, avīzes, žurnāli, enciklopēdijas. Abonēti žurnāli “Ilustrētā Junioriem”, “Ilustrētā 

Vēsture”, Īlustrētā Zinātne” 

 2.februārī organizēts Lasīšanas rīts 1.klašu skolēniem (S.Novada, S.Pētersone) “Par lietām un ne 

tikai”. Nodarbību mērķis – veicināt lasītprasmes attīstību un interesi par literatūru kā saturīgi 

pavadīta laika instrumentu. Izmantojot priekšlasījumus, skolēniem tika attīstīta klausīšanās 

prasme. Atbildot uz netradicionāliem jautājumiem veicināta kreativitāte. Nodarbību pamatā 

izmantota lietuviešu autora Ķēstuta Kasparaviča grāmata “’Par lietām”. 

 No 5. līdz 7.martam klasēs (1.a, 1.b, 1.c, 2.b,2.c,3.d) organizēta grāmatu lasīšanas kopā ar skolēnu 

vecākiem. 

 Tika organizētas lasīšanas pēcpusdienas bērnudārzos, kur 1.2.un 3.klašu skolēni lasīja bērnudārza 

bērniem un rādīja teatralizētus uzvedumus. Skolēnus sagatavoja skolotājas I.Lauva, I.Žimante, 

I.Neulāne. 

3. Izveidot metodisko materiālu skolēnu lasītprasmes pilnveidei 

 Izveidot metodiskais materiāls, kurā apkopoti skolotāju vadīto mācību stundu plāni saistībā 

ar lasītprasmes pilnveidi.  

https://issuu.com/kristinebardule/docs/apzinata_lasitprasme_2018  

 Projektā “Reading is fun” izveidots metodiskais materiāls lasītprasmes pilnveidei, kurā apkopoti 

projekta dalībskolu skolotāju pieredzes materiāli. 

4. Analizēt 3 gados apkopoto skolēnu lasītprasmes dinamiku  

  Organizēts lasītprasmes pārbaudes darbs 4.-6.klasēs, MP sanāksmē salīdzināti un analizēti 3 gadu 

rezultāti. 

5. Sniegt vecākiem informāciju par lasītprasmes nozīmi un pilnveidi 

 Vecākiem sniegta informācija par lasītprasmes nozīmi un pilnveides iespējām 6gadnieku 

vecāku sanāksmē 2018.gada janvārī. Informāciju sniedza skolas logopēde Megija Līva Pīra. 

 Vecākiem skolas mājas lapā pieejama informācija par lasītprasmes pilnveides iespējām. 

http://centrapsk.lv/category/vecakiem/darisim_kopa/  

6. Sniegt laicīgu un kvalitatīvu atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās 

https://issuu.com/kristinebardule/docs/apzinata_lasitprasme_2018
http://centrapsk.lv/category/vecakiem/darisim_kopa/
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  Reizi gadā 2.,3.,5.,6. klašu  audzinātājiem, 2 reizes gadā 1. un 4. klašu  audzinātājiem notiek 

sanāksmes kopā ar administrāciju un skolas atbalsta personālu, lai apzinātu skolēnus ar grūtībām 

mācībās, kā arī skolēni ar uzvedības un saskarsmes problēmām. 

 Organizētas 60 individuālas atbalsta personāla konsultācijas skolēniem ar mācīšanās, uzvedības un 

saskarsmes grūtībām, 37 atkārtotas konsultācijas skolēniem ar uzvedības un saskarsmes grūtībām, 

14 atkārtotas konsultācijas skolēniem ar  mācīšanās grūtībām.1. un 4. klasēs projekta ietvaros tiek 

nodrošināts pedagoga palīga atbalsts 60 skolēniem. 89 skolēni 1.- 3. klasēs apmeklējuši logopēda 

nodarbības. 

7. Ieviest mācību priekšmeta satura un valodas integrētu apguvi dabas zinātņu un tehnoloģiju un 

sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetos 

 Viena skolotāja apmeklējušas CLIL kursus, divas skolotājas iepazinās ar CLIL metodi darba 

vērošanas laikā skolā Spānijā. Skolā organizētā seminārā ar šo metodi iepazīstināti skolotāji 

 4 skolotāji izmanto CLIL metodi mācību darbā. Apgrieztās klases modelis tiek izmantots 

Latvijas un pasaules vēstures mācību stundās. 

 

Skolas darba organizācija un kvalitātes nodrošināšana  

3.prioritāte. Informācijas aprites pilnveide 

Mērķis: Nodrošināt regulāru un savlaicīgu informācijas apmaiņu starp administrāciju, 

darbiniekiem, vecākiem un skolēniem 

1. Pārskatīt un pilnveidot skolas darbību reglamentējošos dokumentus 

 Pārskatīti skolas normatīvie dokumenti, veikti grozījumi Pedagogu mēneša darba algas 

likmes, apbalvojumu un prēmiju noteikšanas kārtībā; Liepājas Centra sākumskolas mācību 

procesa obligātās dokumentācijas aizpildīšanas kārtībā; Liepājas Centra sākumskolas skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas un skolēnu pārcelšanas nākamajā klasē kārtībā; Projekta darbu 

norises kārtībā 

2. Pārskatīt un pilnveidot darbinieku amatu aprakstos noteiktos pienākumus un atbildības jomas 

 Pārskatīti visu darbinieku amatu apraksti, pilnveidoti un papildināti. 

3. Regulāri ar sapulču lēmumiem iepazīstināt visus pedagogus 

 Pedagoģiskās padomes sēžu lēmumi tiek izsūtīti visiem pedagogiem e-pastā 

4. Regulāri atjaunot informāciju skolas mājas lapā 

 Līdz 15.septembrim tika atjaunota informācija, kas saistīta ar jauno mācību gadu, regulāri tiek 

ievietota aktuālā informācija. Informāciju sagatavo pedagogi, kas ir atbildīgi par konkrēta 

pasākuma organizēšanu.  

5. Palielināt vecāku ieinteresētību darboties skolas padomē un atbalsta biedrībā 

 Atbalsta biedrībā iesaistījies 1 jauns biedrs 

 Veiksmīga sadarbība ar vecākiem, organizējot pasākumus skolā, piesaistot palīdzību 

pasākumiem nepieciešamo rekvizītu sagatavošanā. 

6. Estētiski noformēt informatīvos stendus skolā un vizualizēt izvirzītās vērtības 

 Informācija par skolas vērtībām pieejama skolas mājas lapā, skolēnu dienasgrāmatās. Informācija 

par skolas gada prioritātēm izvietota informācijas stendos pedagogiem. 

 Nav vizualizēta skolas vīzija un vērtības stendos skolas ēkās. 

 Gandrīz visi klašu izvirzītie vecāki apmeklē skolas padomes sanāksmes un organizētos forumus 

 


