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MISIJA 

Mūsdienīga izglītības iestāde – motivēti izglītojamie, radoši 

pedagogi un atbalstoši vecāki 

VĪZIJA 

Izglītības iestāde ar daudzveidīgu piedāvājumu izglītojamo 

personības izaugsmei 

VĒRTĪBAS 

 

Cieņa, atbildība, sadarbība 
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SVID analīze (vecāku un pedagogu izglītības iestādes darba izvērtējums 2020.gada decembrī) 

Stiprās puses Vājās puses 

 Plašs izglītības programmu piedāvājums  

 Daudzveidīga, bezmaksas interešu izglītība 

 Fakultatīvās stundas 

 Daudzveidīgs atbalsts izglītojamajiem (gan bērniem ar speciālajām vajadzībām, 

gan talantīgajiem)  

 Pagarinātā grupa sākumskolas izglītojamajiem 

  Nodrošinājums ar IT tehnoloģijām 

 Izglītības iestādes tradīcijas un simboli 

 Vadības un pedagogu prasme pielāgoties jauniem apstākļiem un situācijai 

 Pieredzējis un atsaucīgs pedagogu kolektīvs, jaunie pedagogi – skolas 

absolventi 

 Ātra un pārdomāta informācijas apmaiņa 

 Izglītības iestādes darba prezentēšana e-vidē 

 Laba sadarbība ar pašvaldību  

 Laba komunikācija un sadarbība ar vecākiem  

 Brīvpusdienas 1.klasei - 9.klasei 

 Izglītojamo pārvadājumu nodrošinājums 

 Stipendija vidusskolēniem 

 Bezmaksas dienesta viesnīca  

 Jaunais sporta laukums  

 Jaunais rotaļlaukums 

 Droša un draudzīga vide izglītojamajiem (telpās un iestādes teritorijā) 

 Sistemātisks darbs pie fiziskās vides pilnveidošanas 

 Atsevišķos mācību priekšmetos profesionālu pedagogu 

trūkums 

 Maz gados jaunu pedagogu  

 Pedagogu izdegšanas riski 

 Atšķirīgās pedagogu zināšanas un prasmes IT lietošanā 

 Atsevišķos mācību priekšmetos novecojušas mācību 

metodes 

 Nepietiekams atbalsts izglītojamajiem sarežģītās 

situācijās 

 Nevienlīdzīga pedagogu attieksme pret bērniem 

 Pasīva izglītības iestādes dalība starptautiskajos projektos 

 Pilnveidojama tikumiskā audzināšana 

 Izglītojamo trūkums 

 Informācijas atspoguļošana iestādes mājaslapā 

 Nav iespēja elektroniski iesniegt iesniegumus 

 Pulciņu darbība nav pieskaņota autobusa laikiem 

 Mazas klašu telpas 

 Brīvpusdienas tikai 1.klasei - 9.klasei 

 Dienesta viesnīcas darba laiks (nevar ierasties svētdienas 

vakarā) 
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Izaicinājumi Draudi 

 Pilnveidotā mācību satura ieviešana 

 Aktuāls un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums vidusskolas 

posmam 

 IT piedāvāto iespēju izmantošana attālinātā mācību procesā 

 Līdzsvars starp mācību darbu un interešu izglītību 

 Netradicionālas mācību stundas ārpus iestādes telpām 

 Izglītojamo pētnieciskās darbības aktualizēšana 

 Pašvadītas izglītojamo mācīšanās prasmes  

 Starptautiskie projekti 

 Vietējo uzņēmēju iesaistīšana mācību un audzināšanas procesā 

 Jaunu pedagogu piesaistīšana 

 Izglītības iestādes tradīcijas 

 Sadarbība ar vecākiem 

 Videi draudzīga izglītības iestāde 

 Ēdināšana 

 Iet līdzi laikam 

 Pedagogu biežā maiņa, kolektīva novecošanās 

 Izglītojamo motivācijas trūkums un zināšanu kvalitāte 

 Izglītojamie ar uzvedības problēmām 

 Fiziskā un emocionālā drošība 

 Izglītojamo skaita samazināšanās, aizplūšana uz pilsētas 

skolām 

 Vidusskolas statusa zaudēšana 

 Konkurence ar citām izglītības iestādēm, atšķirīgā 

piedāvājuma veidošana 

 Vecāku pasīva iesaistīšanās un norobežošanās  

 Jaunās pašvaldības finansiālais atbalsts 
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Stratēģiskais plāns 2021./ 2022. – 2023./2024. mācību gads 

Izglītības iestādes prioritātes: Kvalitatīvs mācību process, atbalsts personības izaugsmei, droša un draudzīga vide 

 

Mērķis: Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.  

Termiņš: 2021./2022. mācību gads. 

Prioritāte Uzdevums Darbības, metodes/rīki Sasniedzamais rezultāts Izpildes indikators 

Kvalitatīva mācību 

stunda 

Pilnveidot mācību stundas 

efektivitāti, aktualizējot 

dziļo mācīšanos 

Metodiskā diena par dziļo 

mācīšanos 

Mazās mācīšanās grupas 

Pieredzes apmaiņa – stundu 

vērošana 

Vienota izpratne par jēgpilniem 

uzdevumiem un dziļo mācīšanos 

Stundu monitorings 

Atklātās stundas 

Akcentēt izglītības 

iestādes vērtības, tikumus 

un karjeras izglītību 

mācību un audzināšanas 

procesā 

Klases un mācību stundas 

Akcijas vērtību un tikumu 

iedzīvināšanai, ikdienas rituālu 

nostiprināšanai 

Daudzveidīgs ārpusstundu 

aktivitāšu piedāvājums 

Vienota izpratne par izglītības 

iestādes vērtībām  

Aktualizēti tikumi un karjeras 

izglītība mācību un 

audzināšanas stundās 

 

Infografika 

Stundu monitorings 

Atklātās stundas 

Žurnālu pārbaude 

Aptaujas 

Atbalsts un 

sadarbība 

Nodrošināt daudzveidīgu 

iekļaujošo izglītību 

Dalība ESF projektos 

Mērķtiecīgs un sistemātisks 

atbalsta komandas darbs ar 

Sniegts daudzveidīgs atbalsts 

izglītojamajiem: gan skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām, gan 

talantīgajiem skolēniem 

Statistika (dalība 

projektos, kavējumi, 

konkursi, olimpiādes, 

sacensības) 
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izglītojamajiem (skolotāja palīgs, 

logopēds, psihologs) 

Sniegt atbalstu pedagogu 

profesionālajai pilnveidei  

Mazās mācīšanās grupas 

Pieredzes apmaiņa: stundu 

vērošana, darbnīcu vadīšana 

Kopīgi kursi vismaz vienu reizi 

gadā 

Pedagogu pašvērtējuma 

aktualizācija 

Izveidota atbalsta sistēma 

pedagogu profesionālajai 

pilnveidei 

Pilnveidots pedagogu 

pašvērtējums 

Statistika 

Infografikas 

Stundu vērošana 

 

Aktualizēt vecāku 

līdzatbildību izglītības 

iestādes procesos, 

meklējot jaunas sadarbības 

formas 

Vecāku dienas (augustā un 

2.semestrī) 

Vecāku organizēta karjeras diena  

Vecāku iesaistīšana salidojuma 

organizēšanā 

Ieviestas jaunas sadarbības 

formas 

Vecāku iesaiste karjeras izglītībā 

Aptauja 

Statistika par aktivitātēm/ 

apmeklējumu 

Vide 

Nodrošināt mūsdienīgu 

vidi pilnveidotā mācību 

satura īstenošanai 

Renovētais stadions  

IT tehnoloģijas un mācību 

līdzekļi 

Nodrošināta atbilstoša vide 

pilnveidotā mācību satura 

īstenošanai 

Aptaujas 

Statistika 

Veidot izglītojamajam 

drošu un draudzīgu vidi 

Instruktāžas par drošību 

rotaļlaukumā un stadionā 

Atgādnes  

Atpūtas un mācību zonas 

gaiteņos 

Aktualizēti drošības jautājumi 

Iekārtoti mūsdienīgi stūrīši 

izglītojamo mācību un brīvā 

laika pavadīšanai 

Aptaujas 

Žurnālu pārbaude 
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Mērķis: Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.  

Termiņš: 2022./2023. mācību gads. 

Prioritāte Uzdevums Darbības, metodes/rīki Sasniedzamais rezultāts Izpildes indikators 

Kvalitatīva mācību 

stunda 

Pilnveidot mācību stundas 

efektivitāti, aktualizējot  

caurviju prasmes 

Metodiskā diena par caurviju 

prasmēm 

Mazās mācīšanās grupas 

Pieredzes apmaiņa – stundu 

vērošana 

Vienota izpratne par caurviju 

prasmēm un to attīstīšanu 

mācību stundās 

Stundu monitorings 

Atklātās stundas 

Pilnveidot izglītojamo 

mācību sasniegumu 

vērtēšanu, īstenojot 

jēgpilnu formatīvo un 

summatīvo vērtēšanu 

Metodiskā diena par formatīvās 

un summatīvās vērtēšanas 

paņēmieniem 

Mazās mācīšanās grupas 

(snieguma līmeņu apraksti) 

Mērķtiecīga formatīvā un 

summatīvā vērtēšana 

izglītojamo snieguma 

uzlabošanai 

Žurnālu pārbaude 

Pilnveidota izglītojamo 

mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība 

Skolēnu aptaujas 

Atbalsts un 

sadarbība 

Iedzīvināt atbalsta sistēmu 

pedagogu profesionālās 

meistarības celšanai 

Mazās mācīšanās grupas 

Pieredzes apmaiņa: stundu 

vērošana, darbnīcu vadīšana 

Kopīgi kursi vismaz vienu reizi 

gadā 

Atbalsta sistēma mērķtiecīgi tiek 

izmantota pedagogu 

profesionālajai pilnveidei 

 

Statistika 

Infografikas 

Stundu vērošana 

Pedagogu pašvērtējums 

Turpināt īstenot 

daudzveidīgu iekļaujošo 

izglītību, meklējot jaunas 

darba formas 

Dalība ESF projektos 

Mērķtiecīgs un sistemātisks 

atbalsta komandas darbs ar 

Sniegts daudzveidīgs atbalsts 

izglītojamajiem: gan skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām, gan 

talantīgajiem skolēniem 

Statistika (dalība 

projektos, kavējumi, 

konkursi, olimpiādes, 

sacensības) 
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izglītojamajiem (skolotāja palīgs, 

logopēds, psihologs) 

Vide  Nodrošināt mūsdienīgu 

vidi pilnveidotā mācību 

satura īstenošanai 

Pilnveidota materiāltehniskā bāze 

 

Nodrošināta atbilstoša vide 

pilnveidotā mācību satura 

īstenošanai 

Aptaujas 

Statistika 

Izveidot sākumskolas 

bloku  

Remontdarbi izglītības iestādes 

jaunā korpusa pirmajā stāvā 

Izveidots komplekss 

sākumskolas izglītības 

kvalitatīvai nodrošināšanai 

(klašu telpas, logopēda kabinets, 

atbalsta personāla kabinets) 

Aptaujas 

Statistika 

Mērķis: Skolēncentrēta mācību un audzināšanas procesa īstenošana personības izaugsmes veicināšanai.  

Termiņš: 2023./2024. mācību gads. 

Prioritāte Uzdevums Darbības, metodes/rīki Sasniedzamais rezultāts Izpildes indikators 

Kvalitatīva mācību 

stunda 

Īstenot diferenciāciju 

mācību stundās ikviena 

izglītojamā individuālā 

snieguma paaugstināšanai 

Metodiskā diena par 

diferenciāciju 

Mazās mācīšanās grupas 

Pieredzes apmaiņa – stundu 

vērošana 

Vienota izpratne par 

diferenciāciju 

Stundu monitorings 

Atklātās stundas 

Aptaujas 

Izstrādāt sistēmu karjeras 

izglītības īstenošanai 

mācību un audzināšanas 

procesā 

Metodiskā diena par karjeras 

izglītību 

Pieredzes apmaiņa 

Ārpusstundu aktivitātes  

Izveidota sistēma karjeras 

izglītības ieviešanai mācību 

stundās, audzināšanas procesā 

un ārpusstundu aktivitātēs 

Infografikas 

Žurnālu pārbaude 

Aptaujas 
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Atbalsts un 

sadarbība 

Mērķtiecīgi iesaistīt 

vecākus sava bērna 

individuālā snieguma 

paaugstināšanā 

Individuālās sarunas 

Vecāku sapulces 

Atvērto durvju diena 

Vecāku līdzatbildība par sava 

bērna mācību un audzināšanas 

darba rezultātiem 

Statistika 

Sarunu protokoli/ kartes 

Aktualizēt izglītojamo, 

vecāku un pedagogu 

līdzatbildību jaunā 

attīstības plāna veidošanā 

Veikta izglītības iestādes darba 

SVID analīze 

 

Visu mērķgrupu iesaiste iestādes 

dzīvē: plānošanā, organizēšanā 

un darba izvērtēšanā 

 

Attīstības plāns 

Vide 

Aktualizēt mācību un 

audzināšanas procesā 

kultūrvēsturisko 

mantojumu  

Pasākumi 

Izglītības iestādes estētiskais tēls 

Sadarbība ar muzejiem 

Mērķtiecīgi izmantota novada 

kultūrvēsturiskā vide 

pilsoniskajā un patriotiskajā 

audzināšanā 

Aptaujas 

Statistika 

Mājaslapa 

Nodrošināt viegli 

transformējamu darba vidi 

mācību un audzināšana 

procesa īstenošanai 

Inventāra pakāpeniska nomaiņa 

Sporta zāles palīgtelpu 

remontdarbi  

Katrā klasē nodrošināta iespēja 

diferencētam mācību un 

audzināšanas procesam 

Klases telpas iekārtojuma 

maiņa 

Aptaujas 

 

Direktore                 Ilona Strelkova 

 

 


