
Prioritāro darba virzienu izvērtējums 2014.gads 

Mācību saturs  

1.prioritāte. Mācību priekšmetu standartu integrācija.  

Mērķis: Veicināt dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, padarot saistošāku mācību vielas 

apguvi skolēniem.  

1. Sekmēt skolotāju pedagoģiskās kompetences pilnveidi, integrējot mācību stundās dažādu mācību 

priekšmetu standartu prasības;  

+ Augustā skolotāji izanalizēja mācību priekšmetu standartus, apskatīja zināšanas un prasmes, kas 

apgūstamas dažādos mācību priekšmetos, secināja, ka dažādos mācību priekšmetos apgūstamas vienādas 

zināšanas un prasmes.  

2. Organizēt pāru stundas, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem;  

+ Mācību gada laikā novadītas 15 integrētas mācību satura stundas un viens pasākums, kurā integrētas 

dažādos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas un prasmes. Integrētās mācību satura stundas plānojuši 

un vadījuši 76% skolotāju.  

3. Motivēt skolēnus vispusīgi apgūt mācību vielu.  

+ Vadot integrētās mācību satura stundas skolēni tika rosināti apgūtās zināšanas un prasmes pielietot 

daudzveidīgi, plašāk. Izvērtējot integrētās mācību stundas, 85% skolēnu atsauksmes bija pozitīvas.  

Skolēnu sasniegumi  

2.prioritāte. Skolēnu talantu, radošo spēju, pētniecisko un sadarbības prasmju veicināšana, izmantojot 

IKT iespējas.  

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot skolēnu individuālās un radošās spējas, izmantojot pētnieciskā darba 

iespējas un IKT prasmes.  

1. Motivēt skolēnus pilnveidot individuālās spējas skolas piedāvātajās fakultatīvajās nodarbībās;  

+ Skolēni apmeklēja viņus interesējošās fakultatīvās nodarbības (skat.rīkojums) Talantīgajiem skolēniem, 

kuri kādu iemeslu dēļ nevarēja vai nevēlējās apmeklēt fakultatīvās nodarbības, tika piedāvāta dāvātaja 

padziļināt zināšanas dažādos mācību priekšmetos konsultācijās vai skolotājs ar skolēnu vienojās par 

laiku individuāli.  

2. Vispusīgi sagatavot skolēnus skolas, pilsētas un novada mācību priekšmetu olimpiādēm un 

konkursiem, izmantojot fakultatīvu un konsultāciju piedāvājumu;  

+ Augsti sasniegumi pilsētas konkursos un olimpiādēs pamatskolas grupā.  

- Angļu valodas olimpiāde 4.klašu skolēniem.  

- Konkursi un olimpiādes reģionā, valstī.  

3. Pilnveidot projekta darbu norises kārtību, akcentējot pētnieciskās daļas nozīmi;  

+ Pilnveidota projekta darba norises kārtība līdz 2014.gada 1.septembrim.  

- Pilnveidot skolēnu pētniecisko prasmju attīstību, novērst plaģiātismu, mācīt rakstīt atsauces.  

4. Veicināt skolēnu sadarbības prasmes, mācību procesā organizējot pāru un grupu darbus.  

+ Hospitētajās mācību stundās novērotās skolēnu sadarbības prasmes ir optimālā līmenī.  

- Nepieciešams pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes, organizējot skolotājiem informatīvas nodarbības 

par grupu un pāru darbu organizēšanu.  

5. Informēt skolēnus par e-klases izmantošanas iespējām, līdzatbildības par iegūtajiem mācību rezultātiem 

paaugstināšanai  



 

+ Direktores vietniece informātikas jomā iepazīstinājusi pedagogus ar pieejamajiem informatīvajiem 

materiāliem par e-klases iespējām. Audzinātāji šos materiālus izmanto darbā ar skolēniem un klašu vecāku 

sapulcēs iepazīstina vecākus ar e-klases iespējām.  

+ 75% vecāku regulāri izmanto e-klases iespējas. No pārrunām ar skolēniem secināts, ka bieži skolēni apmeklē 

e-klase, izmantojot vecāku pieejas datus. 46  

6. Visās MK vienoties par skolēnu pierakstu vērtēšanas kritērijiem  

+ Valodu MK izveidoti vienoti skolēnu pierakstu vērtēšanas kritēriji  

- Nepieciešams izveidot skolēnu pierakstu vērtēšanas kritērijus visu mācību priekšmetu skolotājiem.  

Atbalsts skolēniem  

3.prioritāte. Skolēnu patriotisma, pilsoniskās apziņas un valstiskās identitātes stiprināšana.  

Mērķis: Stiprināt un pilnveidot skolēnu patriotismu, pilsonisko apziņu un valstisko identitāti.  

1. Aktualizēt ārpusklases pasākumu mērķtiecīgu norisi skolā;  

+ Visi organizētie pasākumi saskaņoti sākumskolas MK vai pamatskolas audzinātāju sapulcēs, kā arī to 

nepieciešamība un plānošana pārrunāta skolēnu domē.  

2. Rosināt skolēnu radošai un aktīvai darbībai skolā.  

+ Skolēni darbojas skolēnu domē un skolas avīzē.  

3. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem aktivizēt skolēnu domes darbību  

+ Skolēnu domes sēdes apmeklē lielākā daļa izvirzīto skolēnu.  

- Ne vienmēr skolēnu domē iesaistītajiem skolēniem tiek dota iespēja izklāstīt apspriesto informāciju klasē.  

4. Veicināt izglītības iestādes audzināšanas formu dažādību. Veikt vecāku izglītošanas darbu.  

+ Vecākiem tika piedāvātas pilsētas psihologu MA organizētas lekcijas Liepājas Centra sākumskolas zālē.  

- Audzinātāji vecāku sapulcēs minimāli sniedz vecākiem izglītojošu informāciju.  

5. Organizēt forumu skolēniem kopā ar vecākiem, veidojot skolēniem piederības apziņu skolai.  

+ 2014.gada 12.martā tika organizēts skolēnu, vecāku un pedagogu forums, kura laikā tika izteikti viedokļi par 

skolas darba pilnveidi dažādās jomās.  

6. Apzināt Latvijā nepieciešamās profesijas, iepazīt skolēnu vecāku profesijas.  

+ Organizēta karjeras diena skolā, kurā vecāki praktiski un teorētiski iepazīstināja skolēnus ar konkrētām 

profesijām.  

+ Skolēni apmeklējuši uzņēmumus Liepājā.  

7. Veicināt skolēnu lasītprasmi, pilnveidojot bibliotēkas vidi, papildinot bibliotēkas fondu ar jaunām grāmatām 

un uzziņu literatūru.  

+ Iegādāta uzziņu literatūra, grāmatas.  

+ Organizēts projekts „Grāmatplaukta pavēlnieks”  

+ Organizēts pasākums „Radošās lasīšanas nakts”.  

+ Veikts remonts bibliotēkas telpā Uliha ielas ēkā.  

- Nepieciešams veikt remontdarbus bibliotēkā Toma ielas ēkā.  

- Iegādāties izglītojošas un valodu attīstošas spēles, kuras būtu pieejamas bibliotēkās.  

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.prioritāte. Office 365 iespēju apgūšana un izmantošana pedagogu sadarbības pilnveidošanai.  



Mērķis: Izmantot Microsoft Office 365 vidi pedagogu darba organizēšanā un skolotāju sadarbības 

nodrošināšanai.  

1. .Sagatavot Office 365 kontu skolai, skolas administrācijai apgūt darbības Office vidē  

+ Izveidots skolas konts Office 365 vidē.  

2. Iepazīstināt pedagogus ar Office 365 iespējām  

+ Organizēts izglītojošs seminārs skolotājiem par darbu Office 365 vidē.  

3. Izmantot Office 365 iespējas skolas darba organizācijā  

+ Izmantotas dokumentu kopīgošanas un kopīgas rediģēšanas iespējas, pilnveidojot skolas normatīvos 

dokumentus.  

- Netiek izmantots kalendārs vai e-pasta iespējas.  

4. Izmantot Office 365 iespējas pedagogu sadarbības nodrošināšanai, pieredzes popularizēšanai, 

dokumentu rediģēšanai  

+ Skolotājiem šajā vidē pieejami metodiskie materiāli  

- Skolotāji paši neievieto savus veidotos materiālus Office 365 vidē.  

5. Sniegt atbalstu pedagogiem Office 365 vides apgūšanā  

+ Direktores vietnieces informātikas jomā regulārs atbalsts pedagogiem mācību gada garumā  

6. Analizēt Office 365 vides izmantošanas efektivitāti skolas darba organizēšanā un sadarbības 

veicināšanā.  

- Lielākā daļa pedagogu uzskata, ka ir grūtības izmantot Office 365 vidi, jo ir problēmas ieiet šajā 

vidē, regulāri sistēma prasa atjaunot paroli.  

 


