
Prioritāro darba virzienu izvērtējums 2017.gads 

Mācību saturs 

Mācību priekšmetu satura un audzināšanas pasākumu integrācija 

Mērķis: Veicināt mācību priekšmetos apgūto zināšanu un prasmju praktisku pielietojumu reālās 

dzīves situācijās 

1. Regulāri atjaunot un papildināt informāciju pārbaudes darbu grafikā 

+/- Vidēji tikai 70% skolotāji regulāri atjauno un papildina informāciju pārbaudes darbu 

grafikā. 

2. Izstrādāt audzināšanas pasākumu (ekskursiju) plānu, balstoties uz mācību priekšmetos 

apgūstamajām tēmām  

+ katrai klašu grupai izstrādāti un aprobēti divi maršruti mācību ekskursijām, kas integrēti 

ar mācību priekšmetu tēmām. 

3. Pilnveidot skolā izstrādāto audzināšanas darba programmu  

+ apstiprināta pilnveidotā audzināšanas darba programma (sastāvdaļas – klases stundu 

programma un audzināšanas pasākumu (ekskursiju) plāns)  

4. Apzināt nepieciešamos mācību metodiskos līdzekļus  

+ Sarunās ar pedagogiem apzināti un mācību gada sākumā iegādāti katram nepieciešamie 

mācību metodiskie materiāli un tehniskie līdzekļi. Iegādātas 5 datu kameras, uzstādīta 

interaktīvā tāfele Uliha ielas ēkā. 

5. Pilnveidot vērtēšanas sistēmu 

+ iesākts darbs pie vērtēšanas kārtības pilnveides 

- kursi par daudzveidīgām vērtēšanas metodēm tiks apmeklēti 2017./2018.m.g. 

novembrī, tiks novadīts seminārs kolēģiem skolā. 

Skolēnu sasniegumi 

Skolēnu pētniecisko prasmju veicināšana  

Mērķis: Pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba prasmes 

1. Mācību stundās izmantot metodes, kas veicina pētniecības un sadarbības prasmju 

pilnveidi 

+ 17.janvārī 7 pedagogi piedalījās kursos „Pētniecisko prasmju attīstīšana un pētījumu 

veikšana skolā”, pēc tam daloties pieredzē ar pārējiem skolas pedagogiem; 

+ vidēji 60 % no hospitētajām stundām skolotāji izmanto pētniecības metodes 

2. Ieviest apgrieztās klases (flipped classroom) metodi jomas Cilvēks un sabiedrība mācību 

priekšmetos  



+ Apmeklēti kursi par apgrieztās klases metodes principiem 

+ Izmantojot apgrieztās klases metodi, novadītas 15 mācību stundas vēsturē, metode 

mēģināta sociālajās zinībās. Ar metodes pamatprincipiem iepazīstināti pedagogi seminārā. 

3. Analizēt apgrieztās klases metodes pielietošanas rezultātus  

+ Apkopojot rezultātus, var secināt, ka 93% skolēnu pildījuši mājas darbus, izmantojot 

apgrieztās klases metodi, kas ir vairāk nekā, ja tiek uzdoti standarta mājas darbi. Aptaujā 

lielākā daļa skolēnu atzina, ka ar interesi skatījušies video materiālus un atbildējuši uz 

jautājumiem par tēmu. 

- Puse skolēnu atzīst, ka grūtības sagādāja video materiāli un jautājumi, kas bijuši angļu 

valodā. 

4. Sniegt individuālu atbalstu spējīgiem un talantīgiem skolēniem 

+ konsultācijas un fakultatīvās nodarbības tiek nodrošinātas visos mācību priekšmetos  

+ vidēji 60% skolotāju daļu no konsultāciju laika izmantojuši individuālam darbam ar 

spējīgiem skolēniem izmantota iespēja atsevišķiem 3.klašu skolēniem piedalīties izzinošās 

nodarbībās dabaszinībās LiepU; 

+ 3. klašu skolēni piedalījušies pilsētas Talantu skolā matemātikā; 

+ 55% izvirzīto skolēnu iegūst godalgotas vietas pilsētas olimpiādēs. 

5. Analizēt skolēnu mācību sasniegumu dinamiku matemātikā 

+ martā organizēta sākumskolas MK sanāksme par matemātikas programmas realizācijas 

jautājumiem; 

+ apkopoti mācību sasniegumu ikdienā rezultāti 

- izpalika kopējā 1. – 6. klašu matemātikas skolotāju sanāksme par pēctecības un 

dinamikas jautājumiem 

6. Izstrādāt metodisko materiālu “Skolēnu pētniecisko prasmju pilnveide” 

+ Izveidots pedagogu metodisko materiālu krājums “Skolēnu pētniecisko prasmju 

pilnveide”. Materiālā apkopoti 25 skolotāju metodiskie materiāli par skolēnu pētniecisko 

prasmju pilnveidi. Materiāli pieejami skolas mājas lapā. 

7. Organizēt zinātnes nakti skolā 

+ Organizēta Zinātnes nakts pirms skolēnu pavasara brīvdienām. Darbnīcas vadīja Ilze 

Tumpele. Indra Bite, Baiba Saimniece, Laura Zommerovska, Ilona Lipska, Svetlana Meža, 

Anna Pauliņa, Inta Šablovska. Pasākuma atlases jautājumus sagatavoja Dana Krētaine, 

vadīja Santa Novada, Aiga Vasiļjeva, Kristīne Bārdule. Pasākumā piedalījās projekta 

“Reading is Fun” partnerskolu skolotāji no Polijas, Rumānijas un Bulgārijas. 



 

Atbalsts skolēniem 

Skolēnu un darbinieku emocionālās un fiziskās vides drošības pilnveide 

Mērķis: Paaugstināt skolēnu drošību, pilnveidot savstarpējo attiecību kultūru, toleranci 

1. Izglītot skolēnus un darbiniekus par rīcību ekstremālās situācijās, pirmās palīdzības 

sniegšanā. 

+ Organizēts seminārs par pirmās palīdzības sniegšanu darbiniekiem. 

+ Oktobrī 4.-6.klasēs audzināšanas stundās tika veiktas pārrunas par drošību skolā un 

traumatisma profilaksi. 

+ Decembrī veiktas pārrunas klasēs par drošību uz ceļa, uz ledus. 

2. Iesaistīt vienaudžus izpratnes veicināšanā par emocionāli un fiziski drošu vidi. Izveidot 

īsfilmas par drošību. 

+ Projekta ietvaros “Mācāmies darot” skolēni izveidojuši 3 filmas par drošību. Video 

pieejami skolas mājas lapā. 

+ 6.klases komanda piedalījās konkursā “Drošība internetā”, iegūstot godalgotu vietu. 

3. Organizēt nodarbības par skolēnu savstarpējām attiecībām 

+ Organizētas nodarbības 4. – 6.klasēs par skolēnu savstarpējām attiecībām, drošību. 

Katrā klasē 1 nodarbību vadīja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka 

vietnieks Uldis Novickis. 

+ Organizētas 26 grupu nodarbības klasēs par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu, attieksmi, uzvedību, saskarsmi ar vienaudžiem un pieaugušajiem, fizisko, 

emocionālo, vardarbību, cieņu, atbildību. Nodarbības vadīja sociālā pedagoģe Aiga 

Vasiļjeva un psiholoģe Inese Gūtmane. 

4. Iegādāties attīstošas un izglītojošas galda spēles jēgpilna brīvā laika pavadīšanai un 

sadarbības prasmju pilnveidei   

+ Veikalu tīkla MAXIMA organizētajā akcijā iegādātas kinētiskās smiltis, bumbas, novusa 

galdi. 

+ Daudzveidīgas galda spēles pieejamas abu skolas ēku bibliotēkās. Bibliotēkās tiek 

organizēti pasākumi skolēniem mācību stundu starpbrīžos jēgpilna brīvā laika 

pavadīšanai.  

+ Abās skolas ēkās pieejami novusa galdi.  

5. Pilnveidot ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, paaugstinot skolēnu sadarbības un 

pašapkalpošanās prasmes, toleranci 



+ Skolas ēdnīcā ieviesta pašapkalpošanās. 1.klašu skolēniem palīdzību sniedz klases 

audzinātāja. 

6. Nodrošināt vecākiem iespēju individuāli tikties ar pedagogiem reizi nedēļā 

+ Skolas mājas lapā pieejams saraksts ar skolotāju pieņemšanas laikiem, kuros vecākiem ir 

iespēja tikties ar pedagogiem reizi nedēļā. 

7. Organizēt izglītojošu lekciju vecākiem par bērnu fizisko un garīgo veselību, drošību. 

+ Organizēta izglītojoša lekcija vecākiem par skolēnu drošību, pieaicinot Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku Uldi Novicki. 

- Pasākumu apmeklēja 5 vecāki. 

8. Veicināt skolēnu pilsonisko aktivitāti, patriotismu, toleranci 

+ Novembrī 4.-6.klašu skolēni piedalījās lāpu gājienā. Piedalījās skolotājas I.Bite, 

B.Saimniece, A.Krīgere, S.Novada, kā arī viesskolotāji no Spānijas. 

+ Pirms valsts svētkiem (18.novembra) skolēni ar vecākiem gatavoja svečturus, kurus 

izmantoja skolas dekorēšanai svētku rītā. Novadīta valsts svētku svinīgā līnija, pieaicināts 

mācītājs, skolēniem tika skaidrota Latvijas himnas vārdu nozīme.  

+ 6.klašu skolēnu komanda piedalījās Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas 

pilsētas konkursā “Manai Latvijai 27”. Komanda ieguva 1.vietu. 

+ Septiņi skolēni no 4.-6.klasēm, skolotāju I.Lipskas un D.Krētaines vadībā piedalījās 

projekta “Reading is fun” mobilitātē Bulgārijā. 

+/- Netika organizēti konkursi barikāžu aizstāvju atceres dienā, komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienā, Eiropas dienā. Šo svētku un atceres dienu nozīme pārrunāta mācību 

stundās (vēsturē, sociālajās zinībās, audzināšanas stundās). 

- Nepieciešams pilnveidot skolēnu domes darbu, veicinot skolēnu atbildību par skolas 

pasākumu organizēšanu 

 

 


