
Prioritāro darba virzienu 2018./2019.m.g. izvērtējums 

  

Skolēnu sasniegumi 
1.prioritāte. Skolēnu lasītprasmes pilnveide mācību sasniegumu paaugstināšanai.  Kompetenču 

pieejā balstīta mācību priekšmetu satura apguve 1.,4.klasēs. 

Mērķis: Pilnveidot skolēnu individuālās spējas un talantus. 

Izmantot pētniecības metodes mācību stundās, lai veicinātu interesi par matemātikas, 

dabaszinības un tehnoloģiju disciplīnām. 
1. Matemātikas skolotāja apmeklējusi konferenci Liepājas Raiņa 6.vidusskolā “Pieredze un metodes 

pētniecībā”. 

2. Trīs skolotājas apmeklējušas meistarklasi “Spējīgo skolēnu talantu pilnveidošana un pētnieciskā 

darbība sākumskolā” 

3. Divas skolotājas apmeklējušas kursus Itālijā Erasmus KA1 projekta ietvaros “Identify the Hidden 

Talent in Your Classroom”, dalījušās pieredzē par kursos apgūto pedagogu sapulcē. 

4. 70% hospitētajās matemātikas, dabaszinību, tehnoloģiju mācību stundās novērota pētniecības 

metožu izmantošana. 

5. Anketēšanas rezultāti parāda, ka 33.3% skolēni uzskata, ka mācību temati ir ļoti aktuāli un saistīti 

ar reālo dzīvi, 51.9% uzskata, ka temati pārsvarā ir aktuāli un saistīti ar reālo dzīvi. 

6. % skolēni, kas piedalījušies pilsētas matemātikas olimpiādē (36%) un 4.klašu starptautiskā 

matemātikas konkursā “Tik vai cik?” (100%) ieguvuši godalgotas vietas. 

7. Pilsētas dabaszinību konkursā „Putni dzīvo Liepājā” 5.klases skolēnu ieguvuši atzinību, konkursā 

„Skolēni eksperimentē” 5.klases skolēni ieguvuši 2. Vietu. 

8. Starptautiskā tehnoloģiju konkursā “Ventspils IT Challenge 2018” 4.klases skolēnu komanda 

ieguvusi atzinību republikā, pilsētas datorgrafikas un multimediju konkursā “Ziemassvētku 

stāsts” 4.klases skolēni ieguvuši  1.vietu, 5.klases skolēni 2.vietu, datorikas konkursā 

„Algoritmiņš” 4. Klase skolēnu komandas ieguvušas divas atzinības, robotu programmēšanas 

konkursā 2.-6. Klases komanda ieguvusi atzinību. 

Pilnveidot skolēnu saziņas dažādās valodās kompetenci, izmantojot CLIL metodes 

dabaszinībās, vēsturē, sociālajās zinībās. 
1. 3 skolotājas, kuras apmeklējušas CLIL metodikas kursus un darba vērošanu skolā, kurā tiek 

izmantota CLIL pieeja, dalījās pieredzē par CLIL pieejas realizēšanu mācību stundās 

pedagoģiskās padomes sēdē 2018.gada 31.augustā. 

2. Mācību gada laikā CLIL pieeju realizēja 2.klasē I.Lauva, 4.-5.klasēs B.Saimniece, 6.klasēs 

K.Bārdule 

Pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci, daudzveidīgi izmantojot IKT citu mācību priekšmetu 

apguves laikā 
1. Vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja apmeklējusi Ventspils 4.vidusskolu 

(pilotskola), izzinājusi tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesā. Ar gūto informāciju 

iepazīstinājusi kolēģus sociālo zinību un mākslu MK sanāksmē. 

2. Sociālo zinību skolotāja apmeklēja lekciju “Virtuālās vides ietekme pusaudžu dzīvē”, ar gūto 

informāciju iepazīstināja kolēģus sociālo zinību un mākslu MK sanāksmē. 

3. 68% administrācijas hospitētajās mācību stundās vērota IKT izmantošana, 79% no šīm mācību 

stundām IKT tika izmantots demonstrēšanai, 21% mācību stundās skolēni izmantoja IKT 

konkrētu uzdevumu veikšanai. 

4. Anketā uz jautājumu “Cik daudzi skolotāji vismaz reizi nedēļā mācību stundas laikā izmanto 

informāciju tehnoloģijas?” 70% skolēni atbildējuši, ka lielākā daļa vai visi skolotāji izmanto IKT 

mācību materiāla demonstrēšanai. 

5. Skolotāju savstarpējā mācību stundu vērošanā ar mērķi vērot IT izmantošanu plānotā rezultāta 

sasniegšanai 100% mācību stundās skolēni izmantoja IKT konkrētu uzdevumu veikšanai. 

6. 1.a, 1.b, 3.a 2.a, 2.c, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c klašu skolēni tika iesaistīti Erasmus KA2 skolu 

starptautiskās sadarbības projektā “Digital Competences and Soft Skills for the Better Future”. 

Skolēni piedalījās digitālu materiālu izveidē, pilnveidoja digitālās, sadarbības prasmes. 



  

Pilnveidot skolēnu prasmi efektīvi izmantot daudzveidīgus informācijas avotus 
1. Krievu un angļu valodas skolotāja apmeklējusi semināru “Lasītprasmes un teksta izpratnes 

attīstība, kritiskas domāšanas aspekti”, informāciju par seminārā apgūto sniegusi valodu MK 

skolā. 

2. Deviņas skolotājas apmeklējušas kursus “Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides 

pamatprincipi”, informāciju par kursos apgūto sniegušas valodu, sociālo zinību un mākslu un 

sākumskolas MK. 

3. Sākumskolas skolotāja apmeklējusi kursus “Medijpratība mācību un audzināšanas darbā”, guvusi 

ieskatu par maldinošas informācijas atpazīšanu, kā to mācīt atpazīt skolēniem. 

4. Logopēde apmeklējusi semināru “Lasīšanas traucējumi un mūsdienīga lasītapmācība”, guvusi 

informāciju par mūsdienīgām lasītprasmes apmācības metodēm. 

5. Turpināts darbs pie metodiskās tēmas “Skolēnu apzinātas lasītprasmes pilnveide”. Skolotāju 

vadīto mācību stundu plāni, kuros atspoguļota apzinātas lasītprasmes pilnveide apkopoti 

metodiskajā materiālā https://issuu.com/kristinebardule8/docs/radosie_darbi_2019. 

6. Izveidota 4.klašu skolotāju sadarbības grupa, kuras mērķis, izvirzot vienotus nosacījumus, 

pilnveidot skolēnu apzinātu lasītprasmi. 

7. 44% skolotāju gada atskaitēs ietverta informācija par labi un ļoti labi apgūtām prasmēm iegūt 

datus un informāciju, izmantot to, apmainīties ar informāciju grupu vai pāru darbu laikā, bet 17 % 

skolotāji norāda, ka šīs prasmes vēl jāpilnveido. 

8. 60% hospitētajās mācību stundās novērota skolēnu analītisko prasmju pilnveide. 

9. Anketās uz jautājumu Cik bieži stundās Tevi aicina izteikt savu viedokli, analizēt un izdarīt 

secinājumus? 49.5% skolēni uzskata, ka bieži un ļoti bieži, 30.8% skolēni uzskata, ka reizēm. 

Pilnveidot klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju sadarbības formas ar skolas 

atbalsta personālu un skolēnu vecākiem, sniedzot laicīgu atbalstu skolēniem ar grūtībām 

mācībās 
1. 1.-3. klasēs logopēda palīdzību saņēma 93 skolēni. No tiem runas un valodas traucējumi ir 

koriģēti 43 skolēniem. Atkārtota pārbaude/kontrole nākamajā mācību gadā nepieciešama 19 

skolēniem. Logopēda nodarbības nākamajā mācību gadā turpinās apmeklēt 31 skolēns. 

2. Logopēdes sniegušas konsultācijas 9 skolēnu vecākiem par ārpusskolas veicamajām aktivitātēm 

rakstu valodas traucējumu mazināšanai. 

3. Norisinājušās 14 atbalsta komandas sēdes ar skolēniem un viņu vecākiem 

4. Veikta intelektuālo spēju līmeņa noteikšanai ar Vudkoka – Džonsona SI Kognitīvo spēju testu 23 

skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi Valsts diagnostikas darbos un pēc 

pieprasījuma pedagoģiski medicīniskai komisijai. 

5. Diagnosticēti skolēni ar grūtībām matemātikā un/vai latviešu valodā, noteikts katram skolēnam 

mācību procesā piemērojamais atbalsta pasākuma veids. 

6. Sniegta palīdzība un atbalsts 3.un 6.klašu skolēniem Valsts pārbaudes darbu sekmīgai 

nokārtošanai. 

7. Skolēniem ar grūtībām mācībās tiek piesaistīts skolotāja palīgs matemātikā 1.-6.klasēs, latviešu 

valodā 1.-3.klasēs. 

8. Pedagoģiskās padomes sēdē 2019.gada 30.maijā akcentēti galvenie pedagoga palīga pienākumi 

un pedagoga palīga un mācību priekšmeta skolotāja sadarbības veidi, lai pilnvērtīgi sniegtu 

atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās. 

9. Trīs skolēni (divi 1.klase un viens 2.klase) nosūtīti uz pilsētas pedagoģiski medicīnisko komisiju, 

viņiem piemērota atbilstoša izglītības programma. 

10. Skolēnu ar grūtībām mācībās savlaicīgai diagnosticēšanai un atbalsta komandas un skolas 

pedagogu kvalitatīvas sadarbības realizēšanai, pārskatīts un 2019.gada 4.februārī apstiprināts 

atbalsta komandas reglaments. 

11. Nedaudz palielinājies skolēnu skaits, kuriem ir optimāli un augsti sasniegumi (2016./2017.m.g. – 

77.8%, 2018./2019.m.g. – 78.6%) 

Analizēt un pilnveidot skolotāju izmantotās kompetenču vērtēšanas metodes 

https://issuu.com/kristinebardule8/docs/radosie_darbi_2019


1. Divas matemātikas skolotājas apmeklējušas konferenci Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā par vērtēšanu, 

guvušas idejas kompleksu uzdevumu sastādīšanā, risināšanā, vērtēšanā. 

2. Viena matemātikas skolotāja MA seminārā matemātikas skolotājiem guvusi informāciju par 

skolēnu snieguma līmeņu aprakstu veidošanu un idejas uzdevumu veidošanai pa prasmju 

līmeņiem. Skolotājas informāciju par seminārā un konferencē apgūto sniegušas eksakto zinātņu 

MK skolā. 

3. Sākumskolas skolotāja apmeklējusi kursus “Skolēnu sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu 

veidošana”. 

4. Divas sākumskolas skolotājas apmeklējušas meistarklasi “Solo taksonomijas princips un tā 

pielietošana sākumskolā” par Solo taksonomijas izmantošanas priekšrocībām, veidojot vērtēšanas 

kritērijus. Skolotājas informāciju par kursos un meistarklasē apgūto sniegušas sākumskolas MK. 

5. Skolotāju sadarbības grupā izveidota rubrika skolēnu apzinātas lasītprasmes vērtēšanai. Tiek 

vērtētas lasīšanas, rakstīšanas, spriestspējas, informācijas izmantošanas prasmes, praktiskā 

zināšanu pielietošana. 

   

Atbalsts skolēniem 

2.prioritāte. Pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetences pilnveide skolēniem 
Mērķis: Pilnveidot uzņēmējdarbības kompetenci, stiprinot pilsonisko apziņu un integrējot karjeras 

izglītības tēmas mācību priekšmetu saturā. 

Stiprināt skolēnu pilsonisko apziņu un patriotismu 
1. Trīs skolotājas apmeklējušas semināru “Audzināšanas stundu meistarklases Latvijas dzimšanas 

dienas priekšvakarā”, informāciju par gūtajām idejām sniegušas sākumskolas MK un 4.-6.klašu 

audzinātāju MK. 

2. No septembra līdz oktobrim skolā tika organizēts skolēnu zīmējumu, dzejas un prozas darbu 

konkurss, kura rezultātā labākie darbi tika apkopoti grāmatā “Skaista mana tēvu zeme”. 

3. No septembra līdz novembrim skolā realizēts projekts – Mans Latvijas lepnums. Skolēni veidoja 

aprakstus par sev tuviem, nozīmīgiem cilvēkiem un vietām. 

4. 1.-6.klašu skolēni gatavoja gaismas lukturīšu, kurus iededza pie abām skolas ēkām 17.novembrī. 

5. 2.maijā 1.-3.klašu skolēni piedalījās Baltā galdauta svētkos, kur runāja tautasdziesmas un godāja 

rupjmaizi. 4.-6.klašu skolēni 2.maijā, katrs pamatoja savu viedokli par to, cik svarīgi ir dzīvot 

brīvā Latvijā. 

6. 11.novembrī skolā tika organizēts patriotiskās dzejas konkurss. 

7. Visu klašu skolēni ir iesaistījušies skolas un Liepājas Bērnu un jaunatnes centra organizētajos 

pasākumos atbilstoši vecumposmam. 

Pilnveidot skolēnu sabiedriskās līdzdalības prasmes 
1. Sadarbībā ar privātskolu Varavīksne oktobrī organizēts labdarības koncerts pensionēto skolotāju 

biedrībai “Zelta rudens”. 

2. Miķeļdienas tirgū vākti ziedojumi dzīvnieku aizsardzības biedrībai “Liberta” veterināro 

pakalpojumu segšanai. 

3. Ziemassvētku akcijā “Eņģelis manai skolai” iegūtie ziedojumi novirzīti smagi slima skolēna 

ārstēšanas izdevumu segšanai. 

4. 6.klašu skolēni, Latvijas simtgades ietvaros, gatavoja prezentācijas par Latvijas ievērojamākajām 

vietām un ar prezentācijām iepazīstināja jaunāko klašu skolēnus. 

5. Labo darbu svētkos godināti skolēni - mācību olimpiāžu, sacensību, konkursu godalgoto vietu 

ieguvēji, kā arī pirmo gadu pasākumā tika aicināti un godināti skolēnu vecāki. 

Pilnveidot karjeras izglītības atbalsta sistēmu skolā 
1. Karjeras konsultanta kabinetā izvietots karjeras izglītības informatīvais stends. 

2. Reklāmas bukleti, plakāti par karjeras izglītības pasākumiem pilsētā un reklāmas buklets par 

karjeras izglītības ceļu pieejams skolas bibliotēkā. 

3. Klases stundās par karjeras izglītības tēmām tiek sniegta informācija par resursiem, kuros meklēt 

informāciju par karjeras iespējām. 

4. 81% klasēs ir vadīta viena klases stunda saistībā ar karjeras izglītību. 



5. Oktobrī tika organizēta karjeras nedēļa, kuras laikā 4.-6.klašu skolēni apmeklēja viena vecāka 

darba vietu, 1.-3.klašu skolēni katrs pētīja sava vecāka profesiju. 

6. Radošuma nedēļas laikā martā tiek iekļauts karjeras pasākums, kura laikā vecāki vada 

meistarklasi saistībā ar savu profesiju. 11 vecāki novadīja 10 meistarklases. 

7. Organizēts karjeras atbalsta pasākums-meistardarbnīca „Es būšu prasmīgs sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmējs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 4. – 6.klašu skolēnu grupai, kura laikā skolēni praktiski 

darbojās, kā arī parādīja savas teorētiskās zināšanas par attiecīgo tēmu – galda kultūru un ar 

ēdināšanas servisu saistītām profesijām. 

8. Skolēniem tiek piedāvātas individuālas karjeras konsultācijas. 

9. Ēnu dienā 22 skolēni no 5.-6.klasēm iepazinās ar savu vecāku profesiju klātienē, iesniedza 

aprakstu par darba ēnošanu. 

 Integrēt uzņēmējdarbības prasmes mācību saturā 
1. Mācību priekšmetu skolotāji pēc iespējas sasaista mācību saturu ar reālo dzīvi un aktualizē 

dažādās profesijās nepieciešamās prasmes. 

2. Pedagogi mācību gada sākumā vienojās turpināt strādāt pie metodiskās tēmas Skolēnu apzinātas 

lasītprasmes pilnveide,. Tādējādi netika īstenota materiāla par uzņēmējdarbību izveide. 

3. Saistībā ar Latvijas 100gadi, projektu nedēļas ietvaros tika realizēti projekti saistībā ar Latvijas 

vēsturi, nevis karjeru un uzņēmējdarbību. 

4. Dibināti 2 skolēnu mācību uzņēmumi – “Laimes akmens”, “Soins de beaute”. SMU “Laimes 

akmens” piedalījies divos reģionālajos JAL gadatirgos, “Soins de beaute” vienā. 

  

Resursi 

3.prioritāte. Pedagogu pieredzes paplašināšana kompetenču pieejas realizācijai 
Mērķis: Pilnveidot pedagogu sadarbības, svešvalodu un IKT prasmes 

Skolotāju izglītošana par kompetenču mācīšanas metodēm, vērtēšanu 
1. Četras skolotājas apmeklējušas konferenci Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā “Radoši meklējumi 

mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse’’ par starpdisciplināro pieeju mācību procesā un 

pašvadītu mācīšanos. 

2. Divas sporta skolotājas apmeklējušas kursus “Daudzveidīga kustību apmācība kompetenču 

aspektā” 

3. Sākumskolas skolotāja apmeklējusi kursus “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču 

veicināšanai sākumskolā”. 

4. Skolas administrācija un sākumskolas MK vadītāja apmeklēja kursus “Kompetenču pieeja 

mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”, 

guva ieskatu par mācību satura plānošanu un vērtēšanu, caurviju kompetenču apguvi un skolēnu 

iesaisti mācībās. 

5. Informāciju par kursos apgūto skolotājas sniegušas sākumskolas MK, eksakto zinātņu MK, 

sociālo zinātņu un mākslu MK. Valodu MK skolotājas dalījušās pieredzē par efektīvām mācību 

metodēm kompetenču pieejas realizācijā valodu MK sanāksmē. 

6. Skolā organizēta skolotāju sadarbības grupa skolēnu apzinātas lasītprasmes pilnveidei, lai 

realizētu kompetenču pieejas īstenošanu mācību procesā. Ir organizētas 8 skolotāju sadarbības 

grupas sanāksmes. 

7. Četras skolotājas dalījās pieredzē par skolotāju sadarbības grupas darbu vienotu prasību 

izvirzīšanā 4.klašu skolēniem apzinātas  lasītprasmes pilnveidei ikgadējā Liepājas Valsts 

1.ģimnāzijas un Liepājas Centra sākumskolas seminārā 3.06.2019. 

8. Erasmus + KA2 projekta “Digital Competences and Soft Skills for the Better Future”  ietvaros 10 

skolotājas apmeklējušas ES skolas (Bulgārijā, Itālijā un Kiprā), gūstot starptautisku pieredzi 

kompetenču pieejas realizēšanā. 

9. Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pedagogiem uz sākumskolu Zviedrijā 2.-4.05.2019., 

kurā piedalījās 30 pedagogi un iepazinās Zviedrijas skolotāju pieredzi kompetenču pieejas 

realizācijā. 



Piesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba veikšanai skolā 
1. Nav piesaistīti jaunieši brīvprātīgā darba veikšanai skolā 

Pilnveidot pedagogu sadarbības prasmes 
1. Viena sākumskolas skolotāja apmeklējusi semināru “AS un skolotāju sadarbības modelis mācību 

procesā, kas vērsta uz skolēnu kompetenču attīstību”. 

2. 1.-6.klašu pedagogi plāno mācību darbu sadarbībā ar kolēģiem, vadot pāros mācību stundas, 

plānojot pedagoga palīga un mācību priekšmeta skolotāja sadarbību mācību procesā, darbojoties 

4.klašu skolotāju sadarbības grupā. 

3. Novadītas 8 pāru mācību stundas (2 skolotāji vada mācību stundu) 

4. Skolotāji mācību gada laikā vērojuši 56 mācību stundas pie kolēģiem atbilstoši skolā 

izvirzītajiem kritērijiem, kas pieejami e-klases koplietošanas dokumentā. 

5. Skolotāji, kas iesaistījās sadarbības grupas darbā vērojuši 21 mācību stundu pie kolēģiem ar 

mērķi izvērtēt  lasītprasmes līmeņu kritēriju izpildi. 

Veicināt pedagogu savstarpējo starptautisko sadarbību, pilnveidojot skolotāju svešvalodu un 

IKT prasmes 
1. Sešas skolotājas apmeklējušas angļu valodas kursus Erasmus KA1 projekta ietvaros Maltā. 3 

skolotājas vienas nedēļas kursus, 3 skolotājas 2 nedēļu kursus. 

2. Divas sākumskolas skolotājas apmeklējušas kursus “Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide 

mācīšanās, vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā”. 

3. Skolā apzinātas skolotāju vajadzības tehnoloģiju izmantošanas prasmju pilnveidē, organizējot 

pedagogu anketēšanu. Plānots organizēt pedagogiem kursus atbilstoši interesēm un vajadzībām 

par IKT izmantošanas iespējām mācību procesā 2019./2020.m.g. 

4. Realizēti divi eTwinning projekti. 

Pilnveidot mācību procesa organizāciju 
1. 68% hospitētajās mācību stundās vērota tehnoloģiju izmantošana, 50% hospitētajās mācību 

stundās vērota skolēnu sadarbība pārī vai grupā, 60% hospitētajās mācību stundās vērota skolēnu 

analītisko spēju pilnveide un problēmuzdevumu risināšana. 

2. Skolotāji mācību gada laikā ir vērojuši 56 mācību stundas pie kolēģiem. Skolotāji ir hospitējuši 

19 mācību stundas ar mērķi vērot mācību uzdevumu sasaisti ar pieredzi un reālo dzīvi, 11 mācību 

stundas pie kolēģiem ar mērķi vērot IT izmantošanu plānotā rezultāta sasniegšanai, 11 mācību 

stundas ar mērķi vērot atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību stundā, 6 mācību stundas ar 

mērķi vērot mācību procesa diferenciāciju, 5 mācību stundas ar mērķi vērot mācību uzdevumu 

virzību uz sasniedzamo rezultātu, 4 mācību stundas ar mērķi vērot produktīvu uzdevumu 

izmantošanu mācību stundā. 

3. 14 skolotājas ir rādījuši 14 atklātās mācību stundas viesskolotājām no Somijas, Oulu Erasmus 

KA1 darba vērošanas projekta ietvaros. 

4. 4 svešvalodu skolotājas vadījušas atklātās stundas angļu valodā, pēc tam analizējot pozitīvos un 

pilnveidojamos aspektus kopā ar  pilsētas valodas jomas koordinatori Solvitu Matvejevu 

5. Latvijas un pasaules vēsturē vadītas 9 mācību stundas, izmantojot apgrieztās klases metodi. 

  

 


