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Skola, kuras īstenoto izglītības programmu kvalitāte nodrošina skolēnu un audzēkņu tālākizglītības iespējas 

Mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot skolēnus un audzēkņus daudzveidīgā praktiskā darbībā. 

UZDEVUMI ATBILDĪGAIS LAIKS DOKUMENTI KONTROLE   

MĀCĪBU SATURS  - mācību priekšmetu standartu pārzināšana 

1.1. Licencēt pirmsskolas un Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) 

        izglītības programmas atbilstoši normatīviem aktiem. 

I. Parfjonova 

L.Vītoliņa 

29.12.17. 

31.05.18. 

Pirmsskolas izglītības programma, kas licencēta 

atbilstoši normatīviem aktiem. 

Pamatizglītības 1. posma (1.- 6.klase) izglītības 

programmas licence, kurā norādīta mācību satura 

apguves vietas. 

I.Parfjonova 

1.2. Pedagogi uzsākuši veidot savstarpējās sadarbības prasmes mācību 

kursu, programmu pilnveidē. 

Visi pedagogi 

 

31.05.18. Metodiskie materiāli S. Līduma 

1.3. Detalizēti izvērtēt izglītības programmu realizēšanas kvalitāti. Visi pedagogi 

 

31.05.18. Iekšējās kontroles materiāli, stundu, nodarbību 

vērojumu DL, pedagogu pašvērtējumi. 

S. Līduma 

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  - mācību process saistībā ar reālo dzīvi 

2.1. Pilnveidot mācību saturu, akcentējot 21. gadsimtam būtiskās prasmes              

       un iemaņas. 

Visi pedagogi 

 

29.12.17. 

31.05.18. 

Pirmsskolas izglītības nodarbību plānojumi, 

mācību priekšmetu tematiskie plāni, skolvadības 

sistēma “E – klase”, Metodiskie materiāli 

S.Līduma  

L.Vītoliņa 

2.1.1. Ieviest efektīvu uz skolēnu mācīšanos virzītu mācību stundu. Māc.priekšmetu 

pedagogi 

29.12.17. 

31.05.18. 

Pirmsskolas izglītības nodarbību plānojumi, 

mācību priekšmetu tematiskie plāni, skolvadības 

sistēma “E – klase”, stundu vērojumu DL lapas, 

metodiskie materiāli, Iekšējās kontroles materiāli, 

skolēnu pētnieciskie darbi, paškontroles materiāli 

S.Līduma  

L.Vītoliņa 

2.1.2. Pilnveidot pedagogu sadarbību, organizējot mācību stundu un  \ 

          nodarbību savstarpējo vērošanu. 

Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 

Iekšējās kontroles materiāli, stundu, novērojumu 

DL 

S.Līduma  

L.Vītoliņa 

2.1.3. Mācību procesā nodrošināt kvalitatīvu atgriezenisko saiti. Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 

Iekšējās kontroles materiāli, stundu, novērojumu 

DL 
S.Līduma  

L.Vītoliņa 

2.1.4. Apkopot skolēnu, pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu krājumu. Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 

Radošais darba krājums S.Līduma  

L.Vītoliņa 

2.1.5. Izstrādāt detalizētus mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus sportā                         

          1.-3. klases skolēniem. 

M.Linarta 

I.Orinska 

29.12.17. 

31.05.18. 

Metodiskais materiāls - vērtēšanas kritēriji S.Līduma  

L.Vītoliņa 

2.1.6. Sniegt atbalstu jauniem pedagogiem pārbaudes darbu veidošanā. S.Līduma  29.12.17. 

31.05.18. 

Pārbaudes darbi S.Līduma  

L.Vītoliņa 

2.1.7. Elektroniski uzsākts apkopot metodiskos materiālus. Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 
Metodiskie materiāli  S.Līduma  

L.Vītoliņa 
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3. SKOLĒNU SASNIEGUMI – sasniegumi mācību un audzināšanas darba pasākumos pilsētā, valstī 

3.1. Attīstīt katra audzēkņa, skolēna personisko iniciatīvu un atbildību,   

      piedaloties mācību priekšmeta olimpiādēs, konkursos, zinātni      

      pētnieciskā darba lasījumos. 

Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 

Pirmsskolas izglītības nodarbību plānojumi, 

tematiskie plāni, izaugsmes dinamikas dati, 

interešu izglītības žurnāli, pedagogu pašvērtējumi, 

skolvadības sistēma “E – klase”, pedagogu 

pašvērtējumi, “Gada balva”, apliecības 

S.Līduma 

L.Vītoliņa 

3.2. Izstrādāts pielikums projekta darba kārtībai par zinātniski pētniecisko 

darbu izstrādi. 

S.Līduma 10.10.17. Pielikums projekta darbu organizēšanas kārtībai. I.Parfjonova 

4. ATBALSTS SKOLĒNIEM  - pasākumi skolēnu, audzēkņu karjeras izvēlē 

4.1. Turpināt apkopot informāciju par skolēnu, pirmsskolas vecuma bērnu   

       veselības stāvokli, ko pamato speciālistu konsultācijas, atzinumi. 

I.Sūnāksle 29.12.17. 

31.05.18. 

Iekšējās kontroles materiāli, Personu lietas, 

skolvadības sistēma “E – klase”. 

S.Līduma 

L.Vītoliņa 

4.2. Izstrādāt atbalsta pasākumu plāns skolēniem, pirmsskolas vecuma  

       bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām. 

Klases audzinātāji 29.12.17. 

31.05.18. 

Atbalsta pasākuma plāns S.Līduma 

L.Vītoliņa 

4.3. Apkopot informāciju par skolēnu ārpusskolas interešu izglītības  

       apmeklējumu. 
Klases audzinātāji 29.12.17. 

31.05.18. 

Klases audzinātāju darba materiāli, pedagogu 

pašvērtējuma DL 

S.Līduma 

4.4. Veicināt pieredzes apmaiņu, lai nodrošinātu veiksmīgāku mācību  

       darba diferenciāciju darbā ar skolēniem, pirmsskolas vecuma          

       bērniem. 

I.Parfjonova  

 

29.12.17. 

31.05.18. 

Pirmsskolas izglītības nodarbību plānojumi, 

tematiskie plāni, skolvadības sistēma “E – klase 

S.Līduma 

L.Vītoliņa 

5. SKOLAS VIDE  - pozitīva, draudzīga, cieņpilna vide 

5.1. Kopt skolas tradīcijas, veicinot pozitīvu, draudzīgu, cieņpilnu vidi. Visi pedagogi 30.12.15. 

31.05.17. 

Skolas Nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi, 

klases stundu vērojumi, skolvadības sistēma “E – 

klase” 

I.Parfjonova 

5.1.1. Popularizēt skolu pilsētas un valsts mērogā. Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 

Skolēnu sasniegumu izaugsmes dinamikas 

materiāli, skolas mājas lapa, “Gada balva” 

I.Parfjonova 

5.1.2. Godināt skolēnus par sasniegumiem skolas kārtas mācību  

          priekšmetu olimpiādēs par izcilām, teicamām un labām sekmēm. 

Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 

Skolēnu sasniegumu izaugsmes dinamikas 

materiāli, skolas mājas lapa, “Gada balva” 

I.Parfjonova 

5.2. Veikt dalībnieku anketēšanu. I.Parfjonova 29.12.17. Anketa I.Parfjonova 

5.3. Aktivizēt skolvadības sistēmas “E-klase” piedāvātās iespējas 

skolēniem, viņu vecākiem. 

Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 

Skolvadības sistēma “E – klase” I.Parfjonova 

6. RESURSI – vides labiekārtošana. Mācību un metodisko materiālu izstrāde 

6.1. Papildināt mācību, mācību tehniskos materiālus, inventāru. I.Parfjonova 31.05.18. Saimnieciskās darbības Līgumi I.Parfjonova 

6.1.1. Labiekārtot vidi.  I.Parfjonova 29.12.17. 

31.05.18. 

Saimnieciskās darbības Līgumi I.Parfjonova 

6.1.2. Nodrošināt materiāli tehnisku bāzi. I.Parfonova 29.12.17. 

31.05.18. 

Saimnieciskās darbības Līgumi I.Parfjonova 
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6.1.3. Sakārtot pasākumu scenāriju metodiskos materiālus. I.Parfjonova  

 

29.12.17. 

31.05.18. 

Pasākumu scenāriju darba mapes I.Parfjonova 

6.2. Veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Visi pedagogi 29.12.17. 

31.05.18. 

Tālākizglītības dokumenti, VIIS sistēma I.Parfjonova 

7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA  - skolas vadības darbs 

7.1. Izvērtēt izglītības programmu realizēšanas kvalitāti. I.Parfjonova 29.12.17. 

31.05.18. 

Izglītības programmas I.Parfjonova 

7.2. Veikta dalībnieku anketēšana “skolas mikroklimats” I.Parfjonova  29.12.17. Aptaujas anketas. I.Parfjonova 

7.3. Iesaistīties starptautiskos projektos 

 

S.Līduma  

I.Parfjonova 

31.08.18. Izglītības programmas, likumi un noteikumi, 

projekti 

I.Parfjonova 

 


