
Prioritāro darba virzienu izvērtējums 2015.gads 

 

Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte: Skolēnu sadarbības prasmju pilnveidošana mācīšanās procesā.  

Mērķis: Veicināt skolēnu mācīšanās un sadarbības prasmju pilnveidošanu. 

1. Pilnveidot datorizēto mācību sasniegumu datu bāzi, izmantojot Office 365 vidi.  

- Netiek realizēts, plānots izmantot cita veida datu bāzi 

2. Pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.  

+ 73% skolotāju apguvuši 24 stundu A kursa programmu par IKT izmantošanas iespējām 

mācību darbā.  

3. Organizēt pāru mācību stundas, integrējot standarta prasības  

+ Vadītas 5 pāru stundas, integrējot mācību priekšmetu standarta prasības 

4. Pilnveidot skolēnu rakstu darbu kultūru. 

+ 73% hospitētajās mācību stundās novērota augsta skolēnu rakstu darbu kultūra 

5. Izmantot e-klases iespējas skolēnu pozitīvās uzvedības novērtēšanai.  

+ Gada laikā veikti 7231 pozitīvi ieraksti skolēniem e-klasē.  

- Ne visi skolotāji izmanto iespēju veikt pozitīvus ierakstus e-klasē  

6. Pilnveidot vecāku sadarbību ar skolu, paaugstinot viņu atbildību par bērna mācību darba 

rezultātiem.  

- 14% vecāku ir tikušies ar skolotājiem 1.semestrī un 11% vecāku ir tikušies ar skolotājiem 

2.sem  

+ Problēma apspriesta skolas padomes sēdē, vecāki izteikuši priekšlikumus, kas tiks realizēti 

2015./2016.m.g. 

7. Pilnveidot stundu vērošanas veidlapas atbilstoši stundas vērošanas mērķim  

+ Pilnveidotas adaptācijas perioda mācību stundu vērošanas veidlapas 

Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte: Skolēnu sasniegumu paaugstināšana, balstoties uz katra skolēna 

individuālo spēju izkopšanu. 

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot skolēnu individuālās spējas. 

1. Organizēt fakultatīvās nodarbības matemātikā un dabaszinībās dažāda līmeņa individuālo 

spēju attīstīšanā  

+ Tiek nodrošinātas dažāda līmeņa fakultatīvās nodarbības matemātikā 4.klašu grupā un 

dabaszinībās  2.un 4.klašu grupās 



2. Veicināt skolēnu piedalīšanos dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs 

+ 51% no izvirzītajiem skolēniem iegūst godalgotas vietas olimpiādēs un ZPD 

3. Analizēt skolēnu sasniegumus un standarta apguvi dabaszinībās 

+ 2015.gada maijā dabaszinību skolotāji analizēja skolēnu sasniegumus dabaszinībās, 

sasaistot to ar standarta apguves izvērtējumu. Izvērtējums turpināsies septembrī, sasaistot 

ar pēctecību.  

4. Analizēt skolēnu lasītprasmi 

+/- 2 skolotājas ir apmeklējušas skolēnu lasītprasmes veicināšanas kursus. Apgūtā metodika 

tiek pielietota mācību stundās, kā arī šajā mācību gadā tiks organizēta FK nodarbība 

lasītprasmes attīstīšanai 

5. Attīstīt skolēnu individuālās spējas, izmantojot IKT 

+/- 59% vērotajās mācību stundās tika izmantotas IKT, nav analīzes par IKT izmantošanas 

ietekmi uz skolēnu individuālo spēju attīstību. 

6. Sadarbībā ar LiepU mācībspēkiem, piedāvāt skolēniem fakultatīvās nodarbības 

programmēšanā  

+ Programmēšanas nodarbības tiek plānotas un nodrošinātas no valsts finansējuma 2 

mācību stundas nedēļā, kuras vada informātikas skolotāja. Fakultatīvās nodarbības 

programmēšanā apmeklējuši 10 skolēni, sākotnēji pieteicās virs 30 skolēniem. 

7. Nodrošināt konsultācijas visos mācību priekšmetos, veicinot katra skolēna individuālo spēju 

pilnveidošanu.  

+ Tiek organizētas konsultācijas visos mācību priekšmetos, sniedzot atbalstu katra skolēna 

individuālo spēju pilnveidošanai 

Skolas vide 

Prioritāte: Pozitīvas sadarbības vides nodrošināšana atbilstoši skolā izvirzītajām 

vērtībām. 

Mērķis: Ieviest skolas darbinieku izvirzītās vērtības ikdienas darbā un savstarpējā 

saskarsmē 

1. Aktualizēt darbinieku vidū skolas pamatvērtības  

+ Ir izvirzītas un visi darbinieki zina skolas pamatvērtības – sadarbība, cieņa, atbildība. 

Informācija par skolas vērtībām ir vizualizēta mājas lapā, skolēnu dienasgrāmatās. 

- Izvietot vizuālu informāciju par skolas pamatvērtībām abu ēku vestibilos, vizualizēšanai 

skolas ēku vestibilos nepieciešami finansu līdzekļi 

2. Nodrošināt pieredzējušo pedagogu atbalstu jaunajiem skolotājiem 



+ Nav bijuši jauni skolotāji, skolotājiem, kuriem nepieciešams atbalsts, padoms, to sniedz 

kolēģi, administrācija. 

3. Paaugstināt skolēnu drošību uz ceļa un pagalmā pie skolas ēkas Toma ielā.  

-  Skolas teritorijā Toma ielā 19 netika atjaunoti vārti, finansējums virzīts sporta zāles 

remontam. Tiek nodrošinātas skolotāju dežūras pagalmā starpbrīžos. 

4. Veikt sporta zāles remontu Toma ielas ēkā.  

+/- Ieklāta jauna grīda sporta zālē 

5. Labiekārtot dabaszinību kabinetu (28.kab) skolēnu pētniecisko prasmju pilnveidošanai, 

nodrošinot atbilstošu materiālo bāzi un vidi. 

+ Vienvietīgi galdi grupu darba nodrošināšanai, pētniecības, izziņas materiāli.  

- Nav izveidota laboratorijas zona 

6. Veikt remontdarbus skolas 2.stāva vestibilā Toma ielā 19.  

- Remonts nav veikts, trūkst finansējuma 

7. Veikt remontdarbus klašu telpās, skolotāju istabā Toma ielā 19.  

+ Veikts remonts divās klašu telpās (3.kab.un 15.kab.), ieklāts grīdas segums 25.kab.  

- Nav veikts plānotais remonts skolotāju istabā, bibliotēkā Toma ielā. 

8. Izveidot skolas radio Toma ielas ēkā 

+/- Ievilkti vadi, pasūtīta aparatūra. 

Resursi 

Prioritāte: Domāšanas kā prasmes rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam 

metožu prasmīga izmantošana mācību stundās 

Mērķis: Apzināt skolotāju, vecāku un skolēnu radošo potenciālu sadarbības 

pilnveidošanai. 

1. Pedagogiem apgūt radošās domāšanas prasmes.  

+ 76% skolotāji ir apmeklējuši kursus par radošās domāšanas metodēm 

2. Pielietot RD metodes mācību procesā, pilnveidojot skolēnu radošās spējas.  

+ Radoša, analītiska, pētnieciska rakstura darbības novērots 96% hospitētajās stundās 

3. Pilnveidot pedagogu prasmes efektīvi izmantot mācību procesā IKT skolēnu radošo spēju 

pilnveidei.  

+/- Mācību un audzināšanas stundās tiek izmantotas IKT. Novērots 59 % hospitētajās 

stundās 

4. Nodrošināt tehnoloģiju pieejamību lielākajā daļā klašu telpās.  

+ 91% klašu telpās ir pieejami projektori. Interaktīvās tāfeles ir uzstādītas četros kabinetos. 



5. Rosināt pedagogus piedalīties Erasmus pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides 

kursos.  

+ Pieci skolotāji ir apmeklējuši Erasmus pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides 

kursus par IKT pielietojumu mācību procesā un mācību satura un valodas integrāciju. 

6. Veicināt skolas darbinieku, skolēnu un vecāku iniciatīvu, iesaistoties skolas pašpārvaldes 

darbā. 

+ 80% apmeklē skolēnu domes sēdes un 80% vecāku apmeklē skolas padomes sēdes, izsaka 

priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai un piedalās priekšlikumu realizēšanā. 

 


