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Attīstības plāna pamatjomu 

analīze – izvērtējums 

2015./2016.mācību gads 
 



Izglītojamo sasniegumi 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta vienota kārtība par izglītojamo sasniegumu uzskaiti, kuru ievēro visi skolotāji. 

Tās ievērošanu pārrauga un kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā. Skolā tiek izmantots 

skolvadības sistēmas E-klases elektroniskais žurnāls, kas sniedz daudzpusīgas iespējas atsevišķa 

izglītojamā vai klases mācību sasniegumu kopējo vērtējumu vai vērtējumu atsevišķos mācību 

priekšmetos noteiktā laika posmā kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. 

 Divas reizes mēnesī klases audzinātāji sagatavo un nosūta vecākiem izrakstu no e-žurnāla par 

izglītojamo sekmēm un kavējumiem. Semestru noslēgumos mācību priekšmetu skolotāji veido atskati 

par izglītojamo mācību sasniegumiem. Klases audzinātāji iegūst no e-klases žurnāla mācību 

sasniegumu kopsavilkumu par savu klasi un kopā ar izglītojamiem izvērtē mācību  sasniegumus un 

izaugsmi.  

Mācību darba rezultāti tiek analizēti MK sanāksmēs un divas reizes mācību gadā pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 9. un 12.klašu izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem 

nepieciešams atbalsts mācību procesā. Izglītojamo veikums tiek analizēts arī mācību procesā, 

uzsverot panākumus un norādot vēl apgūstamo. Mācību darbs ir virzīts uz to, lai katrs izglītojamais 

apgūtu noteiktās mācību priekšmeta standartu prasības.  

 

 



Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek salīdzināti ar iepriekšējiem mācību gadiem, tā ļaujot 

konstatēt Lubānas vidusskolas izglītojamo kopējo izaugsmi. 
 

Skolas 2.-12.klases skolēnu mācību sasniegumu optimālā līmeņa salīdzinājums 

 

Viens no Skolas darbības virzieniem izglītojamo ikdienas mācību darbā ir paaugstināt skolā 

optimāla līmeņa mācību sasniegumus. 2015./2016.m.g. strauji optimālais līmenis paaugstinājies 2.-

4.klasē, tas ir skolotāju sistemātiska un rūpīga individuālā darba ar izglītojamo gan konsultācijās, gan 

pagarinātās dienas grupā darba rezultāts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skolas 2.-12.klases skolēnu mācību sasniegumu pietiekama līmeņa salīdzinājums 

 

Viduvējība un samierināšanās ar spējām neatbilstošu mācību sasniegumu līmeni, nepietiekama 

motivācija vērojama arī vidējās izglītības pakāpē. 

 

Skolas 2.-12.klases skolēnu mācību sasniegumu nepietiekama līmeņa salīdzinājums 
 

Nepietiekamiem mācību sasniegumiem ir dažādi iemesli:  

! objektīvi mācīšanās traucējumi, kurus Skolā cenšas novērst ar savlaicīgu konstatēšanu un 

individuāla atbalsta sniegšanu izglītojamam;  

! vāja motivācija, mācību stundu kavējumi;  

! vērojama izglītojamo un dažreiz arī vecāku bezatbildīga attieksme pret stundu kavējumiem.  

! Skolai jāmeklē jaunas sadarbības formas, lai veicinātu līdzatbildību par mācību darba 

rezultātiem. 



 

Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos 
Rezultāti valsts pārbaudes darbos ir viens no izglītības kvalitātes rādītājiem. Skolā tiek veikta 

valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite, izvērtēšana, salīdzināšana un analīze. Rezultātus analizē 

MK sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, ar tiem tiek iepazīstināti vecāki. Pamatojoties uz iegūto 

rezultātu analīzi, Skola izvirza turpmākos skolas uzdevumus nākamajam mācību gadam. 

3.klase 

Kombinētā ieskaite latviešu valodā 3.klase 

 

Kombinētā ieskaite matemātikā 3.klase 

3.klasē no 2013./2014.māc.g. pārbaudes darbu forma ir diagnosticējošais darbs. Rezultāti trīs gadu 

posmā liecina: 

! 3.klasē pieaudzis optimāls līmenis; 

! diemžēl samazinājies augsts līmenis; 

! sākumskolā pieaudzis izglītojamo skaits, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi; 

! pozitīvi, ka izglītojamie, kuriem nepieciešami atbalsts pasākumi, uzrādījuši pietiekamus 

rezultātus.  



! Skolotāji, analizējot diagnosticējošo darbu rezultātus, secina, ka arī turpmāk ikdienas darbā 

liela uzmanība jāvelta izglītojamo lasītprasmei, jo tā ir pamatā visam mācību darbam. 

 

6.klase 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei 

Skolotāji uzsver: 

! īpaša uzmanība jāpievērš matemātikas un sabiedrības procesu analīzei mācību procesā;  

! pēdējos gados pieaudzis to izglītojamo skaits, kuriem ir dažādi mācību traucējumi, kas arī 

atspoguļojas rezultātos. 

 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei 

Skolotāja atzīst, ka skolēni prot pamatot viedokli, radoši raksta domrakstus. Turpmāk jāstrādā ar 

klausīšanās prasmju pilnveidi, kā arī ar pareizrakstības iemaņām, 

 

 

 



 

 

 

 

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei 

Skolotāja secina, ka izglītojamo zināšanu vidējais kopprocents ir 64,56. Izglītojamie prot analizēt 

doto informāciju, daļa arī veiksmīgi prot analizēt grafikus. 



 

9.klase 

Eksāmens matemātikā 9.klase 

 

Izvērtējot 2015./16.m.g. matemātika eksāmena rezultātus, skolotāja secina, ka klases vidējais 

punktu skaits 18,9; vidējais apguves koeficients- 76%. Pamata prasmes eksāmena uzdevumos apgūtas 

labi. Labi apguvuši grafiku konstruēšanu. Grūtības sagādā teksta uzdevumu risināšana. Valstī darba 

vidējais vērtējums ir 59,9%, Lubānas vidusskolas 9.klasei- 57%. 

 

Eksāmens latviešu valodā 9.klasei 

 

2015./16.m.g. latviešu valodas eksāmena kopprocents valstī ir 65%. skolā- 60%. Skolotāja, 

izvērtējot darba rezultātus, atzīst, ka izglītojamiem grūtības sagādā valodas kultūras jautājumi, līdz ar 

to pašu veidotajos tekstos ir daudz pareizrakstības kļūdu. Labi un argumentēti izsaka viedokli, to 

pamato. Izglītojamie darbā parādīja, ka prot plānot savu uzstāšanos, argumentēt, nedaudz problēmu 

rada jautājumu uzdošana un saziņa ar otru runātāju. 



 

 

Eksāmens angļu valodā 9.klase 

 

2015./16.m.g. angļu valodas eksāmenā četri izglītojamie ieguva augstu vērtējuma līmeni. Gada 

vidējais vērtējums ir 6,6, bet valsts pārbaudes darbā- 7,5. Skolotāja uzsver, ka izglītojamiem ir labas 

zināšanas angļu valodā, bet ikdienas darbā ne visi uzdotie uzdevumi tiek veikti. 

 

Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klase 

 

2015./16.m.g. 9.klasei Latvijas vēsturē vidējā balle gadā-5,6; eksāmenā-6. Skolotāja atzīst, ka 

izglītojamie ieguvuši atbilstošu vērtējumu savām spējām un ieguldītajam darbam mācību procesā. 

Apgūt Latvijas vēsturi optimālā un izcilā līmenī traucē: 

! izglītojamo motivācijas trūkums mācīties vēsturi; 

! sadrumstalots mācību process, kas līdz nostiprināt un veidot loģisku izpratni par vēstures 

notikumiem un procesiem kopumā. 



 

9.klases eksāmenu rezultātu salīdzinājums ar valsts kopēju ainu 

 

! Procentuāli lielāka atšķirība ir matemātikas eksāmena rezultātos. 

! Skolā īpaša uzmanība tika pievērsta matemātikas apguvei, par to liecina arī rezultātu 

uzlabojums trīs gadu laikā.  

! Rezultātu neliela lejupslīde vērojama gan Latvijas vēsturē, gan latviešu valodā,  

! Skolotāji to pamato ar izglītojamo lasītprasmi, motivāciju; 

! Pieaug izglītojamo skaits, kuriem ir dažādi mācīšanās traucējumi 



 

Centralizētie eksāmeni 

12.klases centralizēto eksāmenu salīdzinājums ar valsts kopējo ainu 

 

! Izglītojamie ļoti labus rezultātus trīs gadu griezumā uzrāda latviešu valodā, krietni pārsniedzot 

valstī.  

! Zemāki rezultāti ir matemātikas CE, šāda tendence ir raksturīga visā valstī. 

 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klase 

 

2015./16.m.g. Lubānas vidusskolas izglītojamiem rezultāti par 8,93% augstāki nekā valstī. Darbā 

tiek pārbaudītas izglītojamo prasmes interpunkcijā, teikumu un vārdu savienojumu veidošanā un 

ortogrāfijā. Tās ir prasmes, kuras tiek noslīpētas un attīstītas regulāros treniņos. Skolotāja atzīst, ka 

ar rezultātu ir apmierināta. Nedaudz zemāki rezultāti teksta izpratnē, jo to ietekmē izglītojamo 

intereses par ārpusklases lasīšanu, kādas ir viņu abstraktas domāšanas spējas. Gada vērtējumi latviešu 

valodā- 5,4; literatūrā- 5,9. Izglītojamie eksāmenu nokārtojuši par 6,97% labāk. 



 

Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klase 

 

2015./16.m.g. centralizētā eksāmena koppvērtējums valstī ir 36,20%, skolā- 23,16%. Skolotāja 

secina, ka izglītojamo eksāmena rezultātus ietekmē vispārējās prasmes. Kopējo rezultātu 

pasliktināšanās ir vērojama visā valstī trīs gadu griezumā. 

 

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klase 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015./16.m.g. angļu valodas centralizētā eksāmena kopvērtējums valstī ir 61,00%, Lubānas 

vidusskolā- 53,61%. 

Angļu valodas CE sasniegumos skolotāji pozitīvi novērtē Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas 

prasmju pielīdzināšanai B1, B2 līmenim. 

Mācību gads Kārtotāju skaits B1 līmeni B2 līmenis 

2015./2016. 18 11 3 

2014./2015. 11 5 2 

2013./2014. 23 9 5 

 

 

 

 



 

 

Pamatjoma: Mācību saturs 

2015./16.m.g. 

 Uzdevumi Dokumenti, fakti, kas to apliecina 

1. Regulāri iepazīties ar aktuālajiem 

normatīvajiem dokumentiem mācību satura 

jomā. 

*Pedagoģiskās padomes sēdes (protokoli) 

*Informatīvās sanāksmes (darba plāns) 

*Izglītojošas sanāksmes (darba plāns, 

protokoli). 

2. Veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos 

dokumentos atbilstoši izmaiņām ārējos 

normatīvajos aktos. 

*Veiktas izmaiņas “Lubānas novada 

pamatskolas posma skolēnu pētnieciskās 

darbības organizēšanas un vērtēšanas 

kārtībā”. 

*Veiktas izmaiņas “Lubānas vidusskolas 

izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādes kārtībā”. 

*Veikti papildinājumi “Lubānas vidusskolas 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtībā”. 

3. Nodrošināt pedagogiem iespēju dalīties MK, 

MA sanāksmēs un pieredzes apmaiņas 

semināros ar kolēģiem. 

*2016.gada 27.aprīlī skolā Metodiskā 

pēcpusdiena (pedagoģiskās padomes sēdes 

protokols). 

*Septiņi pedagogi 2015.gada 30.oktobrī 

piedalījās konferencē- praktiskajā seminārā 

Vidzemes augstskolā “Mūsdienu pedagogs 

un jaunietis- izaicinājumi un iespējas 

kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai”. 

*2016.gada 3.aprīlī sk.A.Līcīte dalījās 

pieredzē sākumskolas skolotājiem Cesvainē 

“Mana pieredze un idejas audzināšanas 

stundās”. 

*Dalība akcijā “Lielākā Pasaules stunda”. 

*Izglītojoša sanāksme kopā O.Kalpaka 

pamatskolas pedagogiem “Dažādās 

konferencēs gūtās atziņas”. 

*Pedagogu portfolio. 

*Pedagogu tālākizglītības datu bāze. 

4. Īstenot mācību priekšmetu programmas 

atbilstoši pamatizglītības standarta un 

vispārējās vidējās izglītības standarta 

prasībām, skolas izvirzītajām prioritātēm, 

pašvērtējumu rezultātu analīzei, ievērojot 

katras klases vajadzības. 

*MK noteikumi Nr.468  2014.gada 

12.augustā  

Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem. 

*MK noteikumi Nr.281  2013.gada 21.maijā  

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu, mācību priekšmetu 

standartiem un izglītības programmu 

paraugiem. 

*Pedagoģiskās padomes sēdes ( protokoli). 



*Metodisko komisiju darba plāni. 

*Pedagogu darba plānošana. 

*Zināšanu līmeņa analīze un turpmākā darba 

plānošana katrā klasē (Apspriedes pie skolas 

vadības; Mazās pedagoģiskās padomes 

sēdes; protokoli). 

*Pedagogu mācību procesa izvērtējumi. 

*Izglītojamo mācību sasniegumu rezultāti 

un to izvērtējums. 

5. Pilnveidot pedagogu savstarpējo sadarbību 

programmu izvēlē, pārbaudes darbu izveidē 

un izstrādē. 

*Sk. I.Markova un A.Tropa vada kopīgu 

mācību stundu angļu valoda ģeogrāfijā 

9.klasei. 

*Radoša sadarbība matemātikas skolotājām. 

*Metodisko komisiju darba materiāli. 

6. Papildināt vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmu ar trešo 

svešvalodu. 

* Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 

papildināta ar vācu valodu. 

7. Vērot un analizēt mācību priekšmetu 

programmu īstenošanu mācību stundās. 

*Metodisko komisiju darba materiāli. 

*Mācību stundu apmeklēšanas materiāli. 

*Apspriežu pie skolas vadības protokoli 

 

8. Īstenot datorikas apmācību 1.-3.klasēs un 4.-

6.klasēs. 

*Datorikas apmācība tika uzsākta 1.klasē. 

9. Anketēt izglītojamos un vecākus par 

profesionālās izglītības programmas 

nepieciešamību. 

*Anketēšana 15.01.2016. 

*Vecāku un izglītojamo kopsapulce 

01.12.1015. 

10. Īstenot profesionālās izglītības programmu. *Netika realizēta, jo nebija pieprasījuma. 

 



 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

2015./16.m.g. 

 Uzdevumi Dokumenti, fakti, kas to apliecina 

1. Turpināt pilnveidot skolotāja un skolēna darbu 

stundās, ieviešot jaunas darba metodes, 

uzlabojot savstarpējo komunikāciju, 

mācīšanas un mācīšanās metodes. 

*Skolotāji stundās izmanto interneta 

resursus, veido savus materiālus, 

izmantojot: http://soma.lv  ; 

http://classflow.lv  ; http://activboard.lv  
*Mācību stundas tiek organizētas Lubānas 

tūrisma informācijas centrā, pastā, dabā. 

*Skolā iegādātas planšetes, kas paver 

jaunas iespējas. 

*Skolotāju pašvērtējumi. 

*Metodiskās padomes darba materiāli. 

2. Pilnveidot izglītojamo rakstu darbu kultūru 

visos mācību priekšmetos. 

*Pārstrādāts Eksakto zinātņu MK komisijas 

rakstu darbu nolikums. 

*Pārstrādāts Valodu MK rakstu darbu 

nolikums. 

*Iekšējie normatīvie dokumenti. 

*Sociālās zinībās skolotāja rokrakstā 

iesniegtajās esejās vērtē arī rakstu darbu 

kultūru. 

*Ķīmijas sk.I.Kalniņa praktiskajos darbos 

dod bonusa punktus. 

*Sk.D.Kočāne vēstures ieskaitēs dod iespēju 

nopelnīt papildus vienu punktu, ja darbs ir 

rūpīgs un bez svītrojumiem. 

*Bioloģijas sk.M.Loseva divas reizes 

semestrī vērtē darba burtnīcas. 

*Pedagogu pašvērtējumi. 

3. Izvērtēt mācību metožu izmatošanu un 

diferencēto pieeju mācību procesā krievu 

valodā, sportā, ķīmijā. 

*Mācību stundas novērošanas kartes. 

*Sarunas ar pedagogiem ( stundu 

izvērtējumi, protokoli). 

* Apspriežu pie skolas vadības protokoli. 

4. Izstrādāt un ieviest atbalsta sistēmu 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

*Sākts darbs ar atbalsta sistēmas ieviešanu 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

* Atbalsta personāla darba materiāli. 

5. Izvērtēt atbalsta pasākumu nepieciešamību 

dažādos mācību priekšmetos. 

*Atbalsta personāla darba materiāli. 

*Atbalsta personāla sarunas ar pedagogiem. 

6. Nodrošināt atbalstu izglītojamiem ar mācību 

grūtībām gan ikdienas, gan valsts pārbaudes 

darbos. 

*Pedagogi ir izstrādājuši dažāda veida 

atbalsta materiālus, kuri tiek izmantoti gan 

ikdienas darbā, gan pārbaudes darbos. 

*Pedagogu portfolio. 

*Pēc iespējas skolēni darbus raksta logopēda 

kabinetā, kur saņem visu nepieciešamo 

palīdzību, kuru nevar nodrošināt skolotājs 

klasē. 

* Atbalsta personāla darba materiāli. 

*Direktora rīkojumi. 

http://soma.lv/
http://classflow.lv/
http://activboard.lv/


7. Individuālo konsultāciju kvalitatīva 

izmantošana izglītojamiem gan ar mācību 

grūtībām, gan spējīgajiem izglītojamiem, gan 

gatavojoties valsts pārbaudes darbiem. 

*E-klases žurnāls. 

*Pedagogu darba plānošana. 

*Izglītojamo mācību sasniegumi un to 

analīze. 

*Konsultāciju darba grafiks. 

8. Pilnveidot izglītojamo pašnovērtēšanas 

prasmes. 

*Tiek veikts gan mutiski, gan dažādās 

rakstiskās formās. 

*Latviešu valodas skolotājas domrakstu 

burtnīcā ir izveidojušas vērtējuma tabulu, 

kurā vērtē gan skolēns, gan skolotājs. 

*Skolēniem tiek piedāvāta iespēja sevi vērtēt 

pēc ieskaites darba veikšanas. 

*Valodu MK izstrādāta skolēna darba lapa 

pašvērtējuma veikšanai. 

*Pedagogu portfolio. 

9. Stundu vērošana un analīze ar mērķi 

noskaidrot skolotāju prasmes un spējas ievērot 

mācību procesa individualizāciju un 

diferenciāciju, kā arī pilnveidot pašvērtēšanas 

prasmes. 

*Mācību stundas novērošanas kartes. 

*Sarunas ar pedagogiem ( stundu 

izvērtējumi, protokoli). 

* Apspriežu pie skolas vadības protokoli. 

*Pedagogu pašvērtējumi. 

10. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, lai 

nodrošinātu sistemātisku informācijas apriti 

un veidotu atgriezenisko saiti. 

*Skolā katru mēnesi notiek Vecāku dienas, 

kurās ir iespēja tikties ar skolotājiem. 

*Sk.I.Markova organizējusi tematisku 

vecāku sapulci. 

*E-klases dienasgrāmatās skolotāji informē 

par laiku, kad jāuzraksta ieskaite un var 

uzlabot vērtējumu, kā arī par konsultāciju 

apmeklējumu. 

*Individuālo sarunu reģistrācija e-klases 

sistēmas žurnālā. 

11. Turpināt mācību priekšmetu nedēļas/dienu 

organizēšanu pa izglītošanas jomām, 

popularizējot mācību priekšmetus 

*Matemātikas viktorīna audzināšanas stundā 

5.-9.klasei. 

*Dabaszinību nedēļas ietvaros viktorīna 

ķīmijā 8.-9.klasē. 

* Dabaszinību nedēļas ietvaros 6.klasei 

konkurs, darbošanās piecās stacijās, “Jaunais 

zinātnieks” 

* Dabaszinību nedēļas ietvaros 5.-10.klasei 

spēle “Latvijai”, veltīts Barikāžu 25.atceres 

gadadienai. 
*Valodu nedēļa 21-.24.marts.  

*Skolā notika “Lielā lasīšanas stunda” 

*Materiāli MK darba mapēs. 

*Skolas darba plāni. 

12. Ievērot vienotas prasības disciplīnas 

nodrošināšanai mācību stundās. 

*Skolā ir vienota kārtība par mobilo telefonu 

novietošanu mācību stundas laikā. 

*Iekšējā kontrole (protokols). 

*Mazās pedagoģiskās padomes sēdes 

(protokoli). 



 

Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi 

2015./16.m.g. 

 Uzdevumi Dokumenti, fakti, kas to apliecina 

1. Turpināt izglītojamo izaugsmes dinamikas 

datu bāzes pilnveidi, kas veicinātu reālu 

izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanu. 

*Skolā ir uzsākta elektroniska izglītojamo 

izaugsmes dinamikas bāzes veidošana. To 

dara gan mācību priekšmetu skolotāji, gan 

klašu audzinātāji. 

*Divas reizes mēnesī vecāki tiek informēti 

par bērnu mācību sasniegumiem. 

*Skolotāji raksta komentārus arī uz 

izglītojamo ikdienas pārbaudes darbiem, kas 

palīdz saprast veiksmes un arī uzlabojamos 

virzienus. 

*Skolotāju un audzinātāju pašvērtējumi, 

mācību darba izvērtējumi. 

*Ieskaišu izvērtējums e-klases sistēmas 

mācību žurnālā. 

*Pedagogu portfolio. 

2. Izglītojamo iesaistīšana savu mācību 

sasniegumu izvērtēšanā. 

*Audzinātāju portfolio. 

*Mazās pedagoģiskās padomes sēdes ( 

protokoli). 

3. Akcentēt izglītojamo un viņu vecāku atbildību 

par sekmju kvalitāti, kavējumiem. 

*Izglītojoša sanāksme 1.-7.klašu vecākiem 

“Emocionāli drošas uz bērna attīstību vērsta 

vecāku un bērnu attiecības”. 

*Septiņas Vecāku dienas 

*Atklātās stundas vecākiem vada 

sk.Petrovska, A.Tropa, I.Markova 

*Mazās pedagoģiskās padomes sēdes 

(protokoli). 

*Klašu vecāku sapulču protokoli. 

*Individuālo sarunu reģistrācija e-klases 

sistēmas žurnālā. 

4. Publiski godināt izglītojamos un vecākus par 

labām sekmēm mācībās, konkursos, mācību 

olimpiādēs un sacensībās. 

*Mācību olimpiāžu rezultāti: 

Madonas starpnovadā- 1.vieta-2 izglītojamie 
                                    3.vieta- 4 izglītojamie 

                                    Atzinība-6  

Vidzemes/Latgales reģionā-2.vieta- 2 

                                             3.vieta-1 

                                             Atzinība- 3 

Valstī- 3.vieta- 1 izglītojamais. 

Kopā piedalījās 52 izglītojamie. 

 



 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

2015./16.m.g. 

 Uzdevumi Dokumenti, fakti, kas to apliecina 

1. Nodrošināt regulāru un pastāvīgu atbalstu 

talantīgajiem izglītojamiem. 

* Papildus darbs konsultācijās, gatavojoties 

olimpiādēm. 

*Sk.Loseva dod iespēju skolēniem sagatavot 

prezentācijas, spēles, viktorīnas, krustvārdu 

mīklas par interesējošām tēmām. 

*Sk.Kočāne uztic skolēniem uzskaidrot 

sarežģītākos jautājumus pārējiem. 

*Individuālā darba žurnāls e-klases sistēmā. 

2. Turpināt pilnveidot individuālo darbu ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās 

traucējumi. 

*Darbs konsultācijās.  

*Analizēta izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamika Mazās pedagoģiskās padomes 

sēdēs (protokoli). 

*Pedagogi ir izstrādājuši dažāda veida 

atbalsta materiālus, kuri tiek izmantoti gan 

ikdienas darbā, gan pārbaudes darbos. 

*Pedagogu portfolio. 

*Pēc iespējas skolēni darbus raksta logopēda 

kabinetā, kur saņem visu nepieciešamo 

palīdzību, kuru nevar nodrošināt skolotājs 

klasē. 

*Atbalsta personāla darba materiāli. 

*Matemātikas skolotājas piedāvā vienu 

konsultāciju nedēļā. 

*Izstrādāti individuālie mācību plāni mācību 

priekšmetos, kuros bija nepietiekami 

vērtējumi ( plāni, to realizācijas 

apkopojums). 

*Pedagogu portfolio. 

Direktora vietnieka izglītības jomā darba 

materiāli. 

3 Izveidot atbalsta personāla komandu *Skolā darbojas logopēds, 2 reizes mēnesī 

strādā psihologs, strādā skolas māsa.  

4.  Nodrošināt pasākumus izglītojamo 

profilaktiskajā veselības aprūpē 

*Katru gadu rudenī notiek izglītojamo 

profilaktiskās apskates, ko veic skolas māsa 

sadarbībā ar ģimenes ārstiem. 

*2015./2016.m.g. tika apmācītas 2 komandas 

pirmās palīdzības sniegšanā, kuras piedalījās 

sacensībās Madonā. 

5.  Pilnveidot izglītojamo mērķtiecīgu 

sagatavošanu turpmākās izglītības un 

profesijas izvēlē. 

*Tikšanās ar RSU studentiem Uģi Mihel-

sonu un Gitu Sauku. 

*Tikšanās ar mūsu skolas absolventu, publi-

cistu, grāmatu autoru Juri Lorencu. 



*Kluba “Māja” piedāvātā tikšanās ar Eiro-

pas brīvprātīgā darba veicēju. 

*JA Latvija piedāvāta “Ēnu diena” 8.-

12.klasei. 

*12.klases skolēni piedalījās Madonas valsts 

ģimnāzijas rīkotajā Karjeras dienā. 

*Klases stunda veltīta Lubānas pilsētas 

24.dzimšanas dienai – tikšanās ar Lubānas 

novada domes priekšsēdētāju Tāli Salde-

nieku un novada domes deputātiem. 

*Ziemassvētku un Lieldienu tirdziņi 1.-

12.klasei. 

*Klases stundas 

 1.,2.,4.,5.,6.,7.10.klase – 2 stundas 

 3.klase – 3 stundas 

 12.klase – 4 stundas 

 9.klase – 5 stundas 

 8.klase - 9 stundas 

 

6.  Veikt izglītojamo interešu un profesionālās 

piemērotības izpēti 

*12.klases skolēni piedalījās Madonas valsts 

ģimnāzijas rīkotajā Karjeras dienā. 

*Klašu audzinātāju veiktās izpētes par  izglī-

tojamo nākotnes profesiju, interešu izpēte. 

 

Pamatjoma: Skolas vide 

2015./2016.m.g. 

 Uzdevumi Dokumenti, fakti, kas to apliecina 

1. Psihologam izglītot skolēnus par 

konfliktsituāciju risināšanu un atbildību 

*2 sarunas 8.klasē par konfliktsituācijām 

2.  Organizēt regulāras tikšanās skolas 

pašpārvaldei ar izglītojamiem un skolas 

padomei ar vecākiem. 

*Skolēnu pašpārvaldei notikušas divas 

tikšanās ar izglītojamiem un viena ar Skolas 

direktori. 

3.  Turpināt izglītojamo atpūtas zonas 

labiekārtošanu. 

*2015./2016.m.g. pēc skolēnu pašpārvaldes 

iniciatīvas iekārtota atpūtas telpa 

izglītojamiem. 



* Iegādāti 25 jauni krēsli, kas izvietoti 

koridoros. 

4.  Turpināt pilnveidot un attīstīt skolas mājas 

lapu. 

Mājas lapas veidošana uzdota informatīvi 

literārā pulciņa vadītājai. 

5. Izveidot patstāvīgu siltā ūdens padevi tualetēs, 

skolas sporta kompleksā. 

*2016.gada vasarā skolā iekārtota siltā ūdens 

padeve tualetēs, skolas sporta kompleksā. 

6. Izremontēt zēnu mājturības kabinetu *2016.gada vasarā izremontēts zēnu 

mājturības kabinets (1.telpa). 

 

Pamatjoma: Resursi 

2015./2016.m.g. 

 Uzdevumi Dokumenti, fakti, kas to apliecina 

1. Turpināt atjaunot un papildināt klašu telpas ar 

materiāltehniskajiem resursiem. 

*2015./2016.m.g. labiekārtots ķīmijas 

kabinets (jauni skapji); 13.kabinets (jauni 

soli un galdi).  

2. Patstāvīgi atjaunot bibliotēkas fondus ar 

mācību grāmatām, daiļliteratūru un uzziņu 

literatūru. 

*2105./2016. m.g. iegādātas mācību 

grāmatas –  

Darba burtnīcas –  

Daiļliteratūra - 

3. Plānveidīgi veikt kosmētiskos remontus 

mācību klasēs un kabinetos. 

*Regulāri tiek plānoti un veikti kosmētiskie 

remonti. 

*Izremontēts zēnu mājturības kabinets.  

*Veikts sporta zāles griestu kosmētiskais 

remonts. 

*Nomainīti atveramie logi sporta zālē (2gb.) 

4. Ierīkot videonovērošanu skolā un skolas 

teritorijā. 

*Videonovērošanas ierīkošana skolā atlikta, 

jo bija nepieciešami papildus resursi siltā 

ūdens apgādes sistēmas izveidošanai. 

   

 

Pamatjoma: Skolas vadības organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

2015./2016.m.g. 

 Uzdevumi Dokumenti, fakti, kas to apliecina 

1. Skolā notiek regulāra darba plānošana un tā 

apspriešana gan vadības, gan vispārējā līmenī. 

*Katru mēnesi tiek veidota mēneša darba 

ciklogramma.  

*Vismaz 2X mēnesī notiek administrācijas 

sanāksmes. 



*Pēc nepieciešamības notiek informatīvās 

sanāksmes. 

2. Sadarbojoties ar Skolas padomi, apzināt 

vecāku vēlmes un realizēt ieteikumus. 

*2016.gada pavasarī notika elektroniska 

vecāku anketēšana. Saņemta 121 anketa. 

*2015./2016.m.g. notika 2 Skolas padomes 

sēdes. 

 

3. Paplašināt sadarbību ar pašvaldību, valsts 

institūcijām, sabiedriskajām organizācijām. 

*Tikšanās ar deputātiem, domes 

priekšsēdētāju. Sadarbībā ar biedrību 

“Meirānieši” piedalījāmies Ģimeņu sporta 

dienas organizēšanā. 

4. Pilnveidot un uzlabot metodisko komisiju 

darbu. 

*Notika metodiskā pēcpusdiena. 

5. Motivēt skolēnus turpināt mācīties Lubānas 

vidusskolā. 

*Notika mērķtiecīgs klases audzinātājas 

A.Tropas darbs ar vecākiem – individuālās 

pārrunas, klases sanāksme, anketēšana par 

profesionālo virzienu. 

6. Organizēt skolas iesaistīšanos starptautiskos 

projektos. 

*Iesniegts projekta pieteikums ERASMUS+ 

programmā. 

 

 


