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1.klases izglītojamo vecākiem

INFORMĀCIJA PAR SKOLU

Mālpils, 31.03.2021.



MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA



1982.gada 1.septembrī darbu uzsāka Mālpils vidusskola.

Kopš 1989. gada pastāv Sidgundas pamatskola.

2013.gada 1.augustā darbu uzsāk    Mālpils novada vidusskola ar filiāli  
Sidgundas pamatskola. 

2015.gada 1.septembrī Mālpils novada vidusskola











IKVD lēmums

Pamatojoties uz IKVD 2021.gada lēmumu Mālpils novada 

vidusskola un tajā realizētās programmas ir akreditētas uz sešiem 

gadiem līdz

2027.gada 18.martam



Mālpils novada 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.

ATBILDĪBA, SAVALDĪBA, CIEŅA PRET SEVI UN CITIEM



Skolas darbības mērķi

 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 Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartiem;

 orientēt izglītojamos patstāvīgam mācību darbam un pašizglītībai;

 sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām.



2020./2021.m.g. skolas darba prioritātes

MŪSDIENĪGA UN EFEKTĪVA MĀCĪBU STUNDA

Efektīvas mācību stundas organizēšana (SR, AS, stundas struktūra)

 IT jēgpilna izmantošana mācību procesā, pilnveidojot mūsdienīgu mācību 

stundu klātienē un attālināti. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas procesa pilnveidošana un 

vienotu prasību izpildes nodrošināšana jaunā izglītības satura kontekstā 

 Lasītprasme un darbs ar tekstu visos mācību priekšmetos un visās klašu 

grupās 

 Vienotu kritēriju izstrāde skolēnu patstāvīgajiem darbiem (eseja, 

prezentācija, grupu darbs, utt.) 

 Pašvadīta mācīšanās (caurviju prasme) 

Labvēlīga mikroklimata un drošas vides nodrošināšana (sociāli emocionālā 
audzināšana)



IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 Pamatizglītības programma 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem

 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena izglītības 

programma 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena izglītības 

programma 



MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBA STIPRĀS 

PUSES

 Skolotāji strādā individuāli ar tiem bērniem, kuriem programmas prasību 
apguve sagādā grūtības;

 Visos mācību priekšmetos pieejamas konsultācijas;

 Skolotāju pieredze;

 Atbalsta komandas darbs (individuālās un grupu nodarbības, logopēds, 
pedagoga palīgs, speciālais pedagogs, psihologs);

 Tehniskais nodrošinājums, kas ļauj izmantot daudzveidīgas metodes 
stundās;

 Skola nodrošina mācību procesam visas nepieciešamās mācību 
grāmatas un darba burtnīcas;

 Izglītojamo interese par dalību olimpiādēs, konkursos, sasniegumi tajos;

 VPD rezultātu atbilstība izglītojamo spējām un vidējiem rādītājiem valstī;

 Ārpusstundu aktivitātes (interešu izglītība, projekti, konkursi, pasākumi)



INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Tautisko deju kolektīvi;

2-4.kl. koris;

Sporta pulciņi;

Futbols; 

Galda spēles;

Dabas pētnieki;

Praktiskā matemātika;

Džimbas skola;

Radošā angļu valoda;

Mazpulki;

Papīra plastika.



SKOLAS TRADĪCIJAS 

Zinību diena

Dzejas diena

10. klases iesvētības

Miķeļdienas tirdziņš

Ziedu un dārzeņu izstāde

Skolotāju diena

Skatuves runas konkurss

Latvijas Valsts svētku pasākumi

Adventes rīti

Radošās darbnīcas

Rūķu balle sākumskolai

Ziemassvētku koncerts

Ziemassvētku balle

Ziemas masku parāde un hokeja spēle

„100 diena skolā” 1. klašu svētki

Valentīndiena



 Žetona vakars

 Sporta dienas

 Angļu valodas vakars

 Krāsu nedēļa

 1.aprīlis – Smieklu diena

 Putnu dienas

 Mālpils nedēļa

 Mātes dienas koncerts

 Ievziedu zvans

 Saules svētki

 Zvaigžņu stunda

 Izlaidums

 Salidojums (ik pēc 5 gadiem)



Dalība projektos

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā”, 

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 

 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

 «Latvijas skolas soma»

 Erasmus+

 Garīgās veselības veicināšana skolā

 eTwinning projekti



Dalība projektos 

 Ekoskolu kustība

 Ēdam atbildīgi(11 gads)

 Bērnu žūrija;

 Zaļā josta;

 Draudzīgais aicinājums;

 Draudzīgās skolas pasākumi;

 Dalība pētījumos;

 Drošības pasākumi;

 Veselīgas dzīvesveida 

veicināšanas pasākumi

 OECD pētījums.



MĒS LEPOJAMIES

Dalība Ekoskolu programmā un Zaļā karoga piešķiršana jau vienpadsmito gadu pēc 
kārtas;

10.-11. klašu izglītojamo mācības uzņēmējdarbības programmā «Esi Līderis!» (Domes 
līdzfinansējums);

7. – 9.klašu izglītojamo izaugsmes programma «STARTS»

B kategorijas autovadītāja tiesību iegūšana vidusskolā (Domes līdzfinansējums);

Stipendijas 8.-12.klašu skolēniem par labiem sasniegumiem mācībās;

Sadarbība ar novada iestādēm;

Absolventu sasniegumi profesionālajā jomā;

Daudzveidīgas nodarbības, lekcijas;

Daudzveidīgs un plašs bibliotēkas fondu piedāvājums;

Iespēja apmeklēt dažādus pasākumus ārpus skolas, ekskursijas aktīvākajiem 
dalībniekiem; 

Skolas muzejs un novada vēstures apzināšana; 

Skolas Padomes iesaistīšanās skolas dzīves organizēšanā.



2021./2022.m.g. piedāvājums 

1.klases izglītojamiem

 mācības pamatizglītības programmā, speciālās pamatizglītības programmā 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības 

programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,

 fakultatīvās nodarbības peldēšanā,

 konsultācijas visos mācību priekšmetos,

 atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagoga 

palīgs, sociālais pedagogs ) konsultācijas,

 atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām,

 atbalstu talantīgiem skolēniem,

 nodrošinām mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visos mācību 

priekšmetos.



MĀCĪBU STUNDU PLĀNS

Latviešu valoda 6

Pirmā svešvaloda (angļu ) 2

Matemātika 4

Dabaszinības 2

Sociālās zinības 1

Dizains un tehnoloģijas 2

Sports 2

Mūzika 2

Vizuālā māksla 1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā 22





Mācību sasniegumu vērtēšana





Papildus piedāvājam

 apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības (no 7.30,  pēc 

stundām līdz 18.00),

 izmantot skolas ēdnīcas brokastu, launaga piedāvājumu,

 izmantot skolas bibliotēkas, datorklases  piedāvātās iespējas,

 piedalīties interešu izglītības nodarbībās: robotika, tautiskās dejas, 

datorpratība, futbols, papīra plastika, praktiskā matemātika, Džimbas 

skola, radošā angļu valoda, Mazpulki u.c. publiskā uzstāšanās, 

 piedalīties daudzveidīgos pasākumos, projektos, konkursos,

 izmantot www.soma.lv , www.uzdevumi.lv iespējas bezmaksas,

 sekot līdzi bērna mācību sasniegumiem, izmantojot E-klases sistēmu,

 izmantot iniciatīvas “Latvijas skolas soma ” piedāvājumu skolas mācību 

programmas ietvaros.  

http://www.soma.lv/
http://www.uzdevumi.lv/


 STUNDU LAIKI

 ĒDINĀŠANA (ierobežojumi)

 TRANSPORTS

 NOKĻŪŠANA UZ SKOLU UN NO SKOLAS

 GARDEROBE

 ATBALSTA PERSONĀLS

 E-KLASE, DIENASGRĀMATA

 SOMA.LV, UZDEVUMI.LV, MS TEAMS

 PAGARINĀTĀ DIENAS GRUPA



Bērna pieteikšana 1.klasē

 Iesniegt iesniegumu elektroniski (iesniedzams ar elektronisko parakstu)

 Nākot uz skolu klātienē (plkst. 10.00 – 16.00)

 Iesniegumu lūdzam uzrakstīt līdz 2021.gada 30.aprīlim

 Augustā (23.08.-27.08.) tiek plānota dienas nometne topošajiem 

pirmklasniekiem (adaptācijas periods)

Līdz 27.08.2021. skolā jāiesniedz:

 bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

 Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi 

 Apgūto prasmju izvērtējums

 3x4 bērna fotogrāfija



Aktuāla informācija pieejama

www.malpilsvsk.lv

www.visc.gov.lv

www.e-klase.lv

www.skola2030.lv

http://www.malpilsvsk.lv/
http://www.visc.gov.lv/
http://www.e-klase.lv/
http://www.skola2030.lv/

