
 

 

AKTUALIZĒTS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016./2017.-2018./2019.M.G. 

 

1.Vispārējs skolas raksturojums 

1.1.Izglītības programmas un skolēnu skaits katrā no tām 

Programmu nosaukums Skolēnu skaits 2018.gada 1.septembrī Papildinformācija 

1. Pamatizglītības 118 Programmas kods 21011111 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

2. Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

10 Programmas kods 21015611 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

3. Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

5 Programmas kods 21015811 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

4. Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

1 Programmas kods 21015911 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

 

1.2.Skolēnu skaits 

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 

Skolēnu skaits 132 133 134 134 

 

1.3.Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 

Pedagoģiskie darbinieki 26 24 24 25 

 

Mācību gadi 

(uz 01.09.) 

Augstākā pedagoģiskā Iegūst augstāko pedagoģisko Maģistra/doktora grāds 

2016. 25 1 11/1 

2017. 25 - 12/1 
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2018. 24 - 12/1 

2019. 25 - 13/1 

 

Svītrota attīstības plāna 2016./2017.-2018./2019.m.g. 3.punkta prioritāte:  

Pamatjoma 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

Mācīšana un mācīšanās   Kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura apguves realizācijas 

uzsākšana 1.,4.klasē. 

 

Papildināts attīstības plāna 2016./2017.-2018./2019.m.g. 3.punkts ar šādām 2018./2019.m.g. prioritātēm un to ieviešanas gaitu aprakstiem: 

Pamatjoma 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

Mācību saturs    

Mācīšana un mācīšanās   1.Skolēnu mācību procesa 

organizēšana pašvadīta mācību 

procesa prasmju attīstībai. 

2.Mācību priekšmetu 

programmu aprobācijas mācību 

stundās organizēšana. 

3.Metodisko komisiju darba 

pilnveide, akcentējot 

pedagoģiskā personāla 

sadarbību. 

Skolēnu sasniegumi    

Atbalsts skolēniem   1.Diferencēta darba mācību 

stundās aktualizēšana. 

2.Vecāku skaita, kuri formāli 

iesaistās bērna mācību un 

audzināšanas problēmu 

risināšanā, samazināšana.  

Skolas vide    

Resursi    
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Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
Prioritāte Skolēnu mācību darba organizēšana pašvadīta mācību procesa prasmju attīstībai. 

Mērķis - 2018./2019. Mācību stundās skolēniem veicināt prasmi pašvadīta mācību procesa organizēšanā. 

Novērtēšanas kritēriji Daļa skolēnu zina un pielieto pašvadīta mācību procesa elementus mācību stundās. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Mācību stundās mācīt 

skolēniem organizēt sava 

mācību procesa plānošanu, 

uzraudzīšanu un vadīšanu. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji (akcents uz 

skolotājiem, kuri darbojas 

ESF projektā 

,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā”) 

2018./2019. Skolotāji, kuri darbojas 

ESF projektā 

,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā” (pārējie pēc 

iespējām) 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Skolotājiem, kuri darbojas 

ESF projektā ,,Kompetenču 

pieeja mācību saturā”, 

organizēt atklātās stundas, 

kurās tiek uzskatāmi 

demonstrēta prioritātes mērķa 

realizācija. 

Jomu MK vadītāji 2018./2019. Jomu MK darba plāni Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Skolotājiem, kuri darbojas  

ESF projektā ,,Kompetenču 

pieeja mācību saturā”, 

organizēt  1 mācību stundas 

daļas filmēšanu, kurā tiek 

uzskatāmi demonstrēta mērķa 

realizācija. 

Jomas  ,,Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati” vadītājs 

2018./2019. Jomu MK darba plāni Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
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Jomu MK ietvaros dalīties 

pieredzē prioritātes 

realizācijā. 

Jomu MK vadītāji 2018./2019. Jomu MK darba plāni Direktors 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
Prioritāte Mācību priekšmetu programmu aprobācija mācību stundās. 

Mērķis - 2018./2019. Veikt mācību priekšmeta satura aprobāciju mācību stundās. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Visās jomu metodiskajās komisijās ir notikusi plānotā mācību priekšmeta satura 

aprobācija. 

2.Jomu MK ietvaros ir notikusi dalīšanās pieredzē. 

3.Ir sniegta atgriezeniskā saite par mācību satura aprobācijas rezultātiem jomu MK un 

Skola2030 e-vidē. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Veikt mācību priekšmeta 

satura aprobāciju atbilstoši 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura apguvei 

vizuālās mākslas stundās  

7.klasē. 

Jomas ,,Māksla” MK 

vadītājs 

2018./2019. Mācību priekšmeta 

skolotāja D.Jakušonoka 

Direktors 

Veikt mācību priekšmeta 

satura aprobāciju atbilstoši 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura apguvei krievu 

valodas stundās 7.klasē. 

Jomas ,,Valoda” MK 

vadītājs 

2018./2019. Mācību priekšmeta 

skolotāja O.Rožko 

Direktors 

Veikt mācību priekšmeta 

satura aprobāciju atbilstoši 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura apguvei 

ģeogrāfijas stundās  7.klasē, 

matemātikas stundās 6.-

8.klasei, ķīmijas stundās 

8.klasē. 

Jomas  ,,Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati” MK 

vadītājs 

 

2018./2019. Mācību priekšmeta 

skolotājas O.Rožko, 

E.Zināre, A.Kačkane 

Direktors 
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Veikt mācību priekšmeta 

satura aprobāciju atbilstoši 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura apguvei 

mājturības un tehnoloģiju (ar 

izvēli telkstila tehnoloģijās) 

stundās 6.klasē, sporta 

stundās 7.klasē. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” MK vadītājs 

2018./2019. Mācību priekšmetu 

skolotāja Z.Kursīte 

Direktors 

Dalīties pieredzē par mācību 

priekšmeta satura aprobāciju 

atbilstoši kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

apguvei. 

Jomu MK vadītāji 2018./2019. 

(maijs/jūnijs) 

Mācību priekšmetu 

skolotāji (akcents uz 

skolotājiem, kuri darbojas 

ESF projektā 

,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā”) 

Direktors 

Sniegt atgriezenisko saiti par 

mācību satura aprobācijas 

rezultātiem jomu MK un 

Skola2030 e-vidē. 

Jomu MK vadītāji 2018./2019. 

(janvāris, jūnijs) 

Mācību priekšmetu 

skolotāji (akcents uz 

skolotājiem, kuri darbojas 

ESF projektā 

,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā”) 

Direktors 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
Prioritāte Metodisko komisiju darba pilnveide, akcentējot pedagoģiskā personāla sadarbību. 

Mērķis - 2018./2019. Veikt pedagoģiskā personāla sadarbību, veicot pāreju uz kompetencēs balstīta mācību satura 

apguvi. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Ir notikušas plānotās integrētās stundas. 

2.Organizēt Ekoskolu programmas atbalstītās Rīcības dienas skolā. 

3.Ir notikusi dalīšanās pieredzē MK un skolas organizētajos pasākumos. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Organizēt integrētās mācību 

stundas (literatūra, vizuālā 

māksla). 

Jomas ,,Māksla” MK 

vadītājs 

 

2018./2019. Mācību priekšmetu 

skolotāji G.Lukstiņa, 

D.Jakušonoka 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 
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Organizēt integrētas mācību 

stundas (mūzika, literatūra). 

Jomas ,,Māksla” MK 

vadītājs 

 

2018./2019. Mācību priekšmetu 

skolotāji V.Čepule, 

V.Jansone) 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Organizēt integrētas mācību 

stundas (Latvijas vēsture, 

mājturība un tehnoloģijas. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” vadītājs 

2018./2019. Mācību priekšmetu 

skolotāji J.Ķusis, 

Z.Kursīte) 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Dalīties pieredzē ar labās 

prakses piemēriem. 

Jomu MK vadītāji 

 

2018./2019. Jomu MK darba plāni Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Organizēt Ekoskolu 

programmas atbalstītās 

Rīcības dienas skolā. 

Jomas ,,Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati” MK 

vadītājs 

2018./2019. 

(oktobris, novembris) 

Jomas ,,Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati” mācību 

priekšmetu skolotāji 

Ekoskolas darba 

koordinators 

 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 
Prioritāte Diferencēta darba mācību stundās aktualizēšana. 

Mērķis - 2018./2019. Mērķtiecīgāk veikt diferencēto darbu mācību stundās. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Tiek izmantotas IT iespējas. 

2.Skolēniem regulāri tiek piedāvāti dažādas grūtību pakāpes uzdevumi. 

3.Tiek lietoti algoritmi. 

4.Notikusi apmācība planšetdatoru lietošanā. 

5.Uzsākta planšetdatoru lietošana mācību stundās. 

6.Veikta savstarpējā vērošana mācību stundās. 

7.Ir notikušas plānotās atklātās stundas. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Mācību stundās izmantot IT 

iespējas. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2018./2019. Mācību priekšmetu 

skolotāji 

IT rīki 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Izvēlēties uzdevumu grūtību 

pakāpi atbilstoši katra 

skolēna zināšanu līmeni. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2018./2019. Mācību materiāli Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Veidot un pielietot 

algoritmus. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2018./2019. Mācību materiāli Direktora vietnieks 

izglītības jomā 
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Organizēt skolotāju apmācību 

planšetdatoru lietošanā. 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2018./2019. 

(oktobris) 

Planšetdators 

Lektors 

Direktors 

Uzsākt planšetdatoru regulāru 

lietošanu mācību stundās. 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2018./2019. Planšetdatori 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Veikt mācību stundu 

savstarpējo vērošanu. 

Jomu MK vadītāji 2018./2019. Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Katrai MK organizēt vismaz 

viena skolotāja vadītu atklāto 

stundu atbilstoši prioritātei. 

Jomu MK vadītāji 2018./2019. Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 
Prioritāte Vecāku skaita, kuri formāli iesaistās bērna mācību un audzināšanas problēmu risināšanā, 

samazināšana. 

Mērķis - 2018./2019. 1.Samazināt vecāku skaitu, kuri formāli  iesaistās bērna mācību un audzināšanas problēmu 

risināšanā, bet patiesībā dara nepietiekoši. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Ir apzināti skolēnu vecāki, kuri formāli iesaistās bērna mācību un audzināšanas problēmu 

risināšanā. 

2.Ir sagatavota klašu audzinātāju informācija atbalsta personāla vienības vadītājam. 

3.Sociālais pedagogs ir ticies ar skolēnu vecākiem. 

4.Ir noteikti konkrēti darba uzdevumi vecākiem. 

5.Ir pietiekoša atgriezeniskā saite darba uzdevumu veikšanas kontrolē un jaunu uzdevumu 

noteikšanā. 

6.Pēc nepieciešamības ir veikta sadarbība ar ārpusskolas institūcijām. 

7.Ir doti padomi vecākiem saskarsmes ar bērniem izveidē un korekcijā. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Apzināt skolēnu vecākus, 

kuri formāli iesaistās bērna 

mācību un audzināšanas 

problēmu risināšanā. 

Klašu audzinātāji 

 

2018./2019. 

(oktobris) 

Klašu audzinātāji Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 



8 

 

Veidot sadarbību ar atbalsta 

personālu, sagatavojot 

informāciju atbalsta personāla 

vienības vadītājam. 

Klašu audzinātāji 2018./2019. 

(oktobris, februāris) 

 

 

Atbalsta personāla 

vienības vadītājs 

Direktors 

Atbalsta personālam 

organizēt sarunas ar skolēnu 

vecākiem, vienojoties par 

konkrēti veicamajiem 

uzdevumiem. 

Atbalsta personāla 

vienības vadītājs 

2018./2019. Atbalsta personāls 

Vecāki 

Direktors 

Sniegt skolēniem un 

vecākiem palīdzību 

(galvenokārt pārrunas) 

saskarsmes veidošanā un 

korekcijā. 

Atbalsta personāla 

vienības vadītājs 

2018./2019. Sociālais pedagogs 

Izglītības psihologs 

Speciālais pedagogs 

Skolēni 

Vecāki 

Direktors 

Sadarboties ar ārpusskolas 

institūcijām jautājumos par 

konfliktiem ,,bērns-ģimene”. 

Atbalsta personāla 

vienības vadītājs 

2018./2019. Ārpusskolas institūcijas Direktors 

Veikt aptaujas skolēniem, 

vecākiem, pedagoģiskajiem 

darbiniekiem. 

Atbalsta personāla 

vienības vadītājs 

2018./2019. Skolēni 

Vecāki 

Pedagoģiskais personāls 

Direktors 

Organizēt ģimeņu atpūtas 

pasākumu 2018.gada 

24.maijā. 

Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

2018./2019. Klašu audzinātāji Direktors 

Ģimenes dienai veltīts 

pasākums 2018.gada maijā. 

Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

2018./2019. Skolēni 

Interešu izglītības 

pedagogi 

Direktors 

Organizēt Tēva dienas 

pasākumu 2018.gada 

7.septembrī. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” MK vadītājs 

2018./2019. Skolēni 

Tēvi 

Direktors 

 

Direktore                S.Pluģe     

20.09.2018. 


