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2019./2020. mācību gada izvērtējums 
Mācīšana un mācīšanās 

1.prioritāte. Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide  

Mērķis: Pilnveidot skolēnu prasmi mācīties apzināti – plānot, analizēt un izvērtēt savu mācīšanās procesu. 

Vienoties par skolas vērtību vienotu izpratni 

1. Piedaloties visiem skolas pedagogiem, tika izveidots vērtību trijstūris, kas atrodas katrā klasē un tiek 

izmantots mācību procesā. 

2. Katrai izvirzītajai skolas vērtībai ir noteikti kritēriji. 

3. MK sanāksmēs vairākkārt pārrunāta skolas vērtību trijstūra ieviešana audzināšanas un mācību darbā, 

pedagogi dalījušies pieredzē par ieviešanas problēmām un sasniegumiem, par to, kā katrā klasē tiek 

organizēts darbs ar vērtību trīsstūri. 

4. Skolas vērtību trīsstūri iedzīvina visi klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji. Skolēnu dienasgrāmatās 

un katrā klases telpā ir uzskatāmi parādītas skolas vērtību trīsstūris.  

Mācīt skolēniem noteikt prioritātes, formulēt sasniedzamo rezultātu, plānot, uzraudzīt, novērtēt un 

reflektēt par savu mācīšanos 

1. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 74% mācību stundās tiek izmantoti dažādu domāšanas līmeņu 

uzdevumi, tai skaitā atsevišķās stundās arī trešā līmeņa uzdevumi. 

2. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 71% mācību stundās tiek sniegta skolēnam noderīga 

atgriezeniskā saite pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei. 

3. Pēc hospitēto stundu materiāliem 58% mācību stundās un 30% klases stundās tiek mācītas 

metakognitīvās prasmes un pašvadītas mācīšanās stratēģijas. 

4. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 71% mācību stundās 1.un 4.klašu skolēniem tiek mācītas 

pašvadītas mācīšanās prasmes. 

5. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 70% klases stundās tiek pilnveidotas skolēnu pašvadītas 

mācīšanās prasmes, balstoties uz  vērtību trijstūrī noteiktajiem kritērijiem 

6. Skolā organizētas 2 aptaujas skolēniem par vērtību trijstūrī izvirzīto kritēriju ievērošanu. 

7. Mācību gada sākumā skolā organizētā seminārā skolotāji mācījās kompetenču pieejā balstītu mācību 

stundu plānošanu un vadīšanu un mācīja skolēniem plānot, uzraudzīt, novērtēt savu mācīšanos, noteikt 

prioritātes un formulēt sasniedzamo rezultātu.  

8. Skolotāji regulāri skolēniem atgādināja un mācīja plānot, uzraudzīt, novērtēt savu mācīšanos, noteikt 

prioritātes un formulēt sasniedzamo rezultātu. Katrā mācību stundā skolotāji mācīja ar izpratni lasīt 

veicamo uzdevumu, formulēt sava darba sasniedzamos rezultātus, iekļauties prasītājā laikā., veikt 

secinājumus par padarīto darbu, labot kļūdas.  

9. Skolotāji apmeklēja kursus kā noformulēt SR, pieredzē dalījās ar kolēģiem MK sanāksmēs un rādīja 

atklātās stundas 7 kritēriju ietvaros. Skolotāji mācīja skolēniem noteikt prioritātes, plānot savu darbu un 

veikt sava darba vērtējumu. Lielu uzsvaru liekot uz godīgu pašvērtējumu.  

10. Lai pašvadīta mācīšanās noritētu veiksmīgi, klases telpās tika izvietoti plakāti un atgādnes. Klases 

stundās skolēniem tiek mācīti pašvadītas mācīšanās aspekti, izvirzīti mērķi turpmākai nedēļai / mēnesim 

/ pusgadam / gadam. Skolēni mācījās izvērtēt sasniegto rezultātu un savus mācīšanās paradumus. Vēl 

jāturpina apgūt šīs prasmes. 

11. Mācību procesā tika organizēti pāru un grupu darbi, kuros skolēni, sadarbojoties, izvirzīja mērķi un 

soļus tā realizēšanai pirms darbu izpildes.) 
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12. Skolēniem, mācoties attālināti, tika apgūtas un pilnveidotas pašvadītas mācīšanās prasmes. Attālinātā 

mācību procesa laikā skolēni paši mācījās pēc dotā plāna saprast, atrast informāciju, strādāt ar 

informāciju (arī jaunās vielas apguvē un nostiprināšanā), mācījās patstāvīgi strādāt ar mācību grāmatu, 

konspektējot galveno, veiksmīgi darbojās ar skolotājas sagatavotajām atgādnēm, izmantoja interneta 

resursus www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, www.tavaklase.lv. Apguva prasmes mācīties risināt  

uzdevumus pēc dotajiem paraugiem, plānot savu laiku, lai laicīgi iesniegtu darbus, lūdza un saņēma 

konsultācijas, veica kļūdu labošanu. Skolēni mācījās pārrunāt  ar skolotāju par problēmām mācību 

procesā un kopīgi ar vecākiem vai paši meklēja risinājumus. Sākumā sākumskolas skolēniem bija 

nepieciešama vecāku palīdzība, plānojot savu darbu izpildi. Darba gaitā skolēni iemācījās saplānot un 

novērtēt savu veikumu. 

13. Daļa skolēnu ir iepazīstināti ar Digitālo Eiropas valodu portfeli. Krievu valodas skolotāja pielāgoja 

digitālā EVP pašnovērtējuma sistēmu, lai skolēni varētu izvērtēt savas atsevišķas prasmes gan ikdienas 

darbā, gan arī pārbaudes darbā. 

14. Logopēda nodarbībās tika ieviesta nodarbības mērķa izvirzīšana katras stundas sākumā. Skolēniem tika 

nodrošināta iespēja izvirzīt savu mērķi (gan īstermiņa - vienai nodarbībai, gan ilgtermiņa - mēnesim, 

semestrim).  

Realizēt pedagogu sadarbību skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidei 

1. Organizēti 2 semināri pedagogu izpratnes veicināšanai par pašvadītu mācīšanos.  

2. Organizētas 6 skolotāju sadarbības grupas sanāksmes skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidei. 

3. Pedagogi regulāri dalījās pieredzē un ar materiāliem saistībā ar skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidi.  

4. Visi 4.klašu skolotāji piedalījās Pašvadītas mācīšanās pilnveides sadarbības grupā, kurā pedagogi 

vienojās par prasībām un kritērijiem skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei. 

5. 4 skolotāji MK sapulcēs dalījās pieredzē par skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidi, kādas 

metodes izmanto savā darbā mērķu izvirzīšanai mācību stundās.  

6. 1.-3.klašu skolēni un 50% 4.klašu skolēni izvirzīja mērķi visam mācību gadam, kur 1.sem beigās veica 

pašvērtējumu un papildināja mērķi 2.semestrim.  

7. Katrā klašu grupā skolotāji vienojās par vienotām darba metodēm. Skolotājiem bija vienotas prasības 

mērķu sasniegšanai. 

8. Pēc anketēšanas rezultātiem 83% skolotāju uzskata, ka ieguldītais laiks, kopīgi ar kolēģiem plānojot 

mācību saturu, sniedz būtiskus ieguvumus efektīvai mācību satura apguvei skolēniem. 

Rosināt skolēnus plānot, vadīt un izvērtēt pasākumus 

1. Skolēnu dome organizējusi ziedojumu vākšanu biedrībai CANIS GROUP Liepāja, zib akcijas – maiņas 

apavi, mana skolas soma, grāmatu lasīšanas stunda 1.klašu skolēniem.  

2. Skolēni tiek iesaistīti klases vakaru un citu klašu pasākumu plānošanā, vadīšanā, izvērtēšanā. 

3. Piedaloties skolas organizētā konkursā “POP iela”, skolēni paši izdomāja scenāriju, sagatavoja 

priekšnesumu un saplānoja mēģinājumus. Pēc sporta pasākumiem, sporta stundās ar skolēniem tika 

mutiski izvērtēts pasākums. Pēc ārpusskolas pasākumu apmeklējuma, tie tika izvērtēti un analizēti.  

4. Izveidota vienota pasākuma izvērtējuma forma skolēniem, kuru jāveic pēc skolas pasākumu norises. 

Jāturpina iedzīvināt mācību un audzināšanas procesā. 

5. Kopā tika izvērtēti 8 pasākumi – POP iela, Sporta diena, Olimpiskā diena, Ēnu diena (skolēni gatavoja 

prezentācijas), Čību diena, Miķeļdienas tirgus un konkursi “Mana Latvija”,’’K.Barons un dainas”. 

Skolēni piedalījās pasākuma žūrijā un organizēšanā „Skaļā lasīšana”.  
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6. 1.-3.klasēs pēc katra skolā notikušā pasākuma klasē ar skolēniem audzinātājas pārrunāja pasākumu, to 

izvērtēja un noskaidroja gūtās atziņas. Ļoti bieži skolēni pasākumus vizualizēja, izteica savas domas 

rakstiski. Skolotāji aicināja skolēnus izteikt savus priekšlikumus nepieciešamajiem pilnveidojumiem. 

 

Skolēnu sasniegumi 

2.prioritāte. Kompetenču pieejā balstīta mācību priekšmetu satura apguve 

Mērķis: Pilnveidot skolēnu individuālās spējas un talantus. 

Turpināt sniegt daudzveidīgu atbalstu spējīgiem un talantīgiem skolēniem 

1. Talantīgie skolēni izmantoja piedāvātās iespējas skolā un pilsētā attīstīt savas individuālās spējas. Vairāk 

kā 300 skolēnu apmeklēja skolā organizētās fakultatīvās nodarbības, 3.klašu skolēni piedalījās pilsētas 

Talantu skolā matemātikā, 3.klašu skolēni apmeklējuši pilsētas sākumskolas MA organizētās radošās 

darbnīcas dabaszinībās,  1.-3.klašu skolēni piedalījušies projekta ietvaros organizētajās nodarbībās 

STEM priekšmetos LiepU pasniedzēju vadībā, Seši 4.-6.klašu skolēni piedalījās dabaszinību nodarbībās 

skolā. 

2. Skolēniem mācību stundās piedāvāti diferencēti uzdevumi, lai būtu iespēja pilnveidot savas zināšanas 

atbilstoši spējām, lai sasniedzamais rezultāts būtu efektīvs, aizraujošs ikkatram skolēnam un 

emocionāls. 

3. Pedagoga palīgi realizēja skolēnu individuālo spēju un talantu pilnveidi. Gan matemātikas, gan latviešu 

valodas stundās, mācību darbs tika organizēts pa grupām (reizēm vienā klases telpā, reizēm divās). 

Sadarbībā ar klases audzinātāju, skolēnu grupas tika veidotas balstoties uz skolēnu individuālajām 

spējām. 

4. Tika izmantotas tehnoloģiju iespējas, lai vairāk ieinteresētu skolēnus risināt nestandarta uzdevumus. 

5. Logopēdu nodarbībās tika veikta skolēnu runas traucējumu novēršana, prasmju attīstīšana, kas ir 

nepietiekamā līmenī. Logopēdu nodarbības apmeklēja 65 skolēni 1.-3.klasēs. 

6. 5 skolotāji apmeklējuši kursus par skolēnu talantu pilnveidi, 8 skolotāji par kompetenču pieejas 

realizēšanu. 

7. Visiem skolotājiem skolā organizēti kursi SIIC eksperta vadībā par sasniedzamā rzultāta izvirzīšanu, 

atgriezeniskās saites sniegšanu. Kursi tiks turpināti jaunajā mācību gadā. 

Paaugstināt skolēnu pētniecisko darbu kvalitāti un nozīmīgumu 

1. Skolā katrs 4.-6.klašu skolēns veica pētniecisko darbu individuāli vai pārī par sev un savai apkārtnei 

nozīmīgu tēmu. 

2. Atbilstoši pētniecisko darbu izstrādāšanas kārtībai, pētnieciskie darbi tiek vērtēti ar i vai ni, tādējādi nav 

iespējams noteikt precīzu skolēnu darba kvalitātes līmeni.  

3. 4% skolēnu no visiem 4.-6. klašu skolēniem nav iesnieguši izstrādātos darbus vai iesnieguši tos 

neatbilstošā kvalitātē. 

4. 18 kvalitatīvi 4.-6. klašu skolēnu pētnieciskie darbi tika izvirzīti uz pirmo skolas pētniecisko darbu 

noklausīšanās un izvērtēšanas kārtu. Pilsētas kārta šogad , sakarā ar attālināto mācību procesu, netika 

organizēta. 

5. Ir vērojams, ka skolotājiem ir nepieciešamas skaidrojums par pētnieciskās tēmas formulēšanu, 

pētniecisko darbu struktūru, noformēšanas prasībām. 

6. Skolēni 1.-3.klasēs pētniecisko darbu veica atbilstoši spējām. Pētīja dažādus augus, to augšanas 

apstākļus un māījcās veikt prognozēšanu, izdarīt secinājumus. 
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Paplašināt digitālo mācību līdzekļu izmantošanu visos mācību priekšmetos 

1. Pēc hospitēto mācību stundu materiāliem 50% stundās tiek izmantoti digitālie mācību līdzekļi. 

2. Skolas mājas lapā pieejama digitālo resursu krātuve. 

3. Skola piedalās pilsētas projektā “Matemātika 200”, tika iegādāti 31 Apple planšetdators darbam stundā. 

Projekts norisinās sadarbībā ar izglītības uzņēmumu Lielvārds. Ikdienas mācību procesā un attālinātās 

mācībās, skolotāji izmantoja mācību vietnes uzdevumi.lv, soma.lv . 

4. Skolēniem pieejami soma.lv visi digitālie materiāli, 405 skolēniem un 8 skolotājiem ir pieslēgts PROF 

pakalpojums vietnē uzdevumi.lv. 

5. Digitālos mācību līdzekļus biežāk izmanto prezentāciju, vizuālo materiālu un video pamācību rādīšanai, 

mācību procesā regulāri tiek izmantoti projektori prezentāciju rādīšanai. Tiek izmantotas dažādas 

interneta vietnes - youtube com., zirnis.lv., uzdevumi.lv, soma.lv u.c.;, tālruņi, planšetdatori – dažādu 

uzdevumu pildīšanai un informācijas meklēšanai. 

6. Sākumskolas skolotāji izmato skolā pieejamos planšetdatorus, kā arī datorikā stundas vada datorklasē, 

kur skolēni mācās pie datora. 

7. Latviešu valodas skolotājiem piešķirti 29 planšetdatori mācību procesa dažādošanai, tie vairāk tiek 

izmantoti informācijas uzziņai un atlasei (letonika.lv, dainuskapis.lv, ailab.lv, pasakas.net), kā arī 

skolotāju sagatavotu mācību uzdevumu veikšanai (uzdevumi.lv, learningapp.org, ailab.lv).  

8. Viena angļu valodas skolotāja regulāri izmanto 15 klasē esošos planšetdatorus mācību procesā gan 

informācijas iegūšanai un apkopošanai, gan uzdevumu veikšanai, gan skolēnu patstāvīgam darbam 

video, prezentāciju veidošanai. 

9. Audzināšanas stundās skolēni veic uzdevumus par drošību un izspēlē drošības simulāciju spēles, 

izmantojot skolā pieejamos planšetdatorus un personīgos viedtālruņus. 

10. Pēc anketēšanas rezultātiem 87% skolotāju norāda, ka izmanto IKT mācību stundu satura sagatavošanā. 

11. Pēc anketēšanas rezultātiem 93% skolotāju norāda, ka izmanto IKT mācību stundu laikā, demonstrējot 

mācību saturu. 

12. Pēc anketēšanas rezultātiem tikai 30% skolotāju norāda, ka skolēni bieži vai ļoti bieži lieto IKT mācību 

stundās, 63% norāda, ka skolēni dažreiz izmanto IKT mācību stundās. 

13. Nepieciešams skolēniem piedāvāt iespēju izmantot tehnoloģijas, lai paši veidotu mācību saturu atbilstoši 

apgūstamai tēmai. 

Pilnveidot skolotāju sadarbības prasmes stundu plānošanā, lai tiktu sasniegti mācību rezultāti 

vairākās kompetencēs 

1. Mācību gada laikā tika organizētas 3 administrācijas, skolotāju un pedagogu palīgu sanāksmes par 

mācību priekšmetu skolotāju un pedagogu palīgu sadarbību kvalitatīva mācību procesa plānošanā, 

organizēšanā un atbalsta sniegšanā skolēniem. 

2. Darba plānošanai skolotāju palīgiem un matemātikas (1.-6.klase) un latviešu valodas (1.-3.klase) 

skolotājiem tika papildus apmaksātas 0.5 stundas nedēļā. Skolotāju palīgiem atgādņu veidošanai tika 

papildus apmaksāta 1 stunda nedēļā. 

3. Lai paaugstinātu skolēnu mācību sasniegumus, liels atbalsts ir pedagoga palīgs, kurš strādā gan ar 

talantīgiem skolēniem, gan atbalsta skolēnus ar mācīšanās grūtībām. Būtiskas ir pedagogu palīgu 

izstrādātās atgādnes. 

4. Gandrīz pusē mācību stundu plānošanā skolotāji savstarpēji sadarbojas. 

5. 1.–3. klašu posmā priekšmetu skolotāji sadarbojās ar klašu audzinātājām stundu plānošanā un 

starppriekšmetu saiknes realizēšanā.  
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6. Mācību gada sākumā pieteiktas 7 pāru stundas, kuras bija paredzēts novadīt mācību gada laikā. 

Novadītas 2 pāru stundas (informātika, matemātika un angļu valoda, sociālās zinības). 

7. Mācību gada sākumā skolotāji, kas mācīja 6.b klases skolēnus, sastādot savu mācību vielas kalendāro 

plānu, vienojās par vienotu laiku dominējošo tēmu apguvei. 

8. Latviešu valodas un angļu valodas skolotājas sadarbojās mācību stundu plānošanā. Daiļdarbu video 

sižetus skatās angļu valodā, pārrunā literatūrā, savukārt angļu valodas stundās testos ietverti teksti par 

apgūto literatūras stundās. 

9. Pēc anketēšanas rezultātiem visi skolotāji norāda, ka ar kolēģiem strukturēti pārrunā savu pieredzi par 

dažādu mācību metožu, tehnoloģiju u.tml. izmantošanu mācībām. 

10. Pēc anketēšanas rezultātiem 87% pedagogu vairākas reizes semestrī vēro un analizē citu kolēģu mācību 

stundas un citas mācību aktivitātes. 

Realizēt skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņu 

1. Skolā organizēts 1 seminārs skolotājiem par darbu ar Word dokumentiem, iespējām, noformējot Word 

dokumentus. 5 MK sanāksmēs skolotāji dalījušies pieredzē par inovatīvu IKT risinājumu izmantošanu. 

2. CLIL metode tiek pielietota pilsoniskās jomas mācību priekšmetos, vienā klasē 1.-3.klašu posmā. 

3. 36 reizes MK sapulcēs skolotāji dalījās pieredzē par sasniedzamā rezultāta formulēšanu, lasītprasmes 

un pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidošanu savās mācību stundās, IKT izmantošanu, lasītprasmes 

pilnveidi un valodas attīstību un citām jaunākajām tendencēm izglītībā. 

4. Gandrīz visi skolotāji vēroja un vadīja 7 kritēriju stundas 1.semestrī, 2.semestrī visi to nepaspēja izdarīt, 

kopumā vadītas 31 savstarpējās vērošanas mācību stunda kolēģiem.  

5. Lielākā daļa 4.-6.klašu kolotāji piedalījās lasītprasmes mācību grupā un vēroja kolēģu vadītās stundas. 

Realizēt integrētus mācību pasākumus, kas ļauj skolēniem sasniegt mācību rezultātus vismaz divās 

kompetencēs 

1. 2.-6.klašu skolēni iesaistīti starptautiskā projektā “Digital Competences and Soft Skills for the Better 

Future”. 

2. eTwinning projektu realizēšanā fakultatīvajās nodarbībās iesaistīti 12 skolēni no 3.un 5.klasēm, kuri 

darbojas skolotāju Ilzes Ziedkalnes un Megijas Līvas Albertas vadībā. 

3. Apmeklēti dažādi pasākumi, tai skaitā koncerti, teātris, un muzejpedagoģijas nodarbības, iniciatīvas 

Latvijas skolas soma ietvaros, kas ļāvušas skolēniem pilnveidot kultūras izpratnes un mākslas un sociāli 

pilsonisko kompetenci.  

4. Mājturības stundās tika apmeklētas radošās darbnīcas Amantnieku namā. Tika apmeklēts koncerts 

“Vivaldi gadalaiki” ( Dagamba) – sasaiste ar mūziku; konkurss - viktorīna “Mana Latvija” – vēsture, 

sociālās zinības.  

5. Valodu MK organizējusi pasākumus klašu grupām – mazākuma tautību tradīciju apguvei „Masļeņica”, 

„Merry christmas”, kultūrvēsturiska nozīme „K.Barons un Dainas” un “Tautasdziesmu rīti , valodu 

apguve „Kas ir manā kabatā”, runātprasmes un aktiermākslas pasākums “Skaļā lasīšana”, Patriotiskās 

dzejas pasākums. Šajos pasākumos skolēni pilnveidoja komunikācijas un sadarbības prasmes komandā, 

individuālās uzstāšanas prasmes, veicināja savu radošo domāšanu, atlasīja un izzināja kultūrvēsturiskus 

un starpnacionālus faktus un tradīcijas. 

6. Eksakto zinību MK organziēja konkursu “Laimes rats”, kurā nepieciešamas parādīt daudzveidīgas 

prasmes, kas apgūtas dažādos eksakto zinību priekšmetos. 

7. Organizēti karjeras dienas pasākumi un vecāku radošās darbnīcas, pilnveidojot skolēnu uzņēmējspēju 

un sociāli pilsonisko kompetenci.  
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8. Pilsoniskā līdzdalība veicināta piedaloties pilsētas lāpu gājienā, realizējot labdarības akciju „Enģelis 

manai skolai”, Miķeļdienas tirdziņa ietvaros vācot ziedojumus biedrībai CANIS GROUP Liepāja, 

piedaloties skolas rīkotajā valsts svētku svinīgajā līnijā, kā arī rīkojot dažādus pasākumus, nodarbības 

klases stundās un ārpus tām. 

9. Organizētas 10 pasākumi un 26 literārās stundas skolas bibliotēkā skolēniem pa klašu grupām. 

10. Sākumskolas posmā ir izveidojusies cieša sadarbība ar pilsētas bērnu bibliotēku “Vecliepājas rūķis” un 

Liepājas vēstures muzeju. Pilsētas bibliotēkā organizēts pasākums 5.klašu skolēniem Dzejas dienās. 

11. Klašu grupām novadīti 19 pasākumi, kur daži no tiem ir kļuvuši par tradīciju -Miķeļdiena, 18.novembra 

svinīgā līnija, patriotiskās dzejas konkurss, ābeces svētki u.c. Visi organizētie pasākumi ir uz jauno 

kompetenču pieeju vērsti. 

 

Skolas vide 

3.prioritāte. Inovatīvas un drošas mācību vides izveide 

Mērķis: Veidot izglītības satura nodrošināšanai atbilstošu mācību vidi 

Modernizēt mācību vidi 

1. Izveidots matemātikas kabinets projekta “Matemātika 200” ietvaros.  

2. Papildināts dabaszinību kabineta metodisko materiālu, uzskates līdzekļu, eksperimentu veikšanai 

nepieciešamo materiālu klāsts. 

3. ESF projekta ietvaros piesaistīts laborants, tādējādi iespēja savlaicīgi, droši un precīzi sagatavoties 

eksperimentiem. 

4. Dabaszinību stundai nepieciešamā uzskate un izdales materiāli Uliha ielas ēkā atrodas skolas bibliotēkā.   

5. Izveidots jauns plānojums elektroinstalācijām. 

6. Skolēniem nodrošināta maksimāli labvēlīga mācību vide, kas sekmē viņu izziņas interesi, kā arī 

noformētas klases telpas atbilstoši mācību priekšmeta specifikai. Klašu telpās pieejamas atgādnes un 

plakāti atbilstoši apgūstamajām tēmām, ko jāturpina papildināt. 

7. Veicināta jēgpilna tehnoloģiju izmantošana, sagatavojot un izmantojot digitālos materiālus ikdienas 

mācību darbā.  

8. Sadarbībā ar skolas bibliotēku, tika iegādāti didaktiskie materiāli, lai veicinātu skolēnu praktisku 

darbošanos matemātikā, logopēdijā.   

9. Attālinātā mācību procesa laikā trīs klases stundas vadītas izmantojot ZOOM vietni. 

10. Pēc anketēšanas rezultātiem tikai 53% pedagogu uzskata, ka iekārtojums, funkcionalitāte un platība 

mācību telpām atbilst vajadzībām un skolēnu skaitam. 

Iegādāties materiāltehniskos līdzekļus 

1. Visās mācību telpās ir dators, projektors, kopumā 15 mācību telpās ir datu kameras, iegādātas 5 jaunas 

datu kameras. 

2. Projekta “Matemātika 200” ietvaros iegādāts 31 planšetdators, 1 interaktīvais ekrāns. 

3. Skolā pieejams 141 planšetdators digitālo mācību līdzekļu izmantošanai. 

4. Skolā tiek abonēti digitālie mācību resursi soma.lv un uzdevumi.lv. 

5. Iegādāti mācību materiāli mājturībā un tehnoloģijās (kokapstrāde). 

6. Pēc anketēšanas rezultātiem 94% vecāku uzskata, ka skola nodrošina skolēnus ar nepieciešamajiem 

mācību resursiem. 

7. Pēc anketēšanas rezultātiem 97% pedagogi uzskata, ka mācību telpa ir nodrošināta ar darbam 

nepieciešamajiem resursiem. 
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Paplašināt nepieciešamo sporta inventāra klāstu 

1. Par dalību Olimpiskā dienā, tika piešķirts finansējums un iegādāts mazvērtīgais sporta inventārs skolai.  

Paaugstināt skolēnu drošību skolā  

1. Mazinājies skolēnu konfliktu skaits un traumatisma skaits. 

2. Mācību darbā ir ieviests skolas Vērtību trijstūris, kas skolēniem palīdz izvērtēt savu rīcību, un ievērot 

drošas vides nosacījumus skolā. Aktualizēti klašu dežurantu pienākumi. 

3. Regulāras skolotāju dežūras skolas vestibilos, ēdamzālē un skolas teritorijā. 

4. Skolas medicīnas māsa un sporta skolotāja organizē pasākumu “Esi vesels un stiprs”, kurā izglīto 

skolēnus par drošības un veselības jautājumiem.  

5. Higiēnas nolūkos Toma ielas ēkas vestibilos izvietotas ziepes, vienreizējie roku dvieļi.  

6. Gaiteņos mainīts spēļu galdu izvietojums, meiteņu sporta garderobe pārvietota uz otro stāvu. 

7. Organizētas drošības stundas skolēniem sadarbībā ar Valsts policiju, Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu. 

8. Organizēta 1.un 4.klašu skolēnu psiholoģiskā mikroklimata izpēte, adaptācijas ietvaros. 

9. 28 reizes realizēta starpinstitucionālā sadarbība problēmjautājumu risināšanā, lai nodrošinātu pozitīvo 

psiholoģisko mikroklimatu. 

10. Veiktas 35 profilaktiskas nodarbības 1. – 6.klasēm par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, 

saskarsmi vienaudžu vidū un vērtību trijstūri.  

11. Realizētas 32 skolēnu individuālas vai grupu konsultācijas, sarunas akūtas problēmsituācijas gadījumā 

par tēmām ”Konflikts, saskarsme, vērtības, motivācija, atkarība no internesta, ētikas ievērošana 

interneta vidē”. 

12. Realizētas 88 sarunas ar klašu audzinātājiem par skolēniem ar psiholoģiskām un sociālām problēmām. 

13. Realizēta 141 saruna ar 77 skolēniem un 15 sarunas ar 13 vacākiem par skolēnu mācīšanās, uzvedības, 

psiholoģiskām, emocionālām un sociālām problēmām. 

14. 89% vecāki anketās norāda, ka jūtas droši par savu bērnu, kad viņš atrodas skolā. 

15. Nepieciešams pilnveidot skolēnu psiholoģisko labsajūtu, jo 49% vecāki anketās norāda, ka bērni tiek 

negatīvi emocionāli iespaidoti no vienaudžu puses. 

16. Pēc anketēšanas rezultātiem 77% vecāki uzskata, ka bērni netiek fiziski ietekmēti no vienaudžu puses. 

17. Pēc anketēšanas rezultātiem 86% vecāki anketās norāda, ka bērni netiek negatīvi emocionāli iespaidoti 

no darbinieku puses. 

18. 90% vecāki anketās norāda, ka darbinieki ciena skolēnus un 78% vecāki uzskata, ka skolēni ciena skolas 

darbiniekus. 

Veidot pozitīvu skolas publisko tēlu 

1. Mazinājies skolēnu izdarīto iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skaits. 

2. Mācību gada laikā 87% no visiem skolēnu uzvedības ierakstiem ir pozitīvi. 

3. Ikdienā un klases stundās ar skolēniem tiek pārrunāts Liepājas Centra sākumskolas pozitīvā, publiskā 

tēla veidošnas nepieciešamība. Tiek uzsvērts, ka, piedaloties dažādos pasākumos, pieklājīga un laba 

uzvedība rada interesi par mūsu skolu, un tas ir pamats skolas pozitīvā tēla veidošanā. 

4. Aptaujā vecāki atzīst, ka viņus apmierina sadarbība ar skolotājiem un skolā ir pozitīvs mikroklimats. 

5. 89% vecāki aptaujā norāda, ka ieteiktu skolu citiem vecākiem. 

6. Pēc anketēšanas rezultātiem 97% pedagogi lepojas, ka strādā Liepājas Centra sākumskolā. 

 


