Lubānas vidusskolas prioritātes un uzdevumi 2019./2020.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.
Izglītības mūsdienīgai lietpratībai
mācību satura un pieejas ieviešana
atbilstoši laika grafikam

Notiek pedagogu sadarbība
09.2010.-05.2020.
kompetencēs balstīta izglītības satura
plānošanas jomā MK ietvaros un citās
pedagogu grupās.

DVMD

Direktore

Savstarpējo stundu vērošanas
organizēšana, stundas analīzes
nodrošināšana.

Pedagogi vada paši un vēro mācību
stundas. Katrs pedagogs organizē 2
atklātās mācību stundas.

10.2019. - 05.2020.

DVMD

Direktore

Veikt izpēti par nepieciešamajām
izmaiņām katra mācību priekšmeta
programmā, saturā un metodikā,
atbilstoši jaunajam, kompetencēs
balstītajam vispārējās izglītības saturam

Pedagogi aktualizē mācību
programmās nepieciešamās
pārmaiņas.

10.2019. - 06.2020.

Mācību priekšmetu
pedagogi, MK
vadītāji

DVMD

Turpināt nodrošināt izglītojamo iesaisti
mācību mērķa izvirzīšanā, apspriešanā
un sasniegšanā

Izglītojamie tiek iesaistīti stundas
mācību mērķa izvirzīšanā un
apspriešanā

09.2019. - 05.2020.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

2. Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte – Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes paaugstināšana.
Organizēt pedagogiem kvalifikācijas
celšanas kursus digitālpratībā,
mūsdienīgā pedagoģijā, metodikā un
didaktikā

Pedagogi apmeklē profesionālās
pilnveides kursus, kā rezultātā
pilnveidota pedagogu kompetence
IKT līdzekļu izmantošanā mācību
stundās.

09.2019. - 05.2020.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

Organizēt pedagogu mācīšanās grupu
darbību pa satura un pieeju tematiem
atbilstoši standartam un programmām

Pedagogi regulāri sadarbojas
pedagogu mācīšanās grupās
metodisko pieeju daudzveidības
izpētei un īstenošanai mācību
procesā.

10.2019. - 05.2020.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

Savstarpējās stundu vērošanas
organizēšana metodisko pieeju, labās
prakses vērošanai un analīzei

Pedagogi sistemātiski vēro un analizē 10.2019. - 05.2019.
mācību stundas grupās un MK
ietvaros, lai izvirzītu uzdevumus
tālākajam darbam, ņemot vērā
sasniegtos rezultātus.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

Veicināt mācību procesā starppriekšmetu Visos mācību priekšmetos integrēt
10.2019. - 05.2020.
saikni ar reālo dzīvi.
starppriekšmetu saikne ar reālo dzīvi.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

Visi pedagogi

DVMD

Ekopadome

Direktore

Pilnveidot mācību procesa izvērtēšanu
un pedagogu pašvērtējuma prasmes

Pedagogi mērķtiecīgi izvērtē mācību
procesu, veicot pašvērtējumu.

Veicināt izglītojamo līdzdarbību un
sadarbību mācību procesā.

Izglītojamie iesaistīti dažādos
10.2019. - 05.2020.
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.
Analizējot valsts pārbaudes darbus,
pievērst uzmanību prasmju, iemaņu un
kompetenču attīstībai, rezultātu
salīdzināšanai valsts līmenī.

MK apspriesta, pilnveidota un
pārstrukturēta pārbaudes darbu
analīze.

03.-06.2020.

Veicināt izglītojamo izaugsmi
dabaszinātņu jomā, valodu jomā un
tekstpratībā.

Paaugstinājušies mācību rezultāti
dabaszinātņu jomas un valodu jomas
mācību priekšmetos.

10.2019. - 05.2020.

Nodrošināt atbalstu un motivēt
izglītojamos augstākiem mācību
sasniegumiem valsts pārbaudes darbos.

Paaugstinājušies mācību rezultāti CE 10.2019.- 06.2020.

Mācību priekšmetu
pedagogi

DVMD

Motivēt izglītojamos piedalīties
olimpiādēs, konkursos.

Izglītojamie veiksmīgi piedalās
starpnovadu, reģiona mācību
priekšmetu olimpiādēs, ZPD skatēs,
konkursos, sacensībās.

DVMD

Direktore

Turpināt veikt izglītojamo individuālo
izaugsmes dinamikas izpēti un analīzi.

Tiek veikta un pilnveidota izglītojamo 10.2019. - 05.2020.
individuālo izaugsmes dinamikas
izpēte un analīze.

Mācību priekšmetu
pedagogi, klašu
audzinātāji

DVMD

10.2019. - 05.2020.

Priekšmetu skolotāji DVMD

4. Atbalsts skolēniem
Prioritāte – Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības un piederības valstij veicināšana
Gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes Kultūrizglītības pulciņi piedalās
09.2019. - 07.2020.
dziesmu un deju svētkiem
skatēs un XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos

DVAD

Direktore

Izstrādāt skolas audzināšanas darba un
karjeras izglītības darba programmu.

DVAD

Direktore

Izstrādāta skolas audzināšanas darba
un karjeras izglītības darba
programma

09.2019. - 06.2020

Turpināt karjeras izglītības īstenošana
mācību un audzināšanas darba procesā
visos izglītības posmos.

Notiek plānveidīgs karjeras izglītības 09.2019.- 05.2020.
īstenošanas process.

Mācību priekšmetu
pedagogi, klašu
audzinātāji, karjeras
konsultants

Direktore

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.

09.2019.- 05.2020.

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.

09.2019.- 05.2020.

Visi pedagogi

Direktore

5. Skolas vide
Prioritāte – Sakārtot skolas fizisko vidi un veidot labvēlīgu iekšējo mikroklimatu.
Turpināt uzturēt estētisku vidi skolā

Ir pilnveidots skolas telpu un
apkārtnes estētiskais noformējums

09.2019-08.2020.

DVSD

Direktore

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

Uzlabojies mikroklimats kolektīvā.

09.2019 - 05.2020.

Direktore

Direktore

Paaugstināt izglītojamo un pedagogu
atbildību par skolas fiziskās vides
uzturēšanu un saglabāšanu

Skolas fiziskā vide kopumā atbilst
09.2019 - 05.2020.
mūsdienīga mācību procesa prasībām
un ir droša pedagogiem un

Visi pedagogi, skolas Direktore
adrbinieki

izglītojamajiem.
Organizēt pasākumus, kas popularizē
skolas darbību novadā, reģionā

Skolā notiek starpnovadu ZPD
konkurss, metodiskā diena.

09.2019.- 05.2020.

DVMD

Direktore

Organizēt skolas salidojumu

Noorganizēts skolas salidojums.
Izveidota skolas atmiņu grāmata.

06.06.2020.

Darba grupa

Direktore

Sistematizēt skolas vēstures materiālus.

Iesākta skolas vēstures materiālu
sisstematizēšana.

09.2019.- 05.2020.

DVAD

Direktore

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

Skolas remontdarbi notiek plānveidīgi 12.2019.- 12.2020.
atbilstoši budžeta līdzekļiem.

DVSD

Direktore

Aktīvi iesaistīties ERASMUS un citos
Starptautiskos pieredzes apmaiņas
projektos

Iesniegts projekta pieteikums.

01.2020-12.2020.

Darba grupa

Direktore

Jaunu, kvalificētu pedagogu piesaiste
dažos mācību priekšmetos

Mācību process nodrošināts ar
nepieciešamajiem pedagogiem.

05.2020.- 12.2020.

Direktore

Direktore

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
Nodrošināt sociāli atvērtu un
demokrātisku klimatu

Skolai izveidots vienots, pozitīvs tēls. 09.2019.-05.2020.
Katrs pedagogs aktīvi iesaistās skolas
tēla popularizēšanā.

DV

Direktore

Veicināt pedagogu iesaistīšanos skolas
darba plānošanā

Darba plānošana notiek strukturēti un 09.2019. – 05.2020.
plānveidīgi.

DV

Direktore
Direktore

Iveta Peilāne

