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1.SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Mālpils vidusskolas dibinātājs ir Mālpils novada dome. Skolas juridiskā adrese ir Sporta 

iela 1, Mālpils, Mālpils novads. Skolas interneta mājas lapa www.malpilsvsk.lv. Skolas ēka celta 

1982.gadā, bet 2009.gadā blakus piebūvēts Sporta komplekss. 

Skola realizē pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, tādējādi nodrošinot 

skolēniem iespēju iegūt izglītību savā novadā. Neklātienē tiek nodrošināta izglītības pieejamība 

arī tiem jauniešiem un pieaugušajiem, kuri dažādu iemeslu dēļ pametuši skolu, neiegūstot 

pamatizglītību vai vidējo izglītību. Atbalstot vecāku vēlmes, skola pamatizglītības programmā 

integrē skolēnus ar mācīšanās grūtībām, lai arī viņi varētu sekmīgi iegūt izglītību savā novadā. 9. 

un 12.klašu absolventiem ar ļoti labām un teicamām sekmēm tiek piešķirts Mālpils novada 

domes finansiāls atbalsts. 

Mākslinieciski radošie skolēni var iegūt profesionālās ievirzes izglītību mākslā un 

mūzikā – to nodrošina Mālpils mūzikas un mākslas skola, bet 9.klašu absolventiem ir iespēja 

turpināt izglītību Mālpils profesionālajā vidusskolā. 

Papildus skola piedāvā skolēniem fakultatīvās nodarbības datorzinībās 4.klasē, angļu 

valodā no 1.klases, krievu valodā no 5.klases, peldēšanu visās klasēm. 

 

Skolas tradīcijas. 

 

Vidusskolai jau gadiem ilgi ir savas tradīcijas kopīgu svētku svinēšanai un pasākumu 

organizēšanai, kas vieno skolas kolektīvu. Skolas pasākumu organizēšanā aktīvi iesaistās 

Skolēnu parlaments. Vispopulārākie pasākumi, kas notiek jau tradicionāli ir: 

Laiks Pasākums 

Septembris Zinību diena; Rudens pārgājienu dienas; Ziedu un dārzeņu kompozīciju izstāde; 

Miķeļdienas tirdziņš;  

Oktobris 10. klašu iesvētības; Skolotāju diena;  Dzejas pēcpusdiena; 

Kopēja vingrošanas diena sākumskolā; 

Novembris Mārtiņdiena; Valsts svētku diena; 

12.klašu organizētie erudītu konkursi veltīti Valsts svētkiem 

Decembris Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem;  

Keramikas pulciņa darbu izstāde; Labdarības koncerts Sociālā aprūpes namā; 

Ziemassvētku koncerts; Ziemassvētku balle;  

Janvāris Daiļrunāšanas konkurss; Draudzīgā aicinājuma diena; Mācību priekšmetu 

nedēļas; 

Februāris Projektu nedēļa; Angļu valodas vakars; Valentīndiena un Sirsnīgais pasts;  

Žetonvakars 12. klasei 

Marts Krāsainā nedēļa; Mālpils nedēļa; Tautisko deju kolektīvu skate 

Aprīlis Putnu dienas 

Maijs Mātes dienas koncerts; Ievziedu zvans; Sporta diena; Saules svētki; Pateicības 

vakars; 

Jūnijs  Izlaidumi 

Visu gadu Makulatūras un lietoto bateriju vākšanas akcijas; 

Dažādu sporta veidu sacensības visās klašu grupās; 

Interešu izglītības kolektīvu koncerti; Klašu vakari; 

Augstskolu lekcijas 10.-12.klašu skolēniem karjeras jautājumos. 

Ekoprogrammas dienas; 

 

 

 

 

http://www.malpilsvsk.lv/
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Skolēniem ir plašas iespējas attīstīt savas intereses un talantus, kopt tautas tradīcijas, 

saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties skolas piedāvātajos interešu izglītības pulciņos.    

 Tautas deju kolektīvs „Atsperītes” 6-7.klasei; 

 Tautas deju kolektīvs ”Madariņas” 1.-2., 3.-5.klasei; 

 Mūsdienu dejas grupa „Nakcītis”; 

 Sporta dejas; 

 Vides pulciņš; 

 Ekopadome; 

 Skolēnu parlaments; 

 Skolas muzejs; 

 Keramika; 

 Floristika; 

 Ansamblis „Pūčuki”; 

 Sporta pulciņi ; 

 Jaunsargi. 

Interešu izglītības pulciņu skolēni regulāri piedalās Pierīgas novadu, republikas un starptautiskos 

konkursos. Vienpadsmit Pierīgas novadu interešu izglītības konkursu kopasavilkumā 

2011./2012.mācību gadā skola ieguva 1.vietu. Starptautiska līmeņa sasniegumus ieguvuši 

keramikas pulciņa un ekopadomes dalībnieki.   

 

Skolēnu skaits. 

2012./2013.mācību gadu uzsāka 313 skolēni, no tiem 21 mācās neklātienes grupās. 

Atvērti 20 klašu komplekti: 

 1.- 4.klašu skaits: 7 

 5.-9.klašu skaits: 8 

 10.-12.klašu skaits: 3 

 neklātienes klašu grupas: 2 

Skolēnu skaita izmaiņas dinamika. 

Skolēnu skaits ar katru gadu samazinās (skat.1.att.). Pēdējos divos gados skolēnu skaits gandrīz 

nemainīgs pamatizglītības posmā. 2011./2012.mācību gadā strauji samazinājās neklātienes 

skolēnu skaits, jo valsts līmenī tika pieņemti ārējie normatīvie dokumenti, kas noteica, ka vidējās 

izglītības posmā nevar pārcelt uz nākamo klasi ar nepietiekamiem vērtējumiem. Katru gadu ir 

ģimenes, kuras izbrauc uz ārzemēm un skolēni turpina mācības citu valstu skolās(skat.2.att.).   

 

 
1.Skolēnu skaita dinamika 
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2.attēls. Uz ārzemēm izbraukušo skolēnu skaits. 

 

Arī nākamajos gados tiek prognozēts skolēnu skaita samazināšanās, jo dzimstība Mālpils novadā 

ir samazinājusies (skat.3.att.). 

 

 
 

3.attēls.Bērnu dzimstības Mālpils novadā. 

 

Skolēnu skaits no pašvaldībām. 

 

Lielākā daļa skolēnu (284 jeb 91%) ir no Mālpils novada, jo visi apkārtējie novadi 

pamatizglītības un vidējās izglītības apguvi nodrošina savos novados. Uz 2012./2013.mācību 

gada sākumu 29 skolēni ir no citām pašvaldībām (skat.4.att.), pārsvarā tie ir neklātienes grupas 

skolēni un skolēni, kuru vecāki nav mainījuši dzīvesvietas deklarēšanos. 
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4.attēls. Skolēnu skaits no citiem novadiem. 

 

 

Skolas darbinieki 

Skolā strādā 11 tehniskie darbinieki, kurus koordinē direktores vietniece saimnieciskajā 

darbā. Pedagoģisko procesu nodrošina 41 pedagogi, kuri nodrošina vispārējās pamatizglītības, 

vidējās izglītības un interešu izglītības programmu realizāciju. 35 pedagogi strādā pamatdarbā. 

Pedagogu skaitā ir bibliotekāre, informācijas centra vadītāja, logopēds, psihologs un 5 interešu 

izglītības skolotāji.  

 

Pedagogu kvalifikācija 

Visiem pedagogiem ir kvalifikācijai atbilstoša izglītība(skat.5.att.). 4 pedagogi 2013.gadā 

pabeidz mācības, lai saņemtu savai specialitātei atbilstošu izglītību. 12 pedagogiem ir tiesības 

mācīt divus un vairākus priekšmetus. 9 pedagogi ieguvuši maģistra grādu pedagoģijā vai 

atbilstoši savai specialitātei.   

   

 
5.attēls. Pedagogu kvalifikācija. 

 

Skolas vadība atbalsta pedagogu tālākizglītību. Atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem, visi pedagogi pēdējo trīs gadu laikā ir apguvuši 36 stundu tālākizglītības kursus. 
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Lai kvalitatīvi nodrošinātu speciālo programmu realizāciju, 2012.gada vasarā skolā tika 

organizēti speciālās izglītības kursi, kurus apmeklēja gandrīz visi pedagogi. Vidēji katrs skolotājs 

triju gadu laikā ir cēlis kvalifikācija 100 stundas.  

Papildus pedagoģiskajai tālākizglītībai liela daļa pedagogu 2012./2013.mācību gadā  

Mālpils novada ESF projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” apgūst dažādus 

kursus: „ES fondu projektu iespējas un izvēle”, „Iepirkums”, „Sekmīga komunikācija ES fondu 

projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana” 24 stundas”, 

„Lietišķā etiķete”, „ ES fondu projektu sagatavošana un vadība”. 

Mālpils vidusskola ir biedrības „Mālpils tautskola” biedri. Skolas pedagogi tautskolā 

organizē nodarbības. 

 

Skolas finansējums 

Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības līdzekļiem. Valsts mērķdotācijas nodrošina 

izglītības programmu un interešu izglītības programmu pedagogu atalgojumu. Valsts apmaksā 

arī mācību grāmatu iegādi. 

Mālpils novada pašvaldība nodrošina skolas uzturēšanu. Katru gadu finansējums tiek 

palielināts, līdz ar to ir iespēja pakāpeniski modernizēt skolotāju darbavietas un skolēnu mācību 

vidi. 2012.gadā novada dome realizēja projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un 

energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē Mālpils 

vidusskola” 368380 LVL apjomā. Papildus skolas siltināšanas darbiem, tika veikts garderobju 

kapitālais remonts un iegādāti skapīši katram skolēnam, kā arī labiekārtots skolas apkārtnes 

bruģis. 

 
6.attēls. Novada domes finansējums skolas uzturēšanai. 
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2.SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
 

Mālpils vidusskolas vīzija: 

Mālpils vidusskola ir tehnoloģiski moderns novada mūžizglītības un interešu izglītības 

centrs ar augstu zināšanu sniegšanas līmeni, kas attīsta katra indivīda vēlmi mācīties dažādos 

vecuma posmos. Skola ir garants izglītības pieejamībai, mācīšanas un mācīšanās kvalitātei, 

skolas, ģimenes un sabiedrības sadarbības efektivitātei.  

 

Mālpils vidusskolas pamatmērķi atbilstoši Mālpils vidusskolas Nolikumam ir: 

 Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas 

procesu, nodrošināt izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu; 

 Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi 

atbilstoši valstī noteiktajiem standartiem; 

 Orientēt izglītojamos patstāvīgam mācību darbam un pašizglītībai; 

 Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi 

un augstākajām morāles vērtībām. 

 

Mālpils vidusskolas galvenie uzdevumi atbilstoši Mālpils vidusskolas Nolikumam ir: 

Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās 

vidējā izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu un absolventu spēju konkurēt izglītības 

un darba tirgū; 

Īstenot licencētās izglītības programmas; 

Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu 

izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmas mērķu 

sasniegšanā; 

Īstenot interešu izglītības programmas. 
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3.SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS 
 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana. 
 

Skolas darbības 

jomas 
Darbības prioritātes Sasniegtais 

1. Mācību 

saturs 
Licencēt izglītības programmas 

atbilstoši IZM prasībām. 
Jauno, 2008. gadā uzsākto, vidējās 

izglītības standartu ieviešana un 

rezultātu izvērtēšana.  

Skolā licencētas speciālās izglītības 

programmas un tiek realizētas 6 

izglītības programmas. 

Izglītības programmas tiek realizētas 

atbilstoši jaunajiem standartiem un 

mācību priekšmetu 

paraugprogrammām. 

Skolotāji izstrādā mācību satura 

apguves plānojumu atbilstoši 

jaunajām mācību programmām. 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 
Mācību procesā ieviest jaunās 

informācijas tehnoloģijas. 

Pilnveidot skolotāju pedagoģisko 

meistarību. 

Iesaistīt vecākus mācību procesa 

kvalitātes uzlabošanā. 

Izstrādāt vienotu skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas sistēmu. 

Nodrošināt kvalitatīvas informācijas 

apmaiņu starp skolu un vecākiem. 

Mācību procesā pedagogi izmanto 

jaunākās IKT un digitālos mācību 

līdzekļus.  
Organizējot regulāras Metodiskās 

dienas, tiek veicināta pedagogu 

pieredzes apmaiņa un sadarbība par 

jaunāko mācību metožu izmantošanu 

dažādu mācību priekšmetu stundās.  

Ar e-klases atbalstu, nodrošināta 

regulāra informācijas apmaiņa starp 

skolu un vecākiem. 

Visi skolotāji regulāri apmeklē 

tālākizglītības kursus. 

Skolā organizēti un visi skolotāji 

apguvuši tālākizglītības kursus 

speciālajā pedagoģijā. 

 

3. Skolēnu 

sasniegumi  
Ieviest skolā vienotu skolēnu 

sasniegumu uzskaiti un analīzi. 

Veikt skolēnu VPD salīdzinošo 

analīzi un secinājumus izmantot 

tālākai mācību procesa uzlabošanai. 

Skolēnu sasniegumu uzskaitei un 

analīzei ieviesta e-klase, kuru izmanto 

visi pedagogi. 

Katru gadu tiek analizēti skolēnu 

ikdienas sasniegumi un valsts 

pārbaudes darbi. 

4. Atbalsts 

skolēniem  
Sniegt atbalstu veselības un drošības 

nodrošināšanā. 

Veicināt talantīgo bērnu izaugsmi. 

Sekmēt skolēnu radošo darbību 

pulciņos. 

Skolā strādā skolas māsa. 
Skolēni tiek sagatavoti mācību 

priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. 

Starp 11 Pierīgas novadiem, iegūta 

2.vieta olimpiāžu un konkursu 

sasniegumos. 

Skolā darbojas daudzveidīgi interešu 

izglītības pulciņi, kas nodrošina visiem 

skolēniem iespēju piedalīties kādā no 

tiem. 
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5. Skolas vide  Radīt labvēlīgu mikroklimatu skolā. 

Uzlabot skolas fizisko vidi. 

Skola piedalās Bērnu tiesību 

inspekcijas organizētajā kustībā 

„Draudzīga skola”. 

Veikta skolas siltināšana. 

Veikts garderobes kapitālais remonts 

un katram skolēnam nodrošināts 

skapītis. 

 

6. Resursi  Materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana. 

Panākt pedagoģiskā personāla 

profesionālās kvalifikācijas atbilstību 

prasībām. 

Visiem pedagogiem ir normatīvajiem 

dokumentiem atbilstoša izglītība. 

 

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana  

Skolas darba vērtēšanā iesaistīt visus 

skolas darbiniekus un skolēnus. 

Izstrādāt skolas darba 

reglamentējošos iekšējos normatīvos 

dokumentus. 

Celt skolas prestižu un popularizēt 

skolā paveikto. 

Skolas darba vērtēšana ar aptauju, 

sarunu un interviju palīdzību piedalās 

visas ieinteresētās puses. 

Ir izstrādāti visi skolai nepieciešamie 

iekšējie normatīvie dokumenti. 

Lai popularizētu skolā paveikto, ir 

izveidota skolas mājas lapa. 
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Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācību saturs” 
 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā realizētās 6 izglītības programmas ir 

licencētas, un mācību process tiek īstenots atbilstoši 

licencētajām izglītības programmām;  

 Skolā esošie resursi un mācību kabinetu iekārtojums 

nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un 

mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu mācību 

procesā;  

 Skolā ir vienotas prasības tematisko plānu izstrādei; 

 Metodisko dienu un pieredzes apmaiņas 

organizēšana,  skolotāju tālākizglītības 

nodrošināšana; 

 Nodarbību saraksts un izmaiņas stundu sarakstā ir 

pieejamas skolas interneta mājas lapā; 

    

 Licencēt vidējās vispārējās izglītības 

tālmācības programmu; 

 Licencēt vispārējās pamatizglītības un 

vidējās izglītības profesionālās 

(sports) programmas; 

 Turpināt ieviest jaunos 

pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartus. 

 Veicināt dažādu mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbību, plānojot mācību 

un audzināšanas darbu skolā. 

 Plānot un paredzēt mācību darba 

diferenciāciju un individualizāciju.  

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācīšana un mācīšanās” 
 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamo un vecāki gandrīz visos mācību priekšmetos 

pirms tēmas apguves tiek informēti par apgūstamajām 

prasmēm un sasniedzamo rezultātu.  

 Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu 

ikdienas darbā un valsts   pārbaudes darbos  vērtēšanas 

kārtība;  

 Skolotāji vērtē, uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus, 

analīzes rezultātus izmantojot mācību procesa 

uzlabošanai un pilnveidei, informē par sasniegumiem 

skolēnu vecākus; 

 Mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecumposma 

īpatnības un iepriekšējās sagatavotības līmeni, veido 

dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus analizēt, izteikt 

savu viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt 

mācību darbā radušās problēmas; 

 Skolotāji izmanto darbā jaunākās tehnoloģijas, notiek 

regulāra pieredzes apmaiņa Metodiskajās dienās 

priekšmetu mācīšanai pamatskolā un vidusskolā; 

  ESF projekta ,,Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros skolotāji 

izstrādājuši daudzveidīgus mācību metodiskos 

materiālus; 

 Pedagogu tālākizglītības nodrošinājums. Visi pedagogi 

apguvuši kursus speciālajā pedagoģijā. 

 Skolā sekmīgi uzsāk darboties atbalsta personāls, kas 

sniedz konsultācijas skolēniem, viņu vecākiem un 

skolotājiem.  

 Skolēni izmanto skolas piedāvātās iespējas piedalīties 

 Attīstīt skolotāju pašvērtēšanas 

prasmes;  

 Mācību priekšmetu satura apguves 

plānojumā paredzēt saikni ar reālo 

dzīvi un karjeras iespējām – 

iesaistīt skolēnus daudzveidīgā 

praktiskajā un pētnieciskajā 

darbībā; 

 Plānot izglītojošus pasākumus 

pedagogiem darbam ar skolēniem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības; 

 Turpināt darbu skolēnu 

neattaisnoto stundu kavējumu 

novēršanā; 

 Uzlabot sadarbību starp skolēniem 

un skolotājiem konsultāciju 

apmeklēšanā, lai uzlabotu skolēnu 

sekmju līmeni. 
 Pilnveidot pedagogu sadarbību 

mācību priekšmetos izglītojamo 

mājas darbu plānošanā un veidošanā.  

 Pilnveidot kārtību par mācību 

sasniegumu vērtēšanu saistībā ar 

izglītojamo vēlmi uzlabot zināšanu 

vērtējumu, lai motivētu izglītojamos 

mācīties. 

 Mainīt mācību procesu, akcentējot 

skolēnu darbību. 
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konkursos, olimpiādēs, skatēs, projektos. 

 Skolēniem ir labi panākumi mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos. Kopsummā 2.vieta starp 11 

Pierīgas novadiem. 

 

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolēnu sasniegumi” 
 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolēniem ir iespēja saņemt konsultācijas visos 

mācību priekšmetos; 

 Visu klašu vidējie vērtējumi ir virs 6 ballēm. Skolas 

ikdienas darba vidējā atzīme ir 6,7; 

 Lieli ieguldījumi dažādu līmeņu olimpiādēs un 

konkursos. 

 Skolvadības sistēmas VIIS, e-klase, iespēju 

izmantošana; 

 Skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar vienotajām 

prasībām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā; 

 Papildnodarbību organizēšana skolēniem, kuriem 

zināšanu un prasmju līmenis neatbilst standarta 

prasībām; 

 Visu klašu vidējais vērtējums mācībās ir virs 6 

ballēm. 77% no visiem skolēnu saņemtajiem 

vērtējumiem ir augstā un optimālā līmenī (6-10). 

46% skolēni saņēma liecības, kurās ir tikai mācību 

sasniegumi augstā un optimālā līmenī. 

 Vidējais vērtējums visos 3., 6., un 9.klašu valsts 

pārbaudes darbos (izņemot vēsturi) ir augstāks nekā 

Latvijas skolu vidējais vērtējums. 12 klašu skolēni 

ABC līmeņus ieguva attiecīgi: latviešu valodā – 69% 

(valstī 51%), matemātikā 63% (valstī 41%) un angļu 

valodā 63%. (valstī 53%).  

 

 Dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem skolēniem; 

 Uzlabot ikdienas sasniegumus 

svešvalodās un VPD Latvijas un 

pasaules vēsturē. 

 Pastiprinātu uzmanību veltīt 

mācīšanas un mācīšanās līmeņa 

analīzei dabaszinātņu priekšmetos  un 

matemātikā, izvirzīt uzdevumus un 

paredzēt metodes turpmākajam 

darbam, kas ļautu uzlabot mācību 

darba rezultātus šajos mācību 

priekšmetos; 

 Sniegt visaptverošu atbalstu 

skolēniem ar nepietiekamiem 

vērtējumiem.  

 Visiem pedagogiem turpināt darbu 

skolēnu mācību sasniegumu 

dinamikas izpētē, to pielietojot mācību 

procesa plānošanā un piemērotu 

mācību metožu izvēlē darbā ar 

skolēniem. 

 Pilnveidot kārtējo vērtēšanu. 
 Turpināt klases audzinātāju sadarbību ar 

priekšmeta pedagogiem un atbalsta 

personālu, lai koordinētu un pārraudzītu 

izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās 

un kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.  
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Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Atbalsts skolēniem” 
 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir noteikta kārtība skolēnu veselības aprūpes, 

drošības un sociālās palīdzības sniegšanā;  

 Skolēniem un viņu vecākiem ir iespējams saņemt 

atbalsta personāla konsultācijas un palīdzību;  

 Sākumskolas skolēniem ir iespēja apmeklēt 

pagarinātās dienas grupas nodarbības; 

 Skola piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības 

programmas, un tās apgūst daudz skolēnu;  

 Skolēni regulāri ar labiem panākumiem piedalās 

Rīgas un Latvijas mēroga konkursos, skatēs un citās 

sacensībās;  

 Izstrādāta klašu audzinātāju stundu programma 1.-

12.klasei; 

 Skolēni iesaistīti interešu izglītības programmās, 

fakultatīvajās nodarbībās, individuālo grupu un   

projektu darbos.  

 Sistemātiski tiek veikts darbs ar skolēniem, kuriem ir 

nepieciešams atbalsts, piesaistot atbalsta personālu. 

Individuālā darba organizēšana skolēniem, kuriem 

zināšanu un prasmju līmenis neatbilst standarta 

prasībām; 

 Sadarbība ar augstākajām un profesionālajām 

iestādēm karjeras jautājumos. 

 Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas pasākumu 

plānošanā un organizēšanā. 

 Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei; 

 Skolēnu neattaisnoto kavējumu 

samazināšana un skolēnu ar mācīšanās 

grūtībām atbalstam ; 

 Bibliotēkas elektroniskās datu bāzes 

izveidošana; 

 Turpināt sadarbību ar atbalsta 

dienestiem pašvaldībā; 

 Klašu audzinātājiem apmeklēt 

tālākizglītības kursus audzināšanas 

darba jomā par skolēnu karjeras 

izglītību, un uzlabotu karjeras izglītību 

skolā; 

 Uzlabot klašu audzinātāju un skolas 

atbalsta personāla sadarbību skolēnu 

ar mācīšanās grūtībām atbalstam.  

 Klašu audzinātājiem sistemātiski 

izglītot skolēnus karjeras jomā un 

piedāvāt iespēju iegūt informāciju par 

karjeras izglītības jautājumiem, 

vecākiem ir izstrādātas 

rekomendācijas praktiskajam darbam 

karjeras izvēlē;  

 Organizēt individuālu darbu ar 

talantīgajiem skolēniem radošo 

prasmju pilnveidošanā; 

 Organizēt mērķtiecīgs vecāku 

izglītošanas darbu dažāda vecuma 

bērnu personības attīstības jautājumos; 
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Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas vide” 
 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolai ir daudzgadīgas un stabilas tradīcijas un sava 

atribūtika; 

 Skolai ir detalizēti izstrādāti dokumenti, kas nosaka 

iekšējo kārtību un drošību;  

 Skolas telpu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde 

tiek realizēta plānveidīgi, plānošanas procesā 

piedaloties skolas darbiniekiem;  

 Skolas telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un 

kārtīga; 

 Pastāvīgi tiek atjaunota kabinetu materiāli tehniskā 

bāze;  

 Skolas telpas atbilst  sanitāri higiēniskajām normām; 

 Skola nodrošina vides un veselīga dzīvesveida 

izglītību, iesaistoties starptautiskajā ekoskolu 

programmā.  

 Sasniegumus skolas vides uzlabošanā apliecina 

Zaļais karogs. 

 Turpināt popularizēt skolas tēlu 

sabiedrībā, audzināt piederības apziņu 

un lepnuma par skolu; 

 Skolēnu uzvedības un disciplīnas 

uzlabošana, kuras pamatā ir apzināta 

iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošana; 

 Vienlīdzības un taisnīguma principu 

ievērošana  skolā ; 

 Skolas e-muzeja veidošana. 

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Resursi” 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa 

nodrošināšanai;  

 Laba sadarbība ar pašvaldību, kura sniedz finansiālu 

atbalstu skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai; 

 Telpu sadalījums atbilst mācību procesa 

vajadzībām; 

 Katrā kabinetā ir dators un videoprojektors 

(sākumskolā uz diviem pedagogiem viens 

projektors); 

 Skolvadības sistēmas e-klase ieviešana; 

 Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un 

tehniskais personāls; 

 Prioritāro priekšmetu skolotāju piedalīšanas ESF 

projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”; 

 Skolotāju piedalīšanās ESF projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”; 

 Skolotāju slodžu sadalījums, ievērojot skolotāju 

pieredzi un kvalifikāciju; 

 Informācijas par katra skolotāja izglītības 

sistematizēšana un tālākizglītības perspektīvā plāna 

izveidošana; 

 Sporta komplekss ar plašām iespējām; 

  2012.gadā veikti ēkas siltināšanas remontdarbi; 

 Skolēni ir nodrošināti ar bezmaksas mācību 

grāmatām pamatizglītības un vidējās izglītības 

standarta realizēšanai; 

 Lielāko daļu skolas darbinieku 

iesaistīt skolas budžeta plānošanā; 

 Palielināt metodisko komisiju lomu 

skolas darba plānošanā;  

 Vairāk skolotāju iesaistīt dažādos 

projektos, konkursos, radošo darbu 

skatēs;  

 Eiropas fondu finanšu resursu 

piesaistīšana izglītības procesa 

uzlabošanai; 

 Skolotāju apmācība darbam ar 

modernajām informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijām; 

 Mācību kabinetu materiāli tehniskās 

bāzes pilnveide un sistematizēšana; 

 Skolas mēbeļu iegāde; 
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Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana” 
 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Visi skolotāji izstrādā sava darba pašvērtējumu un aktīvi 

iesaistās skolas darba vērtēšanā un plānošanā;  
 Izglītības iestādes attīstības plāns ir izstrādāts, balstoties uz 

iepriekš paveikto.  

 Skolai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar novada 

pašvaldību un citam institūcijām; 

 Skolas darbu reglamentējošā dokumentācija atbilst 

Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Valsts 

valodas likuma un citu normatīvo aktu normām un 

prasībām; 

 Noteikti vadītāju, skolotāju un visu darbinieku darba 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas; 

 Skolas darba plānošanās, stundu saraksta veidošanā un 

citos skolavadības darbos tiek izmantotas jaunākās 

tehnoloģijas un programmatūras. 

 Skolas iekšējas pārraudzības un 

kontroles sistēmas nodrosināšana; 

 

 Skolas Padome un Metodiskā 

padome analizē un vērtē skolas 

darba plāna izpildi un, ja 

nepieciešams, ierosina korekcijas 

skolas attīstības plānā; 
 

 Uzturēt pozitīvu izglītības iestādes 

tēlu, popularizējot izglītības iestādes 

pieredzi sabiedrībā.  
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4.MĀLPILS VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA  

PRIORITĀTES 2012./2013.-2014./2015.MĀCĪBU GADAM 
 

Pamatjoma 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

Mācību saturs Aktualizēt mācību priekšmeta standarta, 

programmas un stundas plāna 

pēctecību. 

Jaunu izglītības programmu licencēšana un  

īstenošana atbilstoši Vispārējās vidējās izglītības 

standartam un valsts standartam pamatizglītībā. 

Jauno pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu standartu 

un mācību programmu 

ieviešana. 

Mācīšana un 

mācīšanas 

Izglītojamo motivēšana apzinīgam 

mācību darbam, pilnveidojot 

sadarbību starp skolēnu, skolotāju un 

vecākiem.  

Mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveidošana un 

vienotu prasību izpildes nodrošināšana.  

 

Mācīšanas metodikas pilnveidošana. 

Skolēnu izaugsmes dinamikas 

datu bāzes sistēmas izveidošana.  

 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu sasniegumu izvērtēšana 

jaunajos mācību priekšmetos Latvijas 

vēsture un Pasaules vēsture. 

Skolēnu sasniegumu paaugstināšana ikdienas darbā 

svešvalodās, valsts pārbaudes darbos vēsturē. 

Skolēnu pamatprasmju apguves 

un mācību sasniegumi 

sākumskolā. 

Atbalsts 

skolēniem 

Diferencētas pieejas nodrošināšana 

izglītojamiem ar grūtībām mācībās un 

atbalsta sistēmas pilnveidošana. 

Skolēnu karjeras izglītības pilnveidošana.  
Datorklases, bibliotēkas, informācijas centra un muzeja 

resursu plānveidīga izmantošana mācību procesā. 

 

Atbalsts interešu izglītībai, 

gatavojoties XI Jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem 

Iestādes vide Izglītojamo iniciatīvas, atbildības un 

lepnuma par savu skolu attīstīšana.  
 

Izglītības iestādes energoefektivitātes 

projekts. 

Labvēlīgas un drošas psiholoģiskās vides 

nodrošināšana, aktualizējot uzvedības un kārtības 

noteikumus. 

Skolas ūdens un kanalizācijas sistēmas, sanitāro 

mezglu remonts. 

Skolas mēbeļu iegāde. 

 

Resursi Pedagogu profesionālo kompetenču 

pilnveidošana mācību metodikā un 

informāciju tehnoloģiju jomā. 

 

Mācību priekšmetu apguvei atbilstošas materiāli 

tehniskās bāzes un mācību materiālu nodrošināšana 

 

Ieviest pedagogu 40 stundu darba 

nedēļu un motivējošu pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

vērtēšanas sistēmu.  
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Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Speciālo izglītības programmu 

akreditācija. 

Izglītības kvalitātes pārraudzības procesa efektivitātes 

paaugstināšana. 

 

Skolas pašvērtējuma ziņojuma 

sagatavošana un skolas 

akreditācija. 
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Pamatjoma  1.Mācību saturs  

Prioritāte  Izglītības programmu licencēšana un  īstenošana atbilstoši Vispārējās vidējās izglītības 

standartam un valsts satandartam pamatizglītībā  

Mērķis  Pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšana atbilstoši katra 

skolēna iespējām 
 

Novērtēšanas kritēriji  1. Licencēta vispārējās vidējās izglītības tālmācības programma.  

2. Atbalstīta skolotāju tālākizglītība, lai nodrošinātu izpratni par izglītības satura novitātēm un tālmācības platformu.  

3. Skolotājas izstrādātie mācību priekšmetu mācību materiāli, tematiskie plāni, mācību stundu saraksts.  

4. Materiāli par vērotajām mācību stundām.  

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

Sagatavot dokumentus licenšu saņemšanai vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programmai.  

DVIJ  Līdz 

2013.gada 

maijam  

Spēkā esošie 

normatīvie  

dokumenti  

Direktors  

Sagatavot mācību materiālus, pieejamus tālmācības sistēmā. Mācību priekšmetu 

pedagogi 

2013./2014

.m.g. 

Normatīvie  

dokumenti 

DVIJ 

Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu, organizējot 

izglītojošus seminārus. 

DVIJ 2013./2014

.m.g. 

Skolas finansējums Direktors 

Pārraudzīt izglītības programmu un tematisko plānu 

realizāciju mācību stundās. 

DVIJ Visu gadu Skolas finansējums Direktors 

Veicināt pieredzes apmaiņu, vērojot stundas pie kolēģiem.  MK vadītāji Visu gadu Cilvēkresursi  DVIJ 

Izvērtēt un plānot izmantojamos mācību digitālos resursus. Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu gadu Cilvēkresursi DVIJ 

Nodrošināt pastāvīgu informācijas apmaiņu starp 

skolotājiem un skolēniem programmu īstenošanā. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu gadu Cilvēkresursi DVIJ 

Popularizēt skolā īstenotās neklātienes un tālmācības 

izglītības programmas. 

DVIJ Visu gadu Cilvēkresursi Direktors 
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Pamatjoma  2.Mācību saturs  

Prioritāte  Jauno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu un mācību programmu 

ieviešana atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam grafikam. 

Mērķis  Ieviest jaunos mācību priekšmetu standartus un nodrošināt licencēto skolas izglītības 

programmu akreditāciju 2014./2015.mācību gadā 

2014./2015.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji  1. Mācību programmās ieviestas nepieciešamās izmaiņas atbilstoši jauno standartu ieviešanas plānam.  

2. Skolotāji ir iepazinušies ar paredzētajām pārmaiņām savā mācību priekšmetā, izvērtējuši IZM piedāvātos mācību 

priekšmetu programmu paraugus, nepieciešamības gadījumā izstrādājuši savas mācību priekšmetu programmas.  

3. Izstrādāti standartiem un izvēlētajām programmām atbilstoši mācību stundu tematiskie plāni.  

4. Skolēni iepazīstināti ar mācību priekšmetu saturu un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību tajos.  

5. Licencēto izglītības programmu saturs sagatavo skolēnus veiksmīgām tālākajām studijām un karjeras  

     izveidošanai. 
 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

Turpināt darbu pie pamatizglītības satura reformas ieviešanas 

matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā 7.-9.klasēs.  

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2013./2014.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Ieviest klasēs mācību priekšmetus „Pasaules vēsture” un 

„Latvijas vēsture” 6.-9.klasēs.  

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2014./15.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Ieviest mācību priekšmetu Angļu valoda no 1.klases. DVIJ No 

2013./2014.m.g. 

Cilvēkresursi Direktore 

5. Papildināt materiālo nodrošinājumu speciālo 

pamatizglītības programmu realizēšanā. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2014./15.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Skolotāji veic jauno mācību priekšmetu standartu izpēti, 

uzmanību pievēršot uz satura maiņai klasēs, kurās tie tiks 

ieviesti. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2014./15.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Skolotāji iepazītas ar jaunajām mācību priekšmetu 

programmām, izvēlēties darbam piemērotāko vai izstrādā 

Mācību 

priekšmetu 

2014./15.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 
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savu autorprogrammu. skolotāji 

Iegādāties jaunajam mācību saturam atbilstošas mācību 

grāmatas un metodisko literatūru. 

Bibliotekārs 2014./15.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Piedāvāt tālākizglītības iespējas skolotājiem, ievērojot 

jauno standartu specifiku. 

DVIJ 2014./15.m.g. Pašfinansējums Direktors 

Nodrošināt skolotājiem iespēju iepazīties ar izmaiņām 

normatīvajos dokumentos. 

DVIJ 2014./15.m.g. Cilvēkresursi Direktors 

Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu standartu satura 

efektīvā realizācijā, organizējot izglītojošus seminārus. 

DVIJ 2014./15.m.g. Cilvēkresursi Direktors 

Pārraudzīt izglītības programmu un tematisko plānu 

realizāciju mācību stundās. 

DVIJ 2014./15.m.g. Cilvēkresursi Direktors 

Izvērtēt un plānot skolā izmantojamo mācību grāmatu, 

mācību līdzekļu atbilstību izglītības programmu prasībām 

un realizācijai. 

MK 2014./15.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Iepazīstināt skolēnus un vecākus  ar skolā īstenotajām 

izglītības programmām. Nodrošināt pastāvīgu informācijas 

apmaiņu starp skolotājiem un vecākiem par vidējās 

izglītības un pamatizglītības programmu īstenošanu skolā. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2014./15.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 
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Pamatjoma  2.Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte  Mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveidošana un vienotu prasību izpildes nodrošināšana  

Mērķis  Nodrošināt vienotu prasību īstenošanu pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā. 2013./2014. 

Novērtēšanas kritēriji  Pedagogi, izglītojamie un izglītojamo vecāki izprot izglītības iestādes Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasības.  

Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kas nosaka mājas darbu apjomu un sabalansētību.  

Pedagogi iepazīstina izglītojamos ar prasmēm un zināšanās mācību priekšmeta apguvei.  

Vērtēšanas datu analīze tiek izmantota mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai.  

Pedagogi palīdz izglītojamiem veikt mācību procesa un savu sasniegumu pašvērtējumu un prognozēt vērtējumu semestra 

noslēgumā un VPD.  

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

Pārstrādāt izglītības iestādes Mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtības prasības. 

MP 2012./13.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Visiem mācību priekšmetu pedagogiem, vērtējot izglītojamo 

mācību sasniegumus, ievērot izglītības iestādes Mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtības prasības.  

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Visiem mācību priekšmetu pedagogiem iepazīstināt 

izglītojamos ar mācību priekšmetā apgūstamajām prasmēm 

un pārbaudes darbu vērtēšanas datu apstrādes rezultātiem.  

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Nodrošināt, lai visi pedagogi, izglītojamie un izglītojamo 

ģimenes izprot izglītības iestādes Mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtības prasības.  

DVIJ 2012./13.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

Veikt izglītojamo un pedagogu anketēšanu par Mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtības efektivitāti.  

DVIJ 2012./13.m.g. Cilvēkresursi Direktore 

Nodrošināt pieredzes apmaiņu un pārraudzību par pedagogu 

noslēguma pārbaudes darbu datu apstrādi un analīzi.  

DVIJ 2012./13.m.g. Cilvēkresursi Direktore 
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Pamatjoma  3.Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte  Skolēnu sasniegumu paaugstināšana svešvalodās, matemātikā un dabaszinātņu jomā. 

Mērķis  Uzlabot skolēnu sasniegumus svešvalodās un zinātņu un  tehnoloģiju jomā.  

Novērtēšanas kritēriji  1.Uzlabots skolēnu vidējais vērtējums angļu valodā, bioloģijā, matemātikā.  

2.Skola apraksta skolēnu sasniegumu dinamiku konkrētā mācību priekšmetā. 

3. Tiek analizēti un salīdzināti skolēnu sasniegumi ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos.  

4. Skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar apgūstamajām prasmēm visos mācību priekšmetos. 

5. Vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sasniegumiem (dienasgrāmatas, e-klase, skolas mājas lapa). 

6. Tiek ievērotas prasības obligātās dokumentācijas izpildē. 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

Izmantojot e-klases sistēmu, atspoguļot statistisko 

informāciju par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā, 

valsts pārbaudes darbos vienotā, uzskatāmā un pieejamā 

formā 

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi 

E-klase 

DVIJ 

Novērtēt skolēnu sasniegumu dinamiku konkrētos mācību 

priekšmetos 

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi DVIJ 

Analizēt skolēnu sasniegumu dinamiku pedagoģiskās 

padomes sēdēs, apspriedēs pie direktora, metodisko 

komisiju sēdēs, vecāku sapulcēs, skolas padomē, skolēnu 

pašpārvaldes sapulcēs, lai optimizētu mācību procesa 

plānošanu. 

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi 

 

DVIJ 

Analizēt skolēnu sasniegumus mācību priekšmetos, 

konstatēt problēmas, plānot pasākumus to uzlabošanai. 

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi 

 

DVIJ 

Veikt svešvalodas, matemātikas, dabaszinības cikla 

priekšmetu stundu vērošanu ar mērķi vērtēt skolēnu 

mācīšanās un pašvērtēšanas prasmes un zināšanu 

pielietošanas prasmes 

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi 

 

DVIJ 
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Regulāri informēt vecākus par skolēnu mācību 

sasniegumiem, iesaistīt šo sasniegumu uzlabošanā. 

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi 

 

DVIJ 

Nodrošināt  vienotas prasības  mācību stundās, pārbaudes 

darbu veidošanai un vērtēšanai, vienotas vērtēšanas 

metodes 

Pedagogi 2013./14.m.g. Cilvēkresursi 

 

DVIJ 

Nodrošināt svešvalodas un dabaszinību cikla mācību 

priekšmetus ar daudzveidīgiem mācību līdzekļiem. 

Pedagogi 2014./15.m.g. Cilvēkresursi 

 

DVIJ 
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Pamatjoma  4.Atbalsts izglītojamiem  

Prioritāte  Diferencētas pieejas nodrošināšana izglītojamiem ar grūtībām mācībās un atbalsta sistēmas 

pilnveidošana  

Mērķis  Atbalstīt katra izglītojamā individuālo izaugsmi, pilnveidojot atbalsta 

komandas darbu.   

2012./2013.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji  Izglītības iestāde nodrošina konsultāciju iespēju izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās.  

Izglītības iestādē notiek izglītojamo adaptācijas pasākumi.  

Izveidota atbalsta komanda un darba sistēma. 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība  

Informēt 1., 5. un 10. klašu izglītojamo vecākus 

par adaptācijas procesu izglītības iestādē.  

DVIJ Katru gadu Cilvēkresursi Direktore 

Izstrādāt individuālo konsultāciju plānus 

katram skolēnam ar nepietiekamiem 

vērtējumiem.   

Pedagogi Katru gadu Cilvēkresursi DVIJ 

Izglītības iestādes sociālajam pedagogam 

regulāri  

kontrolēt izglītojamo kavējumu iemeslus un 

nepieciešamības gadījumā veikt pārrunas ar 

izglītojamo vecākiem.  

Soc.pedagogs Katru gadu Cilvēkresursi DVIJ 

Izglītības iestādes psihologam palīdzēt risināt  

sadarbības problēmas.  

Psihologs Katru gadu Cilvēkresursi DVIJ 

Klašu audzinātājiem regulāri informēt 

izglītojamo vecākus par mācību rezultātiem.  

Klašu audzinātāji Katru gadu Cilvēkresursi DVIJ 

Uzsākot jauno mācību gadu, organizēt 

adaptācijas dienu  

Klašu audzinātāji Katru gadu Cilvēkresursi DVIJ 
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Organizēt vecāku tikšanos ar priekšmetu 

pedagogiem un klases audzinātajiem  

DVIJ Katru gadu Cilvēkresursi Direktore 

Organizēt skolēnu savstarpēju palīdzību mācību 

priekšmetu apguvē 

Skolēnu parlaments Katru gadu Cilvēkresursi DVIJ 
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Pamatjoma  4.Atbalsts skolēniem  

Prioritāte  Skolēnu karjeras izglītības pilnveidošana.  

Mērķis  Izstrādāta sistēma karjeras izglītībā.   

Novērtēšanas kritēriji  1. Izstrādāts karjeras izglītības plāns. 

2. Veidot sadarbību un rīkot mācību ekskursijas uz Mālpils novada uzņēmumiem un 

saimniecībām. 

3. Izstrādāt un realizēta jaunas interešu izglītības programmas. 

4. Organizētas Ēnu dienas. 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

1. Izmantot daudzveidīgas 

metodes profesiju 

izzināšanā.  

Informācijas centra vadītājs  Visu mācību gadu  NVA piedāvātie materiāli, 

skolas budžets un citi 

piesaistītie līdzekļi, 

cilvēkresursi  

DVAJ  

2. Izstrādāt jaunas interešu 

izglītības programmas 

atbilstoši pieprasījumam un 

iespējām.  

DVAJ  2014./15.  Valsts mērķdotācija 

interešu izglītībai, 

cilvēkresursi  

Direktore  

3. Turpināt tikšanās ciklu 

ar skolas absolventiem, 

dažādu profesiju 

pārstāvjiem.  

DVAJ  2014./15. cilvēkresursi  Direktors  

4. Nodrošināt iespēju 

iesaistīties interešu 

izglītības nodarbībās un 

ārpusstundu pasākumos 

skolēniem, kuri izmanto 

sabiedrisko transportu vai 

transportu skolēnu 

pārvadāšanai.  

Direktora vietnieks 

audzināšanas jomā  

Visu mācību gadu  Pašvaldības budžets  Direktora vietnieks 

audzināšanas jomā  
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Izveidot karjeras izglītības 

plānu 

Audzināšanas MK 2013./14.m.g. Cilvēkresursi DVAJ 

Organizēt Ēnu dienas Audzināšanas MK Visu mācību gadu Cilvēkresursi DVAJ 
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Pamatjoma  5.Skolas vide 

Prioritāte  Izglītojamo iniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu attīstīšana.  

Mērķis  Nodrošināt skolēnu mērķtiecīgu līdzdarbību skolas tēla pilnveidošanas 

darbā.  

 

Novērtēšanas kritēriji  1.Aptaujas rāda skolēnu pozitīvu attieksmi pret disciplīnas, uzvedības un ētikas jautājumiem.  

2.Regulāra informācija skolas mājas lapā.  

3. Nodrošināta atbalstoša un drošas izglītības vide skolā.  

 

 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība  

 
Organizēt izglītojamo diskusijas, klases stundas un pasākumus 

savstarpējās cieņas un atbalsta attiecību starp skolēniem veidošanai.  

 

Klašu audzinātāji Katru gadu Cilvēkresursi DVAJ 

 
Veikt pētījumu par izglītojamo savstarpējām sadarbības prasmēm, skolas 

vidi. Par pētījuma rezultātiem informēt izglītojamo vecākus.  

 

Klašu audzinātāju 

MK 

2013./14. Cilvēkresursi DVAJ 

 

Regulāri reklamēt skolas labos darbus skolas mājas lapā  

DVITJ 2013./14. Cilvēkresursi DVAJ 

Nodrošināt vienotas, pietiekami stingras un vienlaikus taisnīgas pedagogu 

prasības izglītojamo disciplīnas nodrošināšanā.  

Pedagogi 2013./14. Cilvēkresursi DVAJ 

Ieviest alternatīvas aktivitātes un nodarbības klases stundās, 

starpbrīžos.  

Pedagogi 2013./14. Cilvēkresursi DVAJ 



29 

Pamatjoma  5.Skolas vide 

Prioritāte  Labvēlīgas un drošas psiholoģiskās vides nodrošināšana, aktualizējot uzvedības un kārtības noteikumus. 

Mērķis  Veidot veselīgu un drošu vidi skolā, iesaistot skolēnus, skolas personālu, vecākus 

labvēlīgas un drošas psiholoģiskās un vides pilnveidošanā un kārtības nodrošināšanā. 

 

Novērtēšanas kritēriji  1.Skolā pastāvīgi tiek pilnveidoti iekšējās kārtības noteikumi atbilstoši skolas vides vajadzībām. 

2.Skolas kolektīvs un vecāki zina iekšējās kārtības noteikumu prasības. 

3.Skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. 

4.Skolā tiek atbalstītas skolas tradīcijas un ieviestas jaunas. 

5.Skola kontrolē riska grupas, skolēnu stundu apmeklējumus. 

6.Darbs skolas telpu un teritorijas labiekārtošanā notiek regulāri. 

7.Skolas mājas lapa regulāri tiek papildināta ar jaunu informāciju.  

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

Panākt iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanu 

atbilstoši skolas vajadzībām 

DVAJ 2013./14. Cilvēkresursi 

Normatīvie 

dokumenti 

Direktore 

Iepazīstināt skolas kolektīvu un vecākus ar iekšējās 

kārtības noteikumu prasībām, 

DVAJ 2013./14. Cilvēkresursi 

Normatīvie 

dokumenti 

Direktore 

Audzināt piederības apziņu un lepnumu par skolu, 

atbalstot tradīcijas. 

Pedagogi Visu gadu Cilvēkresursi DVAJ 

Veidot pozitīvas sadarbības vidi uz vienlīdzības un 

taisnīguma pamata. 

Pedagogi Visu gadu Cilvēkresursi DVAJ 

Pilnveidot vispusīgas sadarbības formas ar sabiedrību, 

vecākiem, skolām, pašvaldībām, plašsaziņas līdzekļiem 

Pedagogi Visu gadu Cilvēkresursi DVAJ 

Īstenot sadarbību ar novadā esošajām organizācijām. Pedagogi Visu gadu Cilvēkresursi DVAJ 

Pilnveidot skolas mājas lapu INTERNETa, izmantot mājas 

lapu skolas tradīciju popularizēšanu. 

DVITJ 2013./14. Cilvēkresursi DVAJ 

Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbību katra audzēkņa 

iniciatīvas un atbildības paaugstināšanā. 

Pedagogi Visu gadu Cilvēkresursi DVAJ 
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Pamatjoma  6.Resursi  

Prioritāte  Mācību priekšmetu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes un mācību materiālu 

nodrošināšana.  

Mērķis  Bezmaksas izglītības nodrošināšana, iegādājoties mācību līdzekļus 

atbilstoši jaunajiem normatīvajiem dokumentiem  
 

Novērtēšanas kritēriji  1.Apzināti nepieciešamie mācību līdzekļi visos mācību priekšmetos. 

2. Iespēja izglītojamiem stundās izpildīt mācību priekšmeta programmas prasības. 

3. Iegādāti mācību līdzekļi optimālā līmenī, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.   

 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

Metodiskajās komisijās tiek apkopots mācību priekšmetu 

apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts. 

Pedagogi 2012./13.m.g. Cilvēkresursi DVSD 

Pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi dabaszinību 

kabinetos.  

DVSD  2013./14.  Skolas budžets  Direktors  

Pilnveidot un modernizēt audiovizuālās tehnikas 

nodrošinājumu valodu kabinetos.  

DVSD  2013./14.  Skolas budžets  Direktors  

Rast līdzekļus sporta inventāra iegādei. DVSD  2013./14.  Skolas budžets  Direktors  

Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi vizuālās mākslas un 

mājturības kabinetos. 

DVSD  2013./14.  Skolas budžets  Direktors  
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Pamatjoma  7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Prioritāte  Skolas pašvērtējuma ziņojuma par 2011.g.-2014.g. sagatavošana.  

Mērķis  Izveidot kvalitatīvu un visaptverošu skolas pašvērtējuma ziņojumu, gatavojoties skolas 

akreditācijas procesam 2014.gadā 

 

Novērtēšanas kritēriji  1.Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu skolas darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. 

2.Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus, ko izmanto tālākā skolas darba plānošanā. 

3.Skolas vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi, izglītības pārvaldi, pašvaldību un sabiedriskajām 

organizācijām.   

4.Izvirzītas prioritātes tālākai attīstībai. 

5.Skolai ir izveidots pašvērtējuma ziņojums, un tas publicēts skolas mājas lapā. 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

Izveidot darba grupu, kas veidos skolas pašvērtējumu un 

attīstības plānu.  Organizēt kopā ar skolotājiem analīzi un 

pašvērtēšanu skolotāju, skolas vadības un skolas darbā.  

DVIJ 2014./15. Cilvēkresursi Direktors 

Veicināt visu skolas darbinieku, skolēnu un vecāku 

iesaistīšanos skolas vērtēšanas procesā. 

DVIJ, DVAJ 2014./15. Cilvēkresursi Direktors 

Pilnveidot skolas darba kvalitātes kontroles un vērtēšanas 

vienotus kritērijus. 

DVIJ, DVAJ 2014./15. Cilvēkresursi Direktors 

Sagatavot pašvērtēšanas un plānošanas procesu, informēt 

un iesaistīt tā sagatavošanā metodisko komisiju vadītājus, 

vecākus, skolēnus. Publicēt pašvērtējuma ziņojumu skolas 

mājas lapā. 

DVITJ 2014./15. Cilvēkresursi Direktors 

Pilnveidot skolas attīstības plānu un  turpmākās darbības 

prioritātes, pamatojoties uz pašvērtējuma ziņojumiem, 

analīzi: plāna saskaņošana, apstiprināšana, īstenošana un 

pilnveidošana. 

DVITJ 2014./15. Cilvēkresursi Direktors 

 


