
 

 

 

 

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 2017.gada 1.septembrī Papildinformācija 

1. Pamatizglītības 123 Programmas kods 21011111 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

2. Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

6 Programmas kods 21015611 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

3. Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

3 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 132 133 138 136 

 

1.3.Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 

Pedagoģiskie darbinieki 26 24 25 25 

 

Mācību gadi 

(uz 01.09.) 

Augstākā pedagoģiskā Iegūst augstāko pedagoģisko Maģistra/doktora grāds 

2016. 25 1 11/1 
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2017. 25 - 12/1 

2018. 25 - 12/1 

2019. 25 - 13/1 

 

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

 

 

 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 
Prioritāte Veselību veicinošu aktivitāšu integrēšana mācību un audzināšanas darba saturā. 

Mērķis - 2017./2018. Plānojot darbu, mācību stundās un audzināšanas darbā izmantot skolas un ārpakalpojumu 

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

Mācību saturs  Veselību veicinošu aktivitāšu 

integrēšana mācību un audzināšanas 

darba saturā. 

 

Mācīšana un mācīšanās  Veselību veicinošu aktivitāšu 

ieviešana mācību un audzināšanas 

darbā. 

 

Skolēnu sasniegumi    

Atbalsts skolēniem  1.Darba ar vecākiem pilnveide, 

palielinot vecāku iesaisti katra 

skolēna personīgo un skolas kopējo 

mērķu sasniegšanā. 

2.Individuālo un atbalsta pasākumu 

plānu mērķtiecīgas aizpildes un 

lietošanas aktualizēšana. 

3.Karjeras izglītības darba sistēmas 

ieviešana. 

 

Skolas vide    

Resursi    

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
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piedāvājumus. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Ir atzīmes sociālā tīkla e-klases žurnālā par veselību veicinošu aktivitāšu integrēšanu. 

2.Katra pedagoga pašvērtējuma ziņojumā ir minēti konkrēti integrēšanas piemēri. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Integrēt mācību 

priekšmetu saturā un 

audzināšanas darbā 

Ekoskolas darbības plānā 

2017./2108.m.g. 

paredzētās aktivitātes. 

Klašu audzinātāji 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

2017./2018. Ekoskolas darbības plāns 

2017./2018.m.g. 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Integrēt mācību 

priekšmetu saturā un 

audzināšanas darbā 

Veselību veicinošu skolu 

tīkla izglītības iestādēm 

paredzētās aktivitātes, kas 

notiek skolā. 

Klašu audzinātāji 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

2017./2018. Slimību profilakses un 

kontroles centra 

piedāvājumi 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla 

darba koordinators 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Integrēt klašu 

audzināšanas darbā valsts 

un pašvaldības policijas 

piedāvājumus. 

Klašu audzinātāji 2017./2018. Valsts policija 

Pašvaldības policija 

Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

Pedagoģiskajiem 

darbiniekiem sociālajā 

tīklā e - klase veikt 

regulārus ierakstus par 

veselību veicinošu 

aktivitāšu integrēšanu 

mācību un audzināšanas 

darba saturā. 

Klašu audzinātāji 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Atbalsta personāls 

2017./2018. Mācību priekšmeta vai 

klašu audzinātāju, vai 

atbalsta personāla tēmas 

atbilstība 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 



4 

 

Prioritāte Veselību veicinošu aktivitāšu ieviešana mācību un audzināšanas darba saturā. 

Mērķis - 2017./2018. Aktualizēt veselību veicinošu aktivitāšu pielietošanu mācību un audzināšanas darbā. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Skolēni ir piedalījušies aktivitātēs. 

2.Skolēni prot novērtēt veselīga dzīvesveida nozīmi. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Piedalīties aktivitātēs, 

kuras mācību gada laikā 

Veselības veicinošo skolu 

tīkla izglītības iestādēm 

piedāvās Slimību 

profilakses un kontroles 

centrs. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. Slimību profilakses un 

kontroles centra 

piedāvājumi 

Direktors 

Jomas ,,Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati” mācību 

priekšmetu nedēļas 

ietvaros organizēt lekciju 

un praktisko nodarbību 

par tēmu ,,Veselīgs 

uzturs”. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators, jomas 

,,Tehnoloģiju un zinātņu 

pamati” MK vadītājs 

 

 

2017./2018. 

(oktobris) 

Lektors 

5.kl. skolēni 

Direktors 

Organizēt skolas vecāku 

sapulci par veselīga 

uztura tēmu. 

Direktors 2017./2018. 

(novembris) 

Uztura speciālists 

Vecāki 

Direktors 

Rīcības dienu ietvaros 

organizēt plakātu 

konkursu ,,Pārtika nav 

atkritumi”. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2017./2018. 

(oktobris, novembris) 

5.-9.kl. skolēni Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla 

darba koordinators 

Rīcības dienas ietvaros 

organizēt grāmatas 

veidošanu ar videi 

draudzīgu ēdienu 

receptēm, izmantojot 

sezonālos vietējos 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2017./2018. 

(oktobris, novembris) 

1.-4.kl. skolēni Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla 

darba koordinators 
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produktus. 

Rīcības dienas ietvaros 

organizēt audumu 

maisiņu gatavošanas 

darbnīcu. 

Mājturības un tehnoloģiju 

skolotājs 

2017./2018. 

(oktobris, novembris) 

5.-9.kl. skolēni Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla 

darba koordinators 

Rīcības dienas ietvaros 

organizēt lekciju par 

veselīgu uzturu. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. 

(oktobris, novembris) 

 

Lektors 

8.kl. skolēni 

Direktors 

Rīcības dienas ietvaros 

organizēt lekciju par 

reproduktīvo veselību. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. 

(oktobris, novembris) 

 

Lektors 

8.kl. skolēni 

Direktors 

Rīcības dienas ietvaros 

organizēt aktivitāti 

,,Garšo vai negaršo”. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. 

(oktobris, novembris) 

 

1.-9.kl. skolēni Direktors 

Organizēt makulatūras 

vākšanu. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. 

 

1.-9.kl. skolēni Direktors 

Organizēt Mārtiņdienas 

tirgu. 

Klašu audzinātāji 

 

2017./2018. 

(novembris) 

1.-9.klašu skolēni Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla 

darba koordinators 

Organizēt pasākumu par 

augļiem. 

Ekopadome 2017./2018. 

(februāris) 

1.-9.kl. skolēni Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla 

darba koordinators 

Organizēt dalību projektu 

nedēļā. 

1.-9.kl. mācību priekšmetu 

skolotāji 

2017./2018. 

(marts) 

1.-9.kl. skolēni Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Piedalīties Jelgavas un 

Ozolnieku novada 

organizētajos pasākumos. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. 

 

Vides izglītības pulciņa 

dalībnieki 

Direktors 

Organizēt mācību 

ekskursijas uz Nacionālo 

Botānisko dārzu un Doles 

salas dabas parku. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. 

(2.semestris) 

1.-9.kl. skolēni Direktors 

Piedalīties skolā un 

ārpusskolā organizētajos 

sporta pasākumos. 

Sporta skolotājs 2017./2018. 1.-9.kl. skolēni 

Vecāki 

 Pedagoģiskie darbinieki 

Direktors 
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2 ESF projektu ietvaros 

organizēt skolēnu 

peldētapmācību. 

Sporta skolotājs/skolotāji- 

projekta realizētāji 

2017./2018. 3.,4.,5.kl. skolēni Direktors 

Katrā klasē organizēt 

klases stundu ,,Veselīga 

vide”. 

Klašu audzinātāji 2017./2018. 1.-9.kl. skolēni Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

Organizēt aptauju, 

domrakstu konkursu vai 

cita veida skolēnu 

kompetenču pārbaudi par 

veselīga dzīvesveida 

nozīmes izpratnes pakāpi. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. 

(2.semestris) 

1.-9.klašu skolēni 

Pedagoģiskais personāls 

 

Direktors 

Sadarbībā ar medicīna 

māsu veikt preventīvu 

darbu skolēnu veselības 

veicināšanā. 

Klašu audzinātāji 

Medicīnas māsa 

2107./2018. 1.-9.kl. skolēni Direktors 

Sadarbībā ar valsts un 

pašvaldības policijas 

darbiniekiem veikt 

preventīvu darbu skolēnu 

veselības veicināšanā. 

Klašu audzinātāji 

Policijas darbinieki 

2017./2018. 1.-9.kl. skolēni Direktors 

Sadarbībā ar klašu 

audzinātājiem veikt 

preventīvu darbu, klasēs 

novadot nodarbības par 

atkarībām. 

Sociālais pedagogs 

 

2017./2018. Skolēni Direktors 

Veikt pētījumu par skolas 

kopgalda apmeklētību. 

Sociālais pedagogs 2017./2018. 1.-9.kl. skolēni Direktors 

Regulāri piedāvāt 

informatīvos materiālus 

par veselību veicinošām 

tēmām. 

Ekoskolas un Veselību 

veicinoša skolu tīkla darba 

koordinators 

2017./2018. 1.-9.kl. skolēni 

Pedagoģiskais personāls 

Direktors 

Organizēt veselību 

veicinošu pasākumu 

skolas darbiniekiem. 

Arodbiedrības vadītāja 2017./2018. 

(decembris) 

Pedagoģiskais personāls Direktors 
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Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 
Prioritāte Darba ar vecākiem pilnveide, palielinot vecāku iesaisti katra skolēna personīgo un skolas 

kopējo mērķu sasniegšanā. 

Mērķis - 2017./2018. Mudināt vecākiem uzņemties atbildību par savu bērnu nākotni. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Klasēs ir notikusi vismaz viena plānotā saruna ar katra skolēna vecākiem. 

2.Problēmgadījumos pedagoģiskais personāls veic darbu, izmantojot daļā ,,Ieviešanas gaita” 

aprakstīto shēmu. 

3.Ir notikuši plānotie pasākumi skolēnu izaugsmes veicināšanai. 

4.Ir izstrādāta skolēna individuālās izaugsmes dinamikas tabula. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Klašu audzinātājiem 

organizēt vismaz vienu 

plānoto sarunu ar skolēnu 

vecākiem mācību gada 

laikā. 

Klašu audzinātāji 2017./2018. Skolas iekšējais 

normatīvais akts Nr.1-

11/7,,Kārtība, kādā 

veicama saziņa starp skolu 

un ģimeni”(08.08.2017.) 

Direktors 

Mācību priekšmetu 

skolotājiem pēc 

nepieciešamības 

piedalīties klašu 

audzinātāju plānotajās 

individuālajās sarunās ar 

skolēnu vecākiem. 

Klašu audzinātāji 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2017./2018. 1.-9.kl. skolēni 

Vecāki 

Direktors 

Atbalsta personālam pēc 

nepieciešamības 

piedalīties klašu 

audzinātāju plānotajās 

individuālajās sarunās ar 

skolēnu vecākiem. 

Klašu audzinātāji 

Atbalsta personāls 

2017./2018. 1.-9.kl. skolēni 

Vecāki 

Direktors 
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Problemātiskos 

gadījumos 

pedagoģiskajam 

personālam strādāt, 

izmantojot shēmu 

(vecāku, skolēna un 

pedagoģiskā personāla 

vienošanās par skolēnam 

sasniedzamo rezultātu 

noteiktā laika periodā - 

noteiktā uzdevuma 

realizācija - sasniegtā 

rezultāta fiksēšana - 

risinātā jautājuma 

izbeigšana vai 

iepriekšējās darbības 

shēmas atkārtojums). 

Pedagoģiskais personāls 2017./2018. 1.-9.kl. skolēni 

Vecāki 

Direktors 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Organizēt skolas 

olimpiādes atbilstoši 

jomu MK darba plāniem. 

Jomu MK vadītāji 2017./2018. 1.-9.kl. skolēni Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Organizēt ārpusklases 

pasākumus atbilstoši 

jomu MK darba plāniem. 

Jomu MK vadītāji 2017./2018. 1.-9.kl. skolēni Direktors 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Mudināt skolēnus 

piedalīties Jelgavas un 

Ozolnieku novadu un 

valsts olimpiādēs, 

konkursos u.tml. 

Pedagoģiskais personāls 

Vecāki 

2017./2018. 1.-9.kl. skolēni 

 

Direktors 

Izstrādāt skolēna 

individuālās izaugsmes 

dinamikas tabulu. 

Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

2017./2018. Pedagoģiskais personāls Direktors 

 

 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 
Prioritāte Individuālo un atbalsta pasākumu plānu mērķtiecīgas aizpildes un lietošanas aktualizēšana. 
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Mērķis - 2017./2018. Ierakstus individuālajos un atbalsta pasākumu plānos veikt produktīvi un laicīgi. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Ieraksti individuālajos un atbalsta pasākumu plānos ir produktīvi un tiek laicīgi veikti. 

2.Ierakstu satura realizācija atbilst plānotajam. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Regulāri veikt 

produktīvus ierakstus 

individuālajos un atbalsta 

pasākumu plānos. 

Pedagoģiskais personāls 

 

2017./2108. Individuālās izglītības 

programmas apguves plāni 

elektroniskā formātā 

Direktors 

Ieraksti individuālajos un 

atbalsta pasākuma plānos 

tiek realizēti 

pedagoģiskajā darbā. 

Pedagoģiskais personāls 2017./2018. Pedagoģiskais personāls Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Izveidot iekšējo 

normatīvu aktu, kas 

nosaka kārtību, kādā tiek 

veikti ieraksti 

individuālajos un atbalsta 

pasākumu plānos. 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2017./2018. Ārējie normatīvie akti Direktors 

 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 
Prioritāte Karjeras izglītības darba sistēmas ieviešana. 

Mērķis - 2017./2018. Analizēt karjeras izglītības darba sistēmas realizācijas produktivitāti. 

Nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas karjeras izglītības darba sistēmā, veicot 

grozījumus ar 2018./2019.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji Karjeras izglītības darba sistēma ļauj strādāt produktīvi. 
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Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Pārraudzība 

Visām karjeras izglītības 

sistēmas realizācijas 

iesaistītajām pusēm veikt 

noteiktās aktivitātes. 

Pedagoģiskais personāls 

Skolēni 

 

2017./2018. Karjeras izglītības sistēma Direktors 

Visām karjeras izglītības 

sistēmas realizācijā 

iesaistītajām pusēm veikt 

analīzi par iespējām 

izpildīt karjeras izglītības 

sistēmu. 

Pedagoģiskais personāls 

Skolēni 

2017./2018. Pedagoģiskais personāls Direktors 

Pedagogam karjeras 

konsultantam sadarbībā 

ar pārējo pedagoģisko 

personālu izvērtēt 

karjeras izglītības 

sistēmas darbības 

efektivitāti, iniciēt 

grozījumus, ja tādi 

nepieciešami. 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

2017./2018. 

(maijs, jūnijs) 

Pedagoģiskais personāls 

Karjeras izglītības sistēma 

Direktors 

 

Direktore                S.Pluģe 

 

15.09.2017. 


