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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
1.1. Vispārīgas ziņas par Skolu
Lubānas vidusskola (turpmāk – Skola) Lubānas novada pašvaldības dibināta vispārējās
vidējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmu un interešu izglītības programmas. Skolai ir sava atribūtika – karogs, žetonu
gredzens. Sabiedrības informēšanai tiek izmantota skolas mājas lapa - skola.lubana.lv. Skolas
darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi izglītības iestādes reglamentējoši normatīvie akti un Skolas
Nolikums, kuru apstiprinājis Dibinātājs.
Izglītojamo skaits 2018./2019.mācību gada 1.septembrī - 183 skolēni. Ja izglītojamo skaits
1.-4.klasēs un 5.-9.klasēs ir sarucis nedaudz vai palicis nemainīgs, tad, sākot no
2011./2012.mācību gada, visstraujāk ir samazinājies vidusskolēnu skaits. Tā rezultātā 2014./2015.
mācību gadā netika atvērta 10. klasē.
1.tabula. Izglītojamo skaita izmaiņas (izglītojamo skaits uz katra mācību gada 1.septembri)
Mācību gads
1. - 4. kl.
5. - 9. kl.
10. - 12. kl.
Kopā
2011./2012.
75
97
86
258
2012./2013.

72

98

64

234

2013./2014.

72

76

57

205

2014./2015.

70

85

31

186

2015./2016.

67

87

24

178

2016./2017.

69

83

21

174

2017./2018.

68

74

34

176

Šobrīd izglītojamo skaita mazināšanās ir apstājusies. Lai arī vidusskolas klases nav
daudzskaitlīgas, jau 2017./2018. mācību gadā ir vērojams izglītojamo skaita pieaugums.
1.2. Skolā īstenojamās izglītības programmas
Skola 2017./2018.mācību gadā realizē 2 mācību programmas. Laikā no iepriekšējās
akreditācijas ir saņemta licence arī “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem”. Tomēr šajā laikā programmu apguvis tikai 1 izglītojamais. Tāpat arī
“Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem” tika sagatavota, licencēta un realizēta speciāli
vienam izglītojamam.
2.tabula. 2017./2018. mācību gadā piedāvātās mācību programmas
Programmas nosaukums Programmas Licences numurs Licences datums Izglītojamo skaits
kods
Pamatizglītības programma 21011111
V-1542
15.02.2010
142
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena 31011011
V-1587
18.02.2010.
34
programma
Skola mērķtiecīgi strādā, lai piedāvātu saviem izglītojamiem kvalitatīvu un daudzveidīgu
mācību saturu, mūsdienīgu infrastruktūru un papildu iespējas apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes:
2015. gadā Skola iesaistījās datorikas mācību programmu aprobācijā 1.klasē, 2016.gadā
turpinot to arī 2.klasē.
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Papildus obligātajai vienai angļu valodai 1.un 2.klasē, otru stundu apgūst fakultatīvi.
No 2016.gada 1.septembra fakultatīvi apgūst vācu valodu 10.klasē.
No 2012./2013. mācību gada Skolā ar Lubānas novada pašvaldības atbalstu tiek īstenota B
kategorijas autovadītāja apmācība 11. - 12.klasei.
Lubānas novada pašvaldība kompensē visus transporta izdevumus, kas rodas,
izglītojamiem nokļūstot Skolā un atgriežoties dzīvesvietā, tādējādi nodrošinot viņiem
iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
Visi skolēni saņem valsts un Lubānas novada pašvaldības kompensētas brīvpusdienas.

1.3. Skolas personāls
Skolas pedagoģiskā personāla sastāvā 2017./2018.mācību gadā ir 30 pedagogi
(02.01.2017.). Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
- 27 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 – vidējā profesionālā izglītība, 1 pedagogs
iegūst augstāko izglītību. 16 pedagogi ieguvuši 3. profesionālās kvalitātes pakāpi, 7 pedagogi – 4.
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Skolā strādā 6 profesionālie maģistri. Visi
pedagogi darbojas skolas metodiskajās komisijās un starpnovadu metodiskajās apvienībās. 2
pedagogi ir starpnovada metodisko apvienību vadītāji. 3 skolotāji (A.Tropa, D.Kočāne, I.Peilāne)
ieguvuši mentora sertifikātus.
Skolas vadību nodrošina direktore, direktores vietniece izglītības jomā (0,65 slodzes),
direktores vietniece audzināšanas darbā (0,65 slodzes), direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
(1 slodze). Skolas atbalsta personāls: logopēds (0,5 slodzes), skolas medmāsa (1 slodze),
bibliotekāre (0,8 slodzes), tiek nodrošinātas arī psihologa konsultācijas.
Patstāvīgi tiek paaugstināta profesionālā kompetence šādos virzienos – mācību priekšmetu
metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, informācijas tehnoloģiju prasmēs, audzināšanas jautājumos,
skolvadībā un izglītības vadībā – piedaloties kursos, semināros, konferencēs.
Skolas finansiālais nodrošinājums. Skolas budžets tiek apstiprināts normatīvajos dokumentos
noteiktajā kārtībā. To veido, balstoties uz izvirzītajām prioritātēm un darbinieku pieprasījumiem
pamatdarbības nodrošināšanai. Skolas finansēšana notiek no valsts un Lubānas novada
pašvaldības budžeta, kas tiek izmantots skolas uzturēšanai, izglītības programmu nodrošināšanai,
materiālās bāzes uzlabošanai, darbinieku atalgojumam, sociālajai apdrošināšanai un materiālajai
stimulēšanai. Skola piesaista līdzekļus arī ar starptautisko projektu un ES finanšu instrumentu
palīdzību.
3. tabula. Skolas finansiālais nodrošinājums
Finansētājs
Pašvaldības dotācija

2015.g.
242624

2016.g.
236355

2017.g.
288543

2018.g.(plāns)
306296

Valsts finansējums

241635

241205

255186

272432

3515

3368

3290

3284

-

15979

-

-

5980

2191

2577

2116

Valsts finansējums mācību
līdzekļiem
Starptautiskie projekti
Pašu ieņēmumi

1.4. Skolas īpašie piedāvājumi
 plašas datoru un interneta izmantošanas iespējas,
 iegūt daļēji apmaksātu B kategorijas autovadītāja apliecību,
 logopēdijas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem,
 pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem,
 bezmaksas transports skolēnu pārvadāšanai, dalībai skatēs, konkursos, sacensībās,
 iesaistīšanās LAD programmā “Skolas auglis” un “Skolas piens” 1.-9.klašu skolēniem,
 izglītojamo nodrošināšana ar kvalitatīvu ēdienu, ar pašvaldības brīvpusdienām un valsts
3









finansētām brīvpusdienām 1.- 4.klašu izglītojamiem,
8.,10. un 11. klases skolēniem apgūt zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmes,
angļu valodas papildus apmācība 1. un 2. klasē,
datorikas apguve 1. -4.klasē,
plašs interešu izglītības programmu piedāvājums
iesaistīties starptautiskos projektos
darboties skolas pašpārvaldē,
skolas telpās, izmantojot skolas resursus, organizēt novada iedzīvotājiem pieejamas sporta
nodarbības, sporta svētkus un sacensības, angļu valodas kursus, bezdarbnieku
pārkvalifikācijas kursus, autoskolas nodarbības.
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2. LUBĀNAS VIDUSSKOLAS VĪZIJA
Vīzija
Lubānas vidusskola – lauku vidusskola, ar savām tradīcijām, kurā tehniski nodrošināts, metodiski
daudzveidīgs, kvalificētu skolotāju vadīts mācību process noris kopā ar skolēniem, viņu vecākiem
visas sabiedrības interesēs.
Uzdevumi
 Nodrošināt 21. gadsimtam atbilstīgu mācību saturu, tā viengabalainību un integrāciju,
sekmējot izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidošanu.
 Īstenot izglītības saturu, kas orientēts uz sabiedrībā pieprasītām kompetencēm,
inovācijām un veselīgu dzīvesveidu.
 Veicināt skolēnu vēlēšanos mācīties, garīgi un fiziski attīstīties, sagatavot skolēnus
līdzdalībai dzīvē, atbildīgu lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai
uzņemties atbildību.
 Radīt skolēniem iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, rosināt skolēnu iztēli,
attīstīt spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli.
 Sadarboties ar izglītojamo vecākiem ( likumiskajiem pārstāvjiem), lai nodrošinātu
obligātās pamatizglītības apguvi un uzlabotu informācijas apmaiņu visos izglītības
posmos.
 Pilnveidot karjeras izglītību.
 Racionāli izmantot piešķirto finansējumu.
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Katra mācību gada beigās pedagogu kolektīvs izvērtē skolas darbu visās 7 jomās, izvirza
uzdevumus nākamajam gadam. Ar anketu palīdzību tiek noskaidrots pedagogu, izglītojamo un
vecāku viedoklis svarīgākajos skolas dzīves jautājumos. Katru gadu skolas vecāku sapulcē skolas
administrācija prezentē iepriekšējā mācību gada rezultātus un iepazīstina ar prioritātēm
nākamajam gadam.
Mācību saturs
Stiprās puses
Skolā realizētās izglītības programmas ir
licencētas, tiek savlaicīgi aktualizētas,
nodrošinot atbilstību ārējo normatīvo aktu
grozījumiem.
Skolotāji
pārzina
mācību
priekšmetu
standartus un programmas, mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību un formas, izprot, kā viņu
mācītā priekšmeta saturs iekļaujas Skolas
realizētajās mācību programmās.
Skolā esošie resursi un infrastruktūra nodrošina
mācību priekšmetu standartu realizāciju.
Skolā ir noteikta kārtība
mācību literatūras izvēlē.
Mācību saturā integrēta
dimensija.
Datorikas programmas
2.klasē.

Turpmākās attīstības vajadzības
Rosināt skolotājus izstrādāt savas mācību
priekšmetu programmas.
Skolotājiem efektīvāk izmantot informācijas
tehnoloģijas mācību priekšmetu mācīšanas
procesā.

Rosināt skolotājus savstarpējai sadarbībai mācību
programmu tematiskā plānojuma izveidošanā,
pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē.
mācību līdzekļu un Izglītības programmu saturā integrēt un akcentēt
izglītojamo karjeras izglītību.
globālās izglītības Aktivizēt labās prakses piemēru popularizēšanu,
sadarbībā ar citu skolu skolotājiem, kā arī citu
labās prakses piemēru pārmantošanu un ieviešanu
praksē.
aprobācija 1. un

Mācīšana un mācīšanās
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Skolotāji ir zinoši gan mācību priekšmeta Akcentēt dažādu mācību priekšmetu skolotāju
saturā, gan metodikā, ieinteresēti uzlabot savstarpējo sadarbību mājas darbu uzdošanā un
mācību procesa kvalitāti, nepārtraukti sabalansētībā.
pilnveidojot savas kompetences.
Skolā esošie resursi nodrošina mācību
priekšmetu standarta izpildi un mūsdienīgu
tehnoloģiju izmatošanu mācību procesā.
Skolā izstrādāta un tiek veiksmīgi realizēta
zinātniski pētnieciskās darbības kārtība 10.12.klasē, 8.klasē.

Turpināt pilnveidot metodisko darbu, izmantojot
e-vides piedāvātās iespējas.
Turpināt rūpīgi sekot katra izglītojamā
individuālajām mācīšanās vajadzībām un
rezultātiem, laicīgi pamanot grūtības un sniedzot
atbalstu.
Turpināt regulāru darbu mācību procesa un
atbalsta pasākumu efektivitātes celšanai, sekmēt
motivāciju mācīties, skolēnu ieinteresētību savos
sasniegumos.
Efektīvāk strādāt ar izglītojamo mācību
sasniegumu izaugsmes dinamiku.

Lielākā daļa skolotāju prasmīgi veido dialogu
ar izglītojamiem, rosina analizēt, izteikt savu
viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt
mācību darbā radušās problēmas.
Skola sniedz vecākiem precīzu informāciju par
izglītojamo mācību darbu un ar skolas dzīvi
saistītiem jautājumiem.
Sasniegumu
uzlabošanai
un
zināšanu Turpināt
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darbu

izglītojamo

neattaisnotu

papildināšanai izglītojamiem vienmēr ir
pieejamas skolotāju konsultācijas.
Izglītojamiem ir plašas iespējas mācību procesā
izmantot Skolā esošos daudzveidīgos resursus.
Skolā regulāri plāno individuālās vecāku
sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem.
Katrs skolotājs informē izglītojamos un
vecākus par mācību darbam izvirzītajām
prasībām.
Izstrādāta vienota “Lubānas vidusskolas
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtībā”.
Vērtēšanas kārtības ievērošana regulāri tiek
uzraudzīta un vajadzības gadījumā tiek
aktualizēta.
E-klases iespējas tiek izmantotas sistemātiskai
saziņai ar izglītojamiem un vecākiem.

kavējumu novēršanai.
Sekmēt lielāku izglītojamo līdzatbildību par
mācīšanās procesa norisi.
Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot
izglītojamo pašvērtējumu un savstarpējo
vērtējumu.
Turpināt izglītojamo izaugsmes dinamikas datu
bāzes pilnveidi, kas veicinātu reālu izglītojamo
mācību sasniegumu izvērtēšanu.
Turpināt meklēt paņēmienus sistemātiskai
saziņai ar tiem vecākiem, kuri nelieto e-klasi.

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizēt
un izmantot mācīšanas un mācīšanās procesa
kvalitatīvākai attīstībai un plānošanai.
Turpināt motivēt izglītojamos, dažādojot
motivēšanas
paņēmienus
izglītojamo
sasniegumu uzlabošanai.
Tiek nodrošināts izglītošanas process, kas dod Veicināt skolēnu un vecāku līdzatbildību
iespēju gūt mācību sasniegumus atbilstoši ikdienas mācību sasniegumos.
izglītojamo spējām un izglītības vajadzībām.
Izglītojamiem konsultācijās tiek dota iespēja Motivēt izglītojamos apmeklēt konsultācijas ar
uzlabot savus mācību sasniegumus.
mērķi apgūt un padziļināt zināšanas un
mācīšanās prasmes.
Izglītojamie un vecāki divas reizes mēnesī tiek
informēti par mācību sasniegumiem.
Visiem izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja
saņemt individuālās konsultācijas visos mācību
priekšmetos.
Izveidojusies mācību priekšmetu skolotāju,
klašu audzinātāju, atbalsta personāla un Skolas
vadības sadarbības prakse izglītojamo ikdienas
mācību jautājumu risināšanā.
Atbalsts skolēniem
Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Skolas logopēds veic regulāru runas un valodas
koriģējoši attīstošo darbību.

Jāpilnveido darbs ar vecāku izglītošanu,
logopēda sasniegto rezultātu nostiprināšanai.

Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie
normatīvie dokumenti un telpās izvietota
drošības prasībām atbilstoša informācija.
Skolēni un personāls tiek iepazīstināti ar tiem
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Prognozēt dažāda veida ārkārtas situācijas un
aktualizēt mācību pasākumus rīcībai dažādās
ārkārtas situācijās.

Skolā tiek rīkoti bērnu veselību un drošību
veicinošie pasākumi. Skola īsteno programmas
“Skolas piens” un “Skolas augļi”.

Paplašināt sadarbības partneru loku, lai turpinātu
organizēt veselību un drošību veicinošo
pasākumu īstenošanu.

Daudzveidīgas skolas tradīcijas.

Nostiprināt un pilnveidot esošās tradīcijas ar
jaunām, mūsdienās aktuālām pasākumu
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prognozēšanas un vadīšanas metodēm.
Ļoti plašs interešu izglītības pulciņu
piedāvājums.

Nodrošināt visu pulciņu profesionāli augstu
kvalitāti.

Ar plašo un dažādo pasākumu un interešu
pulciņu darbību tiek veidota un nostiprināta
piederības sajūtu un patriotisma jūtas pret savu
Skolu, pilsētu, novadu un valsti.

Lai nostiprinātu Skolas prestižu novada
sabiedrībā, turpināt un pilnveidot sadarbību ar
Lubānas novada pašvaldības institūcijām.

Klases stundas un pasākumi notiek saskaņā ar
Skolas izstrādāto audzināšanas darba
programmu.

Pilnveidot un uzlabot Skolas audzināšanas darba
programmu 1.-12.klasei, atbilstoši valstī
aktualizētajām, mūsdienām atbilstošām
audzināšanas darba prioritātēm.

Aktīvs, radošs, daudzpusīgs skolēnu
pašpārvaldes darbs.

Veicināt pēc iespējas plašāku izglītojamo
piedalīšanos Skolas ārpusstundu pasākumu
organizēšanā un vadīšanā.

Klases stundās tiek aptvertas visas
svarīgākās karjeras izglītības tēmas.

Sekojot līdzi straujajām pārmaiņām
profesiju pieprasījumā un aktualitātēm,
izstrādāt mūsdienu tendencēm atbilstošu
karjeras izglītības programmu.

Laba sadarbība ar Skolas absolventiem un
augstskolām, veicot informatīvo darbu par
karjeras iespējām mūsdienās.

Regulāri atjaunot Skolas absolventu datu bāzi.

Regulāras mācību ekskursijas, kurās ietverta arī Veicināt un popularizēt sadarbību Skolā ar
karjeras izglītība.
novada uzņēmējiem kvalitatīvas karjeras
izglītības nodrošināšanai.
Piedalīšanās ar karjeru saistītos projektos,
konkursos, pasākumos.

Piedāvāt iespējas izglītojamiem vairāk
iesaistīties izglītojošos un praktiskos
pasākumos, kas nodrošina teorētiskās
zināšanas un praktisko pieredzi savas karjeras
veidošanā.

Skola nodrošina daudzveidīgas sadarbības
formas ar vecākiem, pievērš uzmanību
individuālajai sadarbībai ar izglītojamā ģimeni.

Jāpilnveido esošās sadarbības formas un jāmeklē
jaunas iespējas, lai vecākiem veidotos
līdzatbildība par Skolas darbu.

Norit regulāra klases audzinātāja un vecāku
informācijas apmaiņa un sadarbība ārpusstundu
pasākumos.

Aktīvāk iesaistīt vecākus klases dzīvē, veicinot
vecāku interesi par sava bērna ikdienu klases
kolektīvā un Skolā.

Aktīva un regulāra Skolas padomes darbība.

Nodrošināt, lai Skolas padomes lēmumi
palīdzētu Skolas mācību un audzināšanas darba
pilnveidei.

Skolēnu sasniegumi
Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Skola nodrošina individuālu atbalstu katram
izglītojamam pēc spējām un vajadzībām.

Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem,
kuru bērniem mācības sagādā grūtības.

Labi sasniegumi mācību priekšmetu starpnovadu Veicināt un atbalstīt izglītojamo un pedagogu
un valsts olimpiādēs, mācību priekšmetu
iesaistīšanos padziļināta mācību satura, ar
konkursos un ZPD lasījumos.
mācīšanu un mācīšanos saistītu jautājumu izpētē
un inovāciju apguvē.
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Konsultāciju pieejamība izglītojamiem, kuriem
rodas grūtības mācībās.

Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir
mācīšanās grūtības, kā arī atbalsta pasākumu
sniegšanu.

Skolēniem ir iespējas piedalīties mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, sporta
sacensībās.

Mācību priekšmetu MK veikt detalizētu valsts
pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu
sasniegumu analīzi, lai plānotu turpmāk veicamo
darbu mācību sasniegumu uzlabošanai.

Labi rezultāti latviešu valodas, bioloģijas CE

Veicināt skolēnu atbildību par iesaistīšanos
ikdienas mācību procesā un sasniegumiem valsts
pārbaudes darbos.

12.klases CE visi absolventi saņēmuši
sertifikātus.

Paaugstināt skolēnu skaitu, kuri valsts pārbaudes
darbus kārto optimālā līmenī.

Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo
sagatavošana valsts diagnosticējošiem darbiem
un pārbaudes darbiem.

Pilnveidot darbu ar valsts pārbaudes darbu un
CE rezultātu uzskaiti un analīzi, salīdzinot
valsts līmeni.

Valsts pārbaudes darbu un CE rezultātu analīze
norāda, ka vērtēšanas sistēma skolā ir atbilstoša
VISC izstrādātajām prasībām mācību
priekšmetā.
Skolas vide
Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

Skolas tēla un atpazīstamības veidošana.

Iecietības un pozitīvu savstarpējo attiecību
veicināšana.

Skolai ir bagātīgas tradīcijas, tās nemitīgi tiek
pilnveidotas.

Izglītojamo personiskās atbildības par disciplīnu
un kārtību Skolā izkopšana.

Informācijas par Skolu un tās aktivitātēm
pieejamība.

Regulāra esošo iekšējās kārtības noteikumu
aktualizēšana.

Izstrādāti iekšējie normatīvie akti.

Turpināt veidot pievilcīgu un mūsdienīgu
mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa
nodrošināšanai.

Skolas telpas ir piemērotas mācību vajadzībām,
tās ir estētiski noformētas.

Sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību
labiekārtot Skolas teritoriju, veikt nepieciešamos
remontus Skolas ēkā.

Skolas telpu kārtības un tīrības uzturēšana ir
organizēta un pārraudzīta.
Skolas vides pilnveides plānošanā un plānotā
realizācijā ir izveidojusies laba sadarbība ar
Lubānas novada pašvaldību.
Skolas sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst mācību
procesa realizēšanai noteiktajām prasībām.

Resursi
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Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

Skolai ir visas licencēto izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamās telpas.

Turpināt darbu pie atsevišķu telpu kosmētiskā
remonta saskaņā ar plānoto.

Skolas mācību telpas ir nodrošinātas ar licencēto
izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamajiem materiāltehniskajiem
resursiem un iekārtām, interneta pieslēgumu.

Nepieciešams turpināt darbu pie IT resursu
atjaunošanas (kvalitatīvāki, jaudīgāki,
modernāki modeļi) un papildināšanas
(projektori/interaktīvā tāfele).

Aktīva e-klases izmantošana administratīvajā un Pilnveidot pedagogu prasmes tehnoloģiju
mācību darbā.
izmantošanā.
Skola ir nodrošināts nepieciešamais personāls
licencēto programmu īstenošanai.

Iesaistīties projektos Skolas materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšanai un finanšu līdzekļu
piesaistei.

Pedagogi regulāri pilnveido profesionālo
kompetenci.

Rosināt pedagogus popularizēt savu pieredzi,
veidojot profesionālās kompetences A
programmas un organizēt tālākizglītības kursus
Skolas un novada pedagogiem.

6. Pedagogiem ir radīti labi apstākļi
profesionālajai pilnveidei.

Atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos
projektos, konkursos, radošo darbu skatēs, lai
popularizētu pieredzi.
Pilnveidot metodisko komisiju lomu Skolas
darba plānošanā.

Skolas vadības organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Viss pedagogu kolektīvs ir iesaistīts Skolas
darba vērtēšanā.

Turpināt aktivizēt un regulāri iesaistīt
pašvērtēšanas procesā izglītojamo vecākus,
izglītojamos.

Skola balsta savu darbu uz pašvērtējumu,
Attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm.

Regulāri veikt Attīstības plāna gaitas analīzi un
korekcijas, par to informējot arī sabiedrību.

Skolas vadības komandas darbs vērsts uz Skolas Turpināt meklēt inovatīvus risinājumus mācību
izaugsmi.
un administratīvā procesa organizēšanā.
Skolas darbu reglamentējošā dokumentācija ir
Nepieciešamības gadījumā aktualizēt, pilnveidot
izstrādāta demokrātiskā lēmumu pieņemšanas
un papildināt Skolas reglamentējošos
procesā, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības. dokumentus.
Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas
apmaiņu par Skolas darbu gan Skolas iekšējā,
gan ārējā vidē.

Turpināt rezultatīvo sadarbību ar pašvaldību.

Skolai ir rezultatīva sadarbība ar pašvaldību
skolas stratēģiskās attīstības redzējumā.

Turpināt izzināt sadarbības iespējas, paplašinot
partneru loku.

Skola aktīvi sadarbojas ar dažādām institūcijām.
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2.1. 2015./2016. – 2017./2018.m.g. izvirzīto prioritāšu īstenošana
Mācību saturs
Prioritāte











Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarta
kvalitatīva īstenošana, ievērojot pārmaiņas izglītības procesā
Rezultāti
Aktualizēta skolas mācību programmas atbilstība valsts pamatizglītības standartam,
vispārējās izglītības standartam, kā arī pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību
priekšmetu programmām. Veikti grozījumi mācību literatūras sarakstā.
Veiktas izmaiņas “Lubānas vidusskolas izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu izstrādes
kārtībā ”, “Lubānas vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā ”.
Pedagogi apmeklē gan starpnovada, gan valsts mēroga semināros, piedalās akcijā “Lielākā
Pasaules stunda”; dalās pieredzē gan skolā, gan starpnovada skolu pedagogiem.
Izanalizēts un izvērtēts mācību programmu saturs. Divas reizes gadā notiek pedagoģiskās
padomes sēdes pēctecības nodrošināšanai pamatizglītības un vidējās vispārējās izglītības
standartu īstenošanā.
Notiek plānota informācijas apmaiņa starp pedagogiem kopēju risinājumu un ideju īstenošanā,
lai nodrošinātu labākus rezultātus un izaugsmi. Dažādu mācību priekšmetu pedagogu kopīgi
vadītas mācību stundas. Uzsākts darbs pedagogu sadarbības grupās.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma papildināta ar vācu valodu.
Vērotas un analizētas sporta un ķīmijas, sociālo zinātņu mācību priekšmetu programmu
īstenošana mācību stundās.
Uzsākta datorikas apmācība 1.-3.klasē.
Notika vecāku un izglītojamo anketēšana, vecāku kopsapulce par profesionālās izglītības
programmas nepieciešamību.
Tā kā nebija pieprasījuma, netika īstenota profesionālās izglītības programma.

Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte










Mācību procesa individualizācija un diferenciācija
Rezultāti
Pedagogi veido savus mācību materiālus, izmantojot dažādās interneta iespējas; mācību
stundas tiek organizētas Lubānas tūrisma informācijas centrā, pastā, dabā; iegādātas planšetes,
kas paver jaunas iespējas.
Pārstrādāts Eksaktu zinātņu MK komisijas rakstu darbu nolikums, Valodu MK rakstu darbu
nolikums. Pedagogi izglītojamiem dod iespēju ieskaitēs nopelnīt papildus punktus, ja darbs
veikts rūpīgi.
Vērots mācību process krievu valodas, sporta un ķīmijas stundās ar mērķi novērtēt mācību
metožu izmantošanu un diferencēto pieeju. Rezultāti apkopoti stundas novērošanas kartēs,
sarunās ar pedagogiem.
Izveidota atbalsta personāla komanda, kura uzsākusi darbu ar atbalsta sistēmas ieviešanu
izglītojamiem ar mācību grūtībām.
Veikta izglītojamo ar mācību traucējumiem spēju izpēte, viņu vajadzību apzināšanās. Mācību
priekšmetu pedagogi ir informēti par katra bērna ar mācīšanās traucējumiem problēmām.
Apzinātas un praksē ieviestas dažādas metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācību
traucējumi.
Katram pedagogam ir izveidots individuālā darba grafiks. Izglītojamie tiek gatavoti mācību
priekšmetu olimpiādēm un katru gadu piedalās starpnovadu, reģionu un valsts mēroga mācību
priekšmetu olimpiādēs, konsultēti ZPD veidošanā. Izstrādāti izglītojamiem individuālie
mācību plāni mācību priekšmetos, kuros bija nepietiekami vērtējumi.
Pašvērtējums tiek izmantots mācību stundu darbā, lai izkoptu izglītojamo adekvātas
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pašvērtēšanas prasmes. Pašvērtējums tiek veikts gan mutiski, gan rakstiski.
Ikdienas mācību stundas pēc izstrādātiem kritērijiem izvērtē gan skolas vadība, gan pedagogi.
Rezultāti tiek analizēti individuālās sarunās ar skolotājiem, administrācijas sanāksmēs,
tematiskajās pedagoģiskās padomes sēdēs.
Skolā vienu reizi mēnesī notiek Vecāku diena, e-klasē pedagogi vecākus un skolēnus informē
par iespējām uzrakstīt ieskaiti, uzlabot vērtējumu. Divas reizes mēnesī vecāki saņem sekmju
izrakstus gan papīra formā, gan elektroniski.
Katra MK organizē priekšmetu nedēļas, tematiskās pēcpusdienas, viktorīnas. Katru gadu
notiek “Lielā lasīšanas stunda”.
Skolā ir vienota kārtība par mobilo telefonu novietošanu mācību stundu laikā. Notiek Mazās
pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek risinātas dažādas mācību un disciplīnas problēmas.

Atbalsts skolēniem
Prioritāte

Izglītojamo mērķtiecīga un diferencēta sagatavošana nākamajai
izglītības pakāpei, sadarbībā ar skolēniem un viņu vecākiem karjeras
izvēlē

Rezultāti
 Skola piedāvā plašu un daudzveidīgu interešu izglītību. Izglītojamiem šajā periodā ir bijusi
iespēja apmeklēt13 dažādas nodarbības 29 izglītojamo kolektīvos.
 Interešu izglītība nodrošināta izglītojamiem visās vecuma grupās.
 2017./2018.mācību gadā Skolā darbu uzsāka karjeras konsultants.
 Karjeras izglītības jautājumi ietverti skolas “Audzināšanas darba programmā 1.-12.klasei”.
 Karjeras izglītība tiek īstenota klases stundās, mācību priekšmetu stundās, interešu izglītībā,
ārpusstundu nodarbībās un pasākumos.
 “Audzināšanas darba programmā 1.-12.klasei” ir norādīts ieteicamais tematisko klases stundu
sadalījums karjeras izglītībai mācību gadā: 1. -7. klasei 2 stundas, 8., 10.,11.klasei 3 stundas,
9.klasei 5stundas, 12.klasei 4 stundas.
 Katrā vecuma grupā tiek izvirzīti atbilstoši izglītojamo vajadzībām aktuāli temati.
 Izglītojamie par karjeras iespējām un tai nepieciešamajām personības īpašībām, talantu un
prasmēm var konsultēties ar Skolas psihologu, savai profesijai atbilstošu priekšmetu
skolotājiem, klases audzinātāju, kura var palīdzēt nepieciešamās informācijas noskaidrošanā.
 Izglītojamiem tika nodrošināta iespēja apmeklēt Karjeras dienu Madonas Valsts ģimnāzijā.
 Izglītojamie katru gadu izmanto JA Latvija piedāvāto praktiskās biznesa izglītības programmu
un karjeras izglītības programmu 1.-12. klašu skolēniem “Ēnu diena”.
 Izglītojamiem ir notikušas informatīvās lekcija par iesaistīšanās iespējām programmā „Esi
līderis!”.
 Katru mācību gadu izmantojam Swedbank piedāvātās lekcijas.
 Izglītojamie ir apmeklējuši LIAA Madonas biznesa inkubatoru.
 Izglītojamie ir iepazīstināti ar brīvprātīgo darbu.
 Sadarbībā ar Skolas jaunsargiem izglītojamiem ir bijusi iespēja iepazīties ar karavīra
profesiju.
 1.-4.klases izglītojamie katru gadu piedalās Lieldienu un Ziemassvētku tirdziņos.
 Katru mācību gadu Skolā viesojas absolventi, lai prezentētu savas mācību iestādes – Latvijas
augstskolas.
 Skolā tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām gaitām.
2017./2018.mācību gadā karjeras izglītība vairāk bija orientēta uz vecāku informēšanu par
skolēnu karjeras iespējām izglītības procesā. Tika noorganizēta vecāku kopsapulce par tēmu
“Karjeras vadības prasmju attīstīšana ģimenē un skolā”.
 Tika novadīta pedagoģiskās padomes sēde skolotājiem par karjeras izglītību.
 Klašu audzinātās atbilstoši izglītojamo vecuma posmam, veic anketēšanu par izglītojamo
interesēm un nākotnes profesiju.
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2017./2018.mācību gadā katram izglītojamam tika iekārtots karjeras izglītības portfolio.

Skolēnu sasniegumi
Prioritāte







Skolēnu zināšanu, prasmju tuvināšana skolēna individuālajām
spējām un atbildības līmeņa paaugstināšana
Rezultāti
Skolā uzsākta elektroniska izglītojamo izaugsmes dinamikas bāzes veidošana. Pedagogi
raksta komentārus par izglītojamo ikdienas pārbaudes darbiem, kas palīdz saprast veiksmes
un uzlabojamos virzienus. Pedagogi veic ieskaišu izvērtējumu e-klases sistēmas mācību
žurnālā.
Klašu audzinātāji izveidojuši katra skolēna portfolio, kurā tiek veikta mācību sasniegumu
izvērtēšana. Mazās pedagoģiskās padomes sēdēs tiek risinātas dažādas ar mācībām saistītas
problēmas.
Izglītojošā sanāksme 1.-7.klases vecākiem “Emocionāli drošas uz bērna attīstību vērsta
vecāku un bērnu attiecības”; pedagogi vada atklātās stundas vecākiem; vecāki tiek aicināti uz
Mazajām pedagoģiskās padomes sēdēm. Samazinājušies neattaisnotie kavējumi.
Publiski tiek godināti skolēni par labām sekmēm un sasniegumiem sportā, konkursos.
Izveidots fotogrāfiju stends, notiek Pateicības pasākums, tiek pasniegtas dāvanas
Ziemassvētku pasākumā.

Skolas vide
Prioritāte
Drošas un labvēlīgas vides nodrošināšana
Rezultāti
 2016./2017.m.g. notika seminārs “Mobings jeb pusaudžu savstarpējā vardarbība”. Visi
pedagogi un tehniskie darbinieki apmeklējuši kursus bērnu tiesību aizsardzībā.
 Visu pārskata periodu gan skolēniem, gan skolotājiem iespēju robežās tika nodrošinātas
psihologa konsultācijas.
 2017./2018.m.g. tika labiekārtota sarga darba vieta.
 2016./2017.m.g. skolēnu rīcībā tika nodotas bijušās skolas kafejnīcas telpas, koridoros
iegādāti jauni krēsli.
 2017./2018.m.g. 3.stāvā izveidota atpūtas telpa 1.-4.klašu skolēniem.
 2016./2017.m.g. radīts jauns dizains skolas mājas lapai.
 2016.g. visas skolas labierīcību telpas un roku mazgātuve pie ēdamzāles tika aprīkotas ar siltā
ūdens apgādi.
 2017.g. atjaunota ventilācija ķīmijas kabinetā un skolas virtuvē.
 2015./2016.m.g. izremontēts zēnu mājturības kabinets.
 2018.g. uzstādīts jauns apkures katls skolas kurinātavā.
 Divos stāvos kāpņu telpā uzstādītas ugunsdrošās durvis.
 Izremontēts skolas dzīvoklis.
- Nav izveidota sociālā pedagoga štata vieta.

Resursi
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Prioritāte

Skolas materiāltehnisko resursu (t.sk. informācijas tehnoloģiju) un
iekārtu atjaunošana un papildināšana, efektīva izmantošana

Rezultāti
 Katru gadu skolas darbinieki iesniedz nepieciešamo pieprasījumu mācību kabineta
aprīkojuma un mācību līdzekļu iegādei.
Pašvaldības līdzekļi
2015.
2016.
2017.
2018.










-

Valsts mērķdotācija

3189
8184
5435
4405

3515
3368
3290
3284

kopā
6704
11552
8725
7689

Katru gadu plānveidīgi tiek papildinātas klašu telpas ar materiāltehniskajiem resursiem.
Izremontēts 1. stāva gaitenis.
Veikts kosmētiskais remonts sporta zālē (griesti).
Izremontēts ģeogrāfijas kab., latviešu valodas kab., atpūtas telpa skolēniem, zēnu mājturības
kab., skolotāju istaba, krievu valodas kab.
Skolēni piedalās skolas teritorijas un pilsētas sakopšanas talkās.
Iegādāti 5 televizori un 15 planšetes mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai un
pilnveidošanai.
Pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci atbilstoši MK noteikumiem un
skolas vajadzībām.
MK ietvaros notiek regulāra pieredzes apmaiņa.
Plānveidīgi tiek veikta datortehnikas nomaiņa.
Netika ierīkota videonovērošana skolā un skolas teritorijā.

Skolas vadības organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāte

Skolas pašvērtējuma ziņojuma un attīstības plāna sagatavošana

Rezultāti
 Skolas pašvērtējuma veidošanā iesaistītas visas puses – pedagogi, vecāki, izglītojamie.
 Katra mācību gada noslēgumā tiek veikta aptauja par skolas darbu gan vecākiem, gan
izglītojamiem, gan pedagogiem.
 Pašvērtējuma ziņojums publicēts skolas mājas lapā.
 Izvirzītas prioritātes tālākai attīstībai.
Prioritāte
Skolas vadības kompetenču izmantošana izglītības iestādes
kapacitātes stiprināšanai, atpazīstamībai un novada attīstībai
Rezultāti
 Skolas darba plānošana un apspriešana regulāri notiek gan vadības, gan vispārējā līmenī.
 Katru semestri notiek Skolas padomes sēdes, kurās tiek uzklausīti un iespēju robežās izpildīti
ieteikumi, kā arī kritika.
 Izveidojusies rezultatīva sadarbība ar pašvaldību skolas stratēģiskās attīstības redzējumā.
 Uzlabots un pilnveidots Metodiskās padomes un MK darbs.
 Kopš 2015./2016.m.g. katru gadu ir nokomplektēta 10.klase, līdz ar to ir pilns vidusskolas
klašu komplekts.
 1. un 10.klases skolēnu vecāki saņem materiālo dāvanu skolas gaitu uzsākšanai.
 2016.-2018.g. iesaistījās ES Erasmus+ pamatdarbības Nr.2 stratēģisko skolu sadarbības
partnerības projektā “EDU CARE FULLY”.
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2.2. Esošās situācijas analīze
Skolas darba stiprās puses
 Sakārtota, mūsdienīga mācību vide.
 Mācību līdzekļu nodrošinājums.
 Pētnieciskā darba iemaņu attīstīšana.
 Interešu izglītības pulciņu nodarbības.
 Skolas tradīcijas.
 Laba sadarbība ar pašvaldību.
 Pedagogu profesionālā pilnveide.
Skolas darba vājās puses
 Vienotu prasību nepietiekama ievērošana.
 Pedagogu inertā gatavība pārmaiņām.
 Nepietiekama pedagogu savstarpējās sadarbības plānošana un atspoguļošana (jaunas
sadarbības formas).
Skolas darba iespējas
 Mērķtiecīgi īstenota skolas un vecāku sadarbība.
 Pedagogu sadarbība jaunā mācību satura ieviešanā.
 Spēcīgs pašvaldības atbalsts.
Skolas darba riski
 Skolēnu skaita samazināšanās.
 Skolu optimizācija.
 Pedagogu izdegšanas sindroms.
 Straujas pārmaiņas izglītības tehnoloģijās un normatīvajos dokumentos.
 Materiāltehniskās bāzes nepietiekamība.
 Pārāk liela vecāku vēlēšanās ietekmēt skolas mācību procesu.
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2.3. Skolas vērtības

Tradīcijas – gadu gaitā uzkrātās pieredzes saglabāšana un tālāknodošana, apzinoties savas
skolas vērtības.

Attīstība
Līdzatbildība
Sadarbība
Patriotisms
Tradīcijas

Patriotisms – attiecības, piederības un atbildības izjūta pret savu skolu, pilsētu, novadu un
valsti.
Sadarbība – skolēni, skolotāji, vecāki – strādā kopīgi, lai sasniegtu izvirzīto rezultātu.
Līdzatbildība – kopīgs darbs un katra atbildība par rezultātu.
Attīstība – jēgpilna un radoša virzīšanās uz mērķi, nepārtraukti pilnveidojoties.
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3. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA SKOLAS DARBĪBAS JOMĀS
3.1. PAMATJOMA – mācību saturs – skolas īstenotās izglītības programmas
Prioritāte – Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas izzināšana un
sagatavošanās tās ieviešanai.
Mērķis - Kvalitatīvi īstenot pamatizglītības un vispārējas vidējās izglītības standartu prasības
mācību procesā, īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā.
2018./2019. mācību gada uzdevumi:
1. Nodrošināt pedagogiem nepieciešamo atbalstu uz kompetencēm balstītā mācību satura
ieviešanā.
2. Savstarpējo stundu vērošanas organizēšana, stundas analīzes nodrošināšana.
3. Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura
ieviešanai.
4. Pedagogu mācīšanās grupu darbības sistēmas izstrāde.
5. Nodrošināt izglītojamo iesaisti mācību procesā mācību mērķa izvirzīšanā un apspriešanā.
2019./2020. mācību gada uzdevumi:
1. Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas ieviešana atbilstoši laika
grafikam.
2. Veikt izpēti par nepieciešamajām izmaiņām katra mācību priekšmetā programmā, saturā
un metodikā, atbilstoši jaunajām, kompetencēs balstītajam vispārējās izglītības saturam.
3. Turpināt nodrošināt izglītojamo iesaisti mācību mērķa izvirzīšanā, apspriešanā un
sasniegšanā.
4. Savstarpējo stundu vērošanas organizēšana, stundas analīzes nodrošināšana.
2020./2021.mācību gada uzdevumi:
1. Mācību priekšmetu satura īstenošana, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un
informācijas tehnoloģijas.
2. Pedagogu pedagoģiskās refleksijas veicināšana pieredzes apmaiņas pasākumos.
3. Savstarpējo stundu vērošanas organizēšana, stundas analīzes nodrošināšana.
Sasniedzamais rezultāts:
1. Mācību process notiek saskaņā ar Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un
pieejas ieviešanas plānu valstī.
2. Metodiskajās komisijās un pedagoģiskajās sēdēs izvērtē jauno mācību saturu, analizē tā
ieviešanu un īstenošanu.
3. Mācību priekšmetu skolotāji ir apguvuši standartu un programmu ieviešanas metodiku.
4. Izveidotas un darbojas pedagogu savstarpējās mācīšanās grupas.
5. Skolā tiek organizēta savstarpējās pieredzes apmaiņa.
6. Pedagogi iesaista izglītojamos mācību mērķu izvirzīšanā, apspriešanā un sasniegšanā.
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3.2. PAMATJOMA – mācīšana un mācīšanās
Prioritāte – Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes paaugstināšana.
Mērķis – Nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu, veicinot izglītojamo interesi un
mācīšanās motivāciju.
2018./2019. mācību gada uzdevumi:
1. Atklāto stundu vadīšana/ komanddarbs.
2. Pilnveidot pedagogu prasmi apzināti, mērķtiecīgi un efektīvi organizēt atgriezenisko saiti, lai
uzlabotu izglītojamo sasniegumus.
3. Uzsākt organizēt skolotāju mācīšanās grupu darbību pa satura un pieeju tematiem atbilstoši
standartam un programmām.
4. Veicināt mācību procesā starppriekšmetu saikni ar reālo dzīvi.
5. Veicināt izglītojamo līdzdarbību un sadarbību mācību procesā.
2019./2020. mācību gada uzdevumi:
1. Organizēt pedagogiem kvalifikācijas celšanas kursus digitālpratībā, mūsdienīgā pedagoģijā,
metodikā un didaktikā.
2. Organizēt skolotāju mācīšanās grupu darbību pa satura un pieeju tematiem atbilstoši standartam
un programmām.
3. Savstarpējas stundu vērošanas organizēšana metodisko pieeju labās prakses vērošanai un
analīzei.
4. Veicināt mācību procesā starppriekšmetu saikni ar reālo dzīvi.
5. Pilnveidot mācību procesa izvērtēšanu un pedagogu pašvērtējuma prasmes.
6. Veicināt izglītojamo līdzdarbību un sadarbību mācību procesā.
2020./2021.mācību gada uzdevumi:
1. Vērot un analizēt mācību stundas ar mērķi noskaidrot pedagogu prasmi organizēt kompetenču
izglītībā balstīta mācību procesa nodrošināšanu.
2. Organizēt skolotāju mācīšanās grupu darbību pa satura un pieeju tematiem atbilstoši standartam
un programmām.
3. Izmantot daudzveidīgas izglītojamo sasniegumu vērtēšana formas, aktualizējot izglītojamo
pašvērtējumu un savstarpējo vērtēšanu.
4. Paaugstināt izglītojamo personīgo atbildību par mācību sasniegumiem.
Sasniedzamais rezultāts:
1. Uzlabojušās pedagogu sadarbības prasmes mācību procesa plānošanā un vadīšanā.
2. Notiek pedagogu mācīšanās grupu darbība metodisko pieeju daudzveidības izpētei un
īstenošanai mācību procesā.
3. Pedagogi savstarpēji vēro mācību stundas, notiek mācību stundu analīze.
4. Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, turpmākos uzdevumus izvirza, balstoties uz
rezultātiem.
5. Pedagogi mācību procesā plāno un iekļauj uzdevumus un situācijas, kuru saturs atbilst
reālajai dzīvei un mūsdienu aktualitātēm.
6. Skolēni līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā.
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3.3. PAMATJOMA – skolēnu sasniegumi
Prioritāte - Izglītojamo zināšanu, prasmju tuvināšana katra indivīda individuālajām spējām un
mācību sasniegumu kvalitātes paaugstināšana.
Mērķis – Veicināt katra izglītojamā izaugsmi ikdienas darbā.
Sekmēt izglītojamo sasniegumu uzlabošanu valsts pārbaudes darbos.
2018./2019. mācību gada uzdevumi:
1. Analizējot valsts pārbaudes darbus, pievērst uzmanību prasmju, iemaņu un kompetenču
attīstībai, rezultātu salīdzināšanai valsts līmenī.
2. Mācību stundās efektīvi iekļaut formatīvo vērtēšanu.
3. Motivēt izglītojamos piedalīties olimpiādēs, konkursos.
4. Dot iespēju izglītojamiem izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt sasniedzamo rezultātu.
5. Turpināt veikt izglītojamo individuālo sasniegumu izaugsmes dinamikas izpēti un analīzi.
2019./2020. mācību gada uzdevumi:
1. Veicināt izglītojamo izaugsmi dabaszinātņu jomā, valodu jomā un tekstpratībā.
2. Analizējot valsts pārbaudes darbus, pievērst uzmanību prasmju, iemaņu un kompetenču
attīstībai, rezultātu salīdzināšanai valsts līmenī.
3. Nodrošināt atbalstu, motivēt izglītojamos augstākiem mācību sasniegumiem valsts pārbaudes
darbos.
4. Motivēt izglītojamos piedalīties olimpiādēs, konkursos.
5. Veikt izglītojamo individuālo sasniegumu izaugsmes dinamikas izpēti un analīzi.
2020./2021.mācību gada uzdevumi:
1. Veicināt izglītojamo izaugsmi dabaszinātņu jomā, valodu jomā un tekstpratībā.
2. Analizējot valsts pārbaudes darbus, pievērst uzmanību prasmju, iemaņu un kompetenču
attīstībai, rezultātu salīdzināšanai valsts līmenī.
3.Nodrošināt atbalstu, motivēt izglītojamos augstākiem mācību sasniegumiem valsts pārbaudes
darbos.
4. Veikt izglītojamo individuālo sasniegumu izaugsmes dinamikas izpēti un analīzi.
Sasniedzamais rezultāts:
1. Izvērtēti izglītojamo sasniegumi skolas, valsts pārbaudes darbos un CE.
2. Mācību procesā tiek iekļauta formatīvā vērtēšana.
3. Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, konkursos.
4. Izglītojamie iesaistās savu un klases biedru mācību sniegumu un sasniegumu vērtēšanā.
5. Tiek veikta izglītojamo izaugsmes dinamikas izpēte un analīze.
6. Uzlabojas izglītojamo prasmes un iemaņas dabaszinātņu jomā, valodu jomā un
tekstpratībā.
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3.4. PAMATJOMA – atbalsts skolēniem
Prioritāte - Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības un piederības valstij veicināšana.
Mērķis – Attīstīt izglītojamo pilsonisko apziņu, novada un valstisko patriotismu un identitāti.
Veicināt izglītojamo turpmākās izglītības un karjeras izaugsmi.
2018./2019.mācību gads:
1. Plānot un organizēt pasākumus, gatavojoties Latvijas simtgadei.
2. Nodrošināt projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” norisi.
3. Turpināt iesaistīties ESF projektā „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti
vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14
pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106)
4. Nodrošināt interešu izglītības pulciņu nodarbību kvalitāti.
5. Karjeras izglītības īstenošana mācību un audzināšanas darba procesā visos izglītības
posmos.
6. Īstenot mūsdienīgu un efektīvu darba formu izmantošanu diferencētas un individuālas
pieejas nodrošināšanā mācību procesā.
7. Sadarbībā ar vecākiem motivēt izglītojamos veidot pozitīvu attieksmi pret mācību un
audzināšanas procesu skolā.
2019./2020.mācību gads:
1. Gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
2. Izstrādāt skolas audzināšanas darba un karjeras izglītības darba programmu.
3. Turpināt karjeras izglītības īstenošana mācību un audzināšanas darba procesā visos
izglītības posmos.
4. Īstenot mūsdienīgu un efektīvu darba formu izmantošanu diferencētas un individuālas
pieejas nodrošināšanā mācību procesā.
5. Sadarbībā ar vecākiem motivēt izglītojamos veidot pozitīvu attieksmi pret mācību un
audzināšanas procesu skolā
2020./2021.mācību gads:
1. Karjeras izglītības īstenošana mācību un audzināšanas darba procesā visos izglītības
posmos.
2. Īstenot mūsdienīgu un efektīvu darba formu izmantošanu diferencētas un individuālas
pieejas nodrošināšanā mācību procesā.
3. Sadarbībā ar vecākiem motivēt izglītojamos veidot pozitīvu attieksmi pret mācību un
audzināšanas procesu skolā.
Sasniedzamais rezultāts:
1. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi un izglītojamie iesaistīti karjeras izglītības
pasākumos un projektos.
2. Izstrādāta skolas audzināšanas un karjeras izglītības programma.
3. Nodrošināta iespēja mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem kvalitatīvi sagatavoties XII
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
4. Pedagogi un izglītojamie ir iesaistījušies Latvijas simtgades pasākumos.
5. Konsultācijās tiek plānots laiks darbam gan ar talantīgajiem, gan ar izglītojamiem, kuriem
noteikti atbalsta pasākumi.
6. Notiek skolēnu pašpārvaldes pašvadība, līdzdalība un sadarbība skolas darbā.
7. Tiek piedāvātas dažādas sadarbības formas, kas veido izglītojamo un vecāku pozitīvu
attieksmi pret skolu.
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3.5. PAMATJOMA – skolas vide
Prioritāte – Attīstīt un pilnveidot mūsdienīgu, drošu mācību vidi un veidot pozitīvu skolas iekšējo
un ārējo tēlu.
Mērķis – Sakārtot skolas fizisko vidi un veidot labvēlīgu iekšējo mikroklimatu.
2018./2019.mācību gada uzdevumi:
1. Mācību procesā un skolas darbības nodrošināšanā izmantojamo tehnoloģiju atjaunošana
un pilnveidošana.
2. Skolas telpu un teritorijas labiekārtošana.
3. Organizēt izglītojošus pasākumus savstarpējo attiecību un komunikācijas jomā, kā arī sevis
izzināšanā un pilnveidošanā.
4. Veicināt pedagogu dalību savā profesionālajā pilnveidē.
2019./2020.mācību gada uzdevumi:
1. Turpināt uzturēt estētisku vidi skolā.
2. Organizēt izglītojošus pasākumus savstarpējo attiecību un komunikācijas jomā, kā arī sevis
izzināšanā un pilnveidošanā
3. Paaugstināt izglītojamo un pedagogu atbildību par skolas fiziskās vides uzturēšanu un
saglabāšanu.
4. Organizēt pasākumus, kas popularizē skolas darbību novadā, reģionā.
5. Sistematizēt skolas vēstures materiālus.
2020./2021.mācību gada uzdevumi:
1. Izvērtēt skolas vides un resursu pilnveidē sasniegto un izstrādāt turpmāko materiāli
tehniskās bāzes atjaunošanas plānu.
2. Organizēt izglītojošus pasākumus savstarpējo attiecību un komunikācijas jomā, kā arī sevis
izzināšanā un pilnveidošanā.
3. Turpināt darbu pie skolas vēstures materiālu sistematizēšanas.
Sasniedzamais rezultāts:
1. Skolas telpas un apkārtne ir izglītojamajiem un pedagogiem drošas, atbilst normatīvo aktu
prasībām.
2. Skolas vide ir estētiski noformēta.
3. Skolas materiāltehniskā bāze ir atbilstoša kvalitatīva izglītības procesa realizēšanai.
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3.6. PAMATJOMA – resursi
Prioritāte – Turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot
tehnoloģiju attīstībai un mācību programmu vajadzībām.
Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura
realizēšanā un jaunu, kvalificētu pedagogu piesaisti dažos mācību priekšmetos.
Mērķis – Paaugstināt skolas resursu kvalitāti.
2018./2019.mācību gada uzdevumi:
1. Plānot un organizēt skolas telpu remontdarbus.
2. Atbalstīt un rosināt pedagogus pilnveidot profesionālo kompetenci.
3. Turpināt pedagogu tālākizglītības procesā iegūto atziņu popularizēšanu kolektīvā, kā arī to
ieviešanu mācību procesā.
4. Atjaunot kabinetu aprīkojumu, atbilstoši mūsdienu prasībām.
2019./2020.mācību gada uzdevumi:
1. Aktīvi iesaistīties ERASMUS un citos Starptautiskajos pieredzes apmaiņas projektos.
2. Plānot un organizēt skolas telpu remontdarbus.
3. Jaunu, kvalificētu pedagogu piesaiste dažos mācību priekšmetos.
2020./2021.mācību gada uzdevumi:
1. Plānot un organizēt skolas telpu remontdarbus.
2. Jaunu, kvalificētu pedagogu piesaiste dažos mācību priekšmetos
Sasniedzamais rezultāts:
1. Skolas fiziskā vide atbilst 21. mācību procesa vajadzībām.
2. Pedagogi ir apguvuši profesionālās pilnveides programmas, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
3. Pedagogi dalās ar tālākizglītības pasākumos gūtajām atziņām un pielieto tās mācību
procesā.
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3.7. PAMATJOMA – skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāte – Paaugstināt resursu pārvaldības kvalitāti pārmaiņu vadībai.
Mērķis – Pilnveidot skolas vadības darba organizācijas kvalitāti, lai veiksmīgi īstenotu pāreju uz
kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu.
2018./2019.mācību gada uzdevumi:
1. Uzlabot iestādes iekšējo administratīvo procesu kvalitāti.
2. Veikt anketēšanu nepieciešamo uzlabojumu izzināšanai.
3. Meklēt jaunas sadarbības formas ar citām skolām.
4. Organizēt mācību pētniecisko darbu lasījumus 5.-9.klašu izglītojamiem, pieaicinot
kaimiņu novadu skolu izglītojamos.
2019./2020.mācību gada uzdevumi:
1. Nodrošināt sociāli atvērtu un demokrātisku klimatu.
2. Veicināt pedagogu iesaistīšanos skolas darba plānošanā.
2020./2021.mācību gada uzdevumi:
1. Veikt kvalitatīvu skolas darba analīzi.
2. Plānot skolas darba turpmāko attīstību.
Sasniedzamais rezultāts:
1. Skolas vadība sadarbojas ar skolas darbiniekiem, uzklausa viņu viedokli, konsultējas
svarīgu lēmumu pieņemšanā.
2. Skolas vadība regulāri organizē aptaujas.
3. Notiek sadarbība ar citām skolām.
4. Skolas pašnovērtējuma ziņojums reizi gadā tiek aktualizēts un ievietots skolas mājas lapā.
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Lubānas vidusskola katru gadu līdz kārtējā mācību gada 30. septembrim izstrādā tekošā
mācību gada darba plānu, kas balstīts uz Attīstības plānā noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem un
sasniedzamajiem rezultātiem. Darba plānā tiek noteikti plānotie pasākumi, atbildīgās personas,
iesaistītās puses, nepieciešamie resursi un īstenošanas termiņi. Katra nākamā mācību gada darba
plāns tiek izstrādāts, vadoties pēc iepriekšējā mācību gada darba plāna izpildes, novērtējot
sasniegtos rezultātus. Darbības plānu apstiprina Pedagoģiskā padome.
ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Sasniedzamie mērķi un
Uzdevumi
IKGADĒJAIS
RĪCĪBAS PLĀNS
Iepriekšējā gada
analīze, pasākumi

STARPPOSMA
IZVĒRTĒJUMS
Sasniedzamo rezultātu
analīze un korekcijas
pēc nepieciešamības
Pielikumi:
Nr.1 “Materiāltehniskās bāzes un skolas vides atjaunošanas plāns” 2019.-2021.g.
Nr.2 “Lubānas vidusskolas prioritātes un uzdevumi 2018./2019.m.g.”

Lubānas vidusskolas direktore

Iveta Peilāne

Saskaņots
2018.gada 31.oktobra
Lubānas novada domes sēdē
Protokols Nr.11, 4.§
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Pielikums Nr.1

Lubānas vidusskola
Materiāltehniskās bāzes un skolas vides atjaunošanas plāns
n.p.k,. Objekts
1.
3.stāva gaiteņa grīdas seguma
maiņa
2.
Vizuālās mākslas kab. Remonts
3.
Zēnu mājturības kab. Remonts,
grīdas maiņa (2 telpa)
4.
Ugunsdzēsības kāpņu uzstādīšana (3 gb.)
5.
Noliktavas loga nomaiņa (virs
kancelejas)
6.
Ugunsdrošās durvis kāpņu telpās (2 gb.)
7.
Mēbeles fizikas kab.
8.
Planšetes (16.gb)

Laiks
2019.

9.

3 datori

2019

10.

2 televizori

2019

11.
12

2019
2019

15.
16.

Žalūzijas (2.stāvs)
Durvju maiņa un lieveņu remonts, margu ierīkošana
2.stāva gaiteņa grīdas seguma
maiņa
Akustiku slāpējošu plākšņu izvietošana sporta zālē
Ēdamzāles remonts, logu maiņa
3D printeris

17.

3 datori

2020

18

1 televizors

2020

19.

Mēbeles (galdiņi, krēsli) gaiteņiem
1 kabineta kosmētiskais remonts

2020

2020

22.

2.stāva elektroinstalācijas un
lampu maiņa ar energoefektīviem gaismekļiem
Skolas pagalma bruģēšana

23.

3 kabinetu kosmētiskais remonts

2021

24.

3 datori

2021

25.

1.stāva skolēnu atpūtas telpas ie- 2021
kārtošana
Garderobes skapīšu nomaiņa
2021
meiteņu un zēnu ģērbtuvēs pie
sporta zāles

13.
14.

20.
21.

26.

Tehniskās apsekošanas atzinums, aptauju ieteikums
Tekošais remonts
Tehniskās apsekošanas atzinums
Tehniskās apsekošanas atzinums
Tekošais remonts

2019.
2019
2019
2019

Tehniskās apsekošanas atzinums

2019
2019.
2019

Mūsdienīga mācību procesa nodrošināšana
Datortehnikas plānveidīga
atjaunošana
Mūsdienīga mācību procesa nodrošināšana
Tehniskās apsekošanas atzinums
Tehniskās apsekošanas atzinums, aptauju ieteikums

2020.
2020

Tekošais remonts
Mūsdienīga mācību procesa nodrošināšana
Datortehnikas plānveidīga
atjaunošana
Mūsdienīga mācību procesa nodrošināšana
Estētiskas vides nodrošināšana
Estētiskas vides nodrošināšana
Tehniskās apsekošanas atzinums

2020
2020

2020

Estētiskas vides nodrošināšana
Estētiskas vides nodrošināšana
Datortehnikas plānveidīga
atjaunošana
Estētiskas vides nodrošināšana
Estētiskas vides nodrošināšana

2021

25

27.

Individuālie skapīši garderobē

28.
29.
30.

Skolas siltināšana
Virtuves iekārtu modernizācija
Kanalizācijas sistēmu maiņa
skolas pagalmā
Elektroinstalāciju maiņa (1. un
2.stāvā)
Zaļās klases renovācija
Sporta zāles ārējās sienas krāsojums

31.
32.
33.

Estētiskas vides nodrošināšana
Novada investīciju projekts
Novada investīciju projekts
Novada investīciju projekts

2021

Novada investīciju projekts
Novada investīciju projekts
Novada investīciju projekts
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Pielikums Nr.2

Lubānas vidusskolas prioritātes un uzdevumi 2018./2019.mācību gadā
Prioritāte/ uzdevums

Sasniedzamais rezultāts

Laika periods

Atbildīgais

Kontrole un
pārraudzība

1. Mācību saturs
Prioritāte – Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas izzināšana un sagatavošanās tās ieviešanai.
Nodrošināt pedagogiem nepieciešamo
Skolas vadība mācās pati un sniedz
atbalstu uz kompetencēm balstītā mācību nepieciešamo atbalstu pedagogiem.
satura ieviešanā.

09.2018.-05.2019.

DVMD

Direktore

Savstarpējo stundu vērošanas
organizēšana, stundas analīzes
nodrošināšana.

Pedagogi vada paši un vēro mācību
stundas.

10.2018. - 05.2019.

DVMD

Direktore

Nodrošināt izglītojamo iesaisti mācību
procesā mācību mērķa izvirzīšanā un
apspriešanā.

Izglītojamie tiek iesaistīti mācību
mērķa izvirzīšanā un apspriešanā

09.2018. - 05.2019.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

Pilnveidot vadības un pedagogu
sadarbību kompetencēs balstīta
vispārējās izglītības satura ieviešanai.
Pedagogu mācīšanās grupu darbības
sistēmas izstrāde.

Skolas vadība un MK plāno un
organizē skolas vadības komandas,
pedagogu savstarpējās mācīšanās
grupu darbību.

10.2018. - 05.2019.

DVMD

Direktore

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

2. Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte – Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes paaugstināšana.
Atklāto stundu vadīšana/ komanddarbs.

Pedagogi vada atklātās stundas.
10.2018. - 05.2019.
MK koordinē un organizē skolotāju
savstarpēju mācību stundu vērošanu,
atklātās stundas pieredzes gūšanai un
labās prakses piemēru vērošanai.
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Pilnveidot pedagogu prasmi apzināti,
mērķtiecīgi un efektīvi organizēt
atgriezenisko saiti, lai uzlabotu
izglītojamo sasniegumus.

Uzsākt organizēt pedagogu mācīšanās
grupu darbību pa satura un pieeju
tematiem atbilstoši standartiem un
programmā.

Pedagogi apmeklē profesionālās
10.2018. - 05.2019.
pilnveides kursus.
Organizēta pedagoģiskās padomes
sēde “Atgriezeniskā saite – kvalitatīva
mācību procesa sastāvdaļa”
Stundās tiek nodrošināta
atgriezeniskā saite.
Iesākta veidot pedagogu sadarbības
grupu sistēma.
Nozīmīga veiksmīgāko grupu
darbības ideju izplatīšana.

10.2018. - 05.2019.

Direktore
DVMD
Mācību priekšmetu
pedagogi
DVMD

Direktore

Veicināt mācību procesā starppriekšmetu Sākumskolas klasēs sākta integrēt
10.2018. - 05.2019.
saikni ar reālo dzīvi.
starppriekšmetu saikne ar reālo dzīvi.

Sākumskolas
pedagogi

DVMD

Veicināt izglītojamo līdzdarbību un
sadarbību mācību procesā

Visi pedagogi

DVMD

Ekopadome

Direktore

Izglītojamie iesaistīti dažādos
10.2018. - 05.2019.
sadarbības projektos mācību stundās.
Izglītojamo aktīva līdzdalība
Ekoskolu darba veikšanā.

3. Skolēnu sasniegumi
Prioritāte – Izglītojamo zināšanu, prasmju tuvināšana skolēnu individuālajām spējām un mācību sasniegumu kvalitātes paaugstināšana.
Analizēt valsts pārbaudes darbus,
pievērst uzmanību prasmju, iemaņu un
kompetenču attīstībai, rezultātu
salīdzināšanai valsts līmenī.

MK apspriesta, pilnveidota un
pārstrukturēta pārbaudes darbu
analīze.

Mācību stundās efektīvi iekļaut
formatīvo vērtēšanu

Motivēt izglītojamos piedalīties
olimpiādēs, konkursos.

MK vadītāji

DVMD

Organizēta sadarbības grupas
10.2018.- 05.2019.
sanāksme par formatīvo vērtēšanu.
Pedagogi iekļauj formatīvo vērtēšanu
mācību stundās.

MK vadītāji

DVMD

Izglītojamie veiksmīgi piedalās
starpnovadu, reģiona mācību

DVMD

11.2018.

10.2018. - 05.2019.
28

Mācību priekšmetu
pedagogi
Direktore

priekšmetu olimpiādēs, ZPD skatēs,
konkursos, sacensībās.
Dot iespēju izglītojamiem izvērtēt
mācību sasniegumus un izvirzīt
sasniedzamo rezultātu

Skolēni mērķtiecīgi tiek vadīti
izvērtēt mācību sasniegumus un
izvirzīt SR.

10.2018. - 05.2019.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

Turpināt veikt izglītojamo individuālo
izaugsmes dinamikas izpēti un analīzi.

Tiek veikta un pilnveidota izglītojamo 10.2018. - 05.2019.
individuālo izaugsmes dinamikas
izpēte un analīze.

Mācību priekšmetu
pedagogi, klašu
audzinātāji

DVMD

09.2018. - 05.2019.

DVAD

Direktore

Nodrošināt projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 Sadarbībā ar Rugāju novada
„Karjeras atbalsts vispārējās un
vidusskolu realizēts projekts
profesionālās izglītības iestādēs” norisi „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”

09.2018.- 05.2019.

Karjeras darba
konsultants

Direktore

Turpināt iesaistīties ESF projektā
„Slimību profilakses un kontroles
centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei 14
pašvaldībās”

Skolā notiek Slimību profilakses un
kontroles centra organizēti vietēja
mēroga pasākumi dažādām klašu
grupām.

09.2018.- 05.2019.

DVAD

Direktore

Nodrošināt interešu izglītības pulciņu
nodarbību kvalitāti.

Skolā kvalitatīvi darbojas interešu
izglītības pulciņi.

09.2018.- 05.2019.

DVAD

Direktore

Mācību priekšmetu
pedagogi, klašu

Direktore

4. Atbalsts skolēniem
Prioritāte – Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības un piederības valstij veicināšana
Plānot un organizēt pasākumus,
gatavojoties Latvijas simtgadei.

Skolā organizēti pasākumi, kuros
iesaistīti visi izglītojamie.
Izglītojamie piedalās pasākumos arī
novadā, valstī. (“Skolas soma”)

Karjeras izglītības īstenošana mācību un Notiek plānveidīgs karjeras izglītības 09.2018.- 05.2019.
audzināšanas darba procesā visos
īstenošanas process.
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izglītības posmos.

audzinātāji

Īstenot mūsdienīgu un efektīvu darba
formu izmantošanu diferencētas un
individuālas pieejas nodrošināšanā
mācību procesā.

Pedagogi veido diferencētus
uzdevumus. Izglītojamiem
nodrošināti atbalsta pasākumi.
Vērtējumu uzlabošanā tiek ievērota
individuāla pieeja.

09.2018.- 05.2019.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

Sadarbībā ar vecākiem motivēt
izglītojamos veidot pozitīvu attieksmi
pret mācību un audzināšanas procesu
skolā.

Notiek plānveidīgas individuālās
pārrunas.
Vecāki apmeklē mācību stundas.

09.2018.- 05.2019.

Visi pedagogi

Direktore

01.2019-12.2019.

DVSD

Direktore

 Žalūzijas 2.stāvā
01.2019-12.2019.
 Ugunsdrošās durvis (2 gb.)
 1.stāva gaiteņa sienas
noformēšana (pie sporta zāles)
 skolas akmensdārza pārveide
sadarbībā ar pašvaldību

DVSD

Direktore

5. Skolas vide
Prioritāte – Sakārtot skolas fizisko vidi un veidot labvēlīgu iekšējo mikroklimatu.
Mācību procesā un skolas darbības
nodrošināšanā izmantojamo tehnoloģiju
atjaunošana un pilnveidošana
Skolas telpu un teritorijas labiekārtošana.

 16 planšetes
 3 datori
 2 televizori

Organizēt izglītojošus pasākumus
savstarpējo attiecību un komunikācijas
jomā, kā arī sevis izzināšanā un
pilnveidošanā.

Kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā 12.2018.

DVAD

Direktore

Veicināt pedagogu dalību savā
profesionālajā pilnveidē.

Pedagogi apmeklējuši profesionālās
pilnveides kursus.

DVMD

Direktore
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09.2018.- 05.2019.

6. Resursi
Prioritāte - Turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un mācību
programmu vajadzībām.
Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanā un jaunu, kvalificētu pedagogu piesaisti dažos
mācību priekšmetos.
Plānot un organizēt skolas telpu
remontdarbus

Atjaunot kabinetu aprīkojumu, atbilstoši
mūsdienu prasībām

 3.stāva gaiteņa grīdas seguma 12.2018.- 12.2019.
maiņa
 vizuālās mākslas kabineta
remonts
 zēnu mājturības kab. grīdas
maiņa

DVSD

Direktore


 Mēbeles fizikas kab.

DVSD

Direktore

01.2019-12.2019.

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
Prioritāte - Pilnveidot skolas vadības darba organizācijas kvalitāti, lai veiksmīgi īstenotu pāreju uz kompetenču pieejā balstīta mācību
satura īstenošanu
Uzlabot iestādes iekšējo administratīvo
procesu kvalitāti.

Skolas pedagogi un atbalsta personāls 10.2018.-05.2019.
iesaistās skolas attīstības plāna
izstrādāšanas procesā, lēmumu
pieņemšanā un izpildē 2018.-2021.

DV

Direktore

Veikt anketēšanu nepieciešamo
uzlabojumu izzināšanai.

Mācību gada noslēgumā notiek
anketēšana visas skolas mērogā.

04.2019. – 05.2019.

DV

Direktore

Meklēt jaunas sadarbības formas ar
citām skolām

Organizēt mācību pētniecisko darbu
lasījumus 5.-9.klašu izglītojamiem,
pieaicinot kaimiņu novadu skolu
izglītojamos

12.2018. – 05.2019.

DV
MK vadītāji

Direktore

Direktore
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Iveta Peilāne
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