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Ievads 

          Inovācijas dzīvē ienāk ar jaunu izglītības politiku,  jaunu izglītības saturu, mūsdienīgām 

mācību tehnoloģijām un mācīšanas un mācīšanās metodēm un visiem apzinātu izglītības iestādes 

darbības virzību. 

          Kalupes pamatskolas attīstības plāns 2013.-2017. gadam balstīts uz desmit 

pamatprincipiem – humanitātes, demokrātisma, individualizācijas, radošās darbības, 

tikumiskuma, profesionalitātes, zinātniskuma, sistēmisma, mūsdienīguma principa. 

         Attīstības plāns paredz: 

 Skolas darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un izpildē 

 Labvēlīgu mācību vides uzturēšanu un pilnveidi 

 Jaunu tehnoliģiju ieviešanu 

 Skaidri noteiktu virzību uz panākumiem 

 Pozitīvu atgriezenisko saikni 

 Rūpes par skolēnu sasniegumiem 

 Pedagogu un skolēnu pašapziņas celšanu 

 Pedagogu inovatīvā potenciāla apzināšanu 

 Optimālu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti 

 Racionālu pieredzes apzināšanu, tradicionālo metodiku izvērtēšanu 

 Audzināšanas darba pilnveidošanu 

 Metodiskā darba sistēmas pilnveidošanu 

Skolas attīstības plāns ir izstrādāts, galvenokārt balstoties uz skolas pašvērtējumu, 

izmantojot pedagogu kolektīva, Skolas padomes, Skolēnu pašpārvaldes sniegtos priekšlikumus, 

arī skolotāju, skolēnu, viņu vecāku anketēšanas materiālus. 

 

          

Skolas vispārīgs raksturojums 

 

           Kalupes pamatskola ir Daugavpils novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības 

iestāde, kura atrodas Daugavpils novada Kalupes pagastā 35 km no Daugavpils. Kalupes pagasts 

robežojas ar 6 administratīvajām teritorijām:  Dubnas, Nīcgales, Vaboles, Maļinovas, Līksnas 

pagastiem Daugavpils novadā un ar Vārkavas novadu. 
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         Skolas pirmsākumi Kalupē datēti ar 1859. gadu kā dibinātajai draudzes skolai, kurai 

vērojama pēctecība - mainījās skolas mācību saturs, bet tā saglabāja uzdevumu izglītot Kalupes 

apkārtnes bērnus. 

         Gadu gaitā Kalupes pamatskolai ir izveidojies savs tēls, bet tās prioritātes joprojām balstās 

uz mūžīgām vērtībām - sniegt kvalitatīvu izglītību, veidot konkurētspējīgu personību, radīt 

optimālus apstākļus integrācijai sabiedrībā un starpnacionālo kultūru mijiedarbībai. 

Kalupes pagastā nav kultūras nama, sporta aktivitātēm tiek izmantota skolas sporta bāze. 

Tāpēc skola ir  arī kultūras un  sporta dzīves centrs bērniem un viņu vecākiem, lai sekmētu 

veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.  

Valsts sociāli ekonomiskās situācijas grūtības atspoguļojas arī skolas ikdienā. Dzīves  

vērtību saturu un personības veidošanos  galvenokārt nosaka audzināšana un izglītība, tās abas 

sākas un turpinās ģimenē, pagalmā, uz ielas, interešu grupās, skolā. Vecākiem ir jāizprot sava 

loma bērnu audzināšanā un iespējas ietekmēt savus bērnus, lai viņi izaugtu par atbildīgiem mūsu 

valsts pilsoņiem, neskatoties uz materiālajiem apstākļiem. 

Kalupes pamatskolā ir mērķtiecīgi organizēta vide, kur izglītojamais ne tikai gūst 

zināšanas, bet arī veido savu pieredzi, vērtības, prasmes, attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli.  

Skolā radītajiem apstākļiem ir būtiska nozīme  uz pozitīvu saskarsmi vērstai pedagoga un 

izglītojamā mijiedarbībai. 

         Absolventi ir skolas slava un gods. Ir absolventi, kuri vēl ilgi paliek savai pirmajai skolai  

uzticīgi un atgriežas gan strādāt, gan izglītot savus bērnus un mazbērnus. Pašlaik Kalupes 

pamatskolā strādā 14 absolventi, no tiem 7 pedagoģiskie darbinieki (skolas direktore I. Ondzule, 

direktores vietnieces I. Mukāne un I. Ivdra, skolotāji S. Meļņičenko, V. Aleksejevs, S. Cirse, A. 

Korniševa, ) un 7 tehniskie darbinieki. 

 

 

Skolēnu skaita prognoze 

 

 

Gads 

 

1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Kopā 

2012./13. 10 8 13 11 9 8 9 11 12 91 

(115 )* 

2013./14. 8 9 8 13 11 8 8 9 12 86 

(110 )* 

2014./15. 8 8 9 8 13 11 8 8 9 82 



KALUPES PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2013. – 2017.GADAM 
 

5 
 

(107 )* 

2015./16. 9 8 8 9 8 13 11 8 8 82 

(106 )* 

2016./17. 9 9 8 8 9 8 13 11 8 83 

 (106 )* 

* - skolēnu skaits kopā ar pirmsskolas grupām 

 

Pamatskolā īstenojamās izglītības programmas (turpmāk – IP): 

 

IP nosaukums IP kods Licence (Nr.) 
Akreditācija 

( termiņš) 

Izglītojamo 

skaits 

2012./13.m.g. 

Pamatizglītības programma 

 
21011111 

V – 385 

(izsniegta 

08.10.2009. ) 

07.02.2017. 70 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

 

21015611 

V – 5515 

(izsniegta 

18.09.2012.) 

07.02.2017. 10 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

 

21015811 

V – 5516 

(izsniegta 

18.09.2012. ) 

07.02.2017. 11 

Pirmsskolas izglītības 

programma 
01011111 

V – 4087 

(izsniegta 

04.03.2011. ) 

 24 

 

Pedagogu kvalifikācija 

 20  pedagogi,   no tiem  10 maģistri  un viena psiholoģijas zinātņu doktore 
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         Skolas vīzija –  

Skola kā pagasta kultūrizglītības un fiziskās attīstības centrs, kur mūsdienīgā, integratīvā un 

psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam skolas vecumu sasniegušam bērnam pieejama kvalitatīva 

izglītība, savu interešu un spēju attīstīšana. Skola kā orientieris katra bērna personības izaugsmei, 

pozitīvas mācību motivācijas veidošanai un tālākizglītības virzībai. Skola, kura palīdz vecākiem 

būt labiem vecākiem. 

 

        Skolas galvenais mērķis –  

Nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu pamatizglītības ieguvi, kas nodrošina Valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, tas ir: 

1. veicināt katra skolēna harmoniskas personības veidošanos un attīstību; 

2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, Tēvzemi, 

cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām; 

3. veidot pamatu tālākai izglītībai un karjeras veidošanai. 

4. nodrošināt sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apguvi. 

 

    Skolas uzdevumi 

1. Īstenot vispārējās pamatizglītības un sabiedrības pieprasītās speciālās izglītības 

programmas atbilstoši Valsts vispārējās pamatizglītības standartam. 

2. Gatavot skolēnus turpmākai kvalitatīvai dzīvesdarbībai, iegūstot konkurētspējīgas 

zināšanas, prasmes un attieksmes atbilstoši skolēna veselības stāvoklim, garīgās un 

fiziskās attīstības līmenim. 

3. Modernizēt fizisko vidi un uzlabot skolas mikroklimatu, lai nodrošinātu mācīšanas un 

mācīšanās, korekcijas un audzināšanas darba kvalitāti. 

4. Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, lai veicinātu skolēnu motivāciju un vecāku 

līdzatbildību savu bērnu izglītošanā. 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Skolas darbības jomas Darbības prioritāte Novērtējums 

 

1. Mācību saturs 

 

Mācību satura apguves 

plānošana speciālās 

izglītības programmu 

apguvei 

 

 

 

 

 

 

Speciālās izglītības 

programmu 

konkurētspējīga 

realizācija, pilnveidojot 

mūsdienīgu tehnoloģiju      

izmantošanu mācību 

procesā 

 

 

 

Mācību satura plānošanas 

prasmju pilnveide, veicot 

pamatizglītības un 

speciālās izglītības 

programmu īstenošans 

izvērtēšanu un turpmākās 

darbības korekciju. 

 

Kvalitatīvi izstrādāti un pēc 

nepieciešamības prasmīgi koriģēti 

Individuālie  izglītības plāni 

skolēniem, kuri apgūst speciālās 

izglītības programmas. 

Skolēni tiek informēti  par apgūstamo 

mācību saturu un pārbaudes darbiem, 

kuri tiek organizēti atbilstoši skolēnu 

veselības un emocionālajam 

stāvoklim. 

Korekcijas tiek veiktas pēc reālās 

nepieciešamības.  

 

Radoši un efektīvi izmantotas 

mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā 

( visos kabinetos iespējams strādāt ar 

datoru, 2 mācību kabineti aprīkoti ar 

interaktīvo tāfeli utt.). 

Skolotāju izstrādātie atbalsta materiāli 

skolēniem, kuri apgūst speciālās 

izglītības programmas, palīdz sekmīgi 

apgūt mācību saturu  un skolēni tos 

prasmīgi izmanto pārbaudes darbos. 

 

Izvērtēta skolēnu izaugsmes dinamika 

pa mācību priekšmetiem 

pamatizglītības un speciālās izglītības 

programmās.Mk sēdēs skolotāji 

dalījušies pieredzē par mācību satura 

plānošanu un korekciju, īpaši 

Individuālajos izglītības plānos. 
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2. Mācīšana un 

mācīšanās. 

 

Skolēnu mācīšanās 

procesa aktivizēšana, 

pielietojot modernās 

informācijas tehnoloģijas 

un izstrādājot atbalsta 

materiālus skolēniem, 

kuri apgūst speciālās 

izglītības programmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāju profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana speciālās 

izglītības programmu 

realizēšanai un sadarbība 

ar skolēnu vecākiem 

 

  Skolotājiem un skolēniem skolā ir 

pieejamas jaunākās IT. Skolotājiem ir 

prasmes IT , diemžēl ne visiem 

interaktīvās tāfeles izmantošanā 

mācību procesa aktivizēšanai. 

Skolotāji izmanto darbā jaunākās IT, 

notiek regulāra pieredzes apmaiņa Mk.  

Skolēnu aptaujas rezultāti liecina, ka 

jaunākās IT un atbalsta materiāli 

skolēniem, kuri apgūst speciālās 

izglītības programmas, ļauj aktīvāk 

iesaistīties mācību procesā, nodrošina 

labākus rezultātus. Veicināta 

pedagogu pieredzes apmaiņa un 

sadarbība par jaunāko mācību metožu 

un IT izmantošanu dažādu mācību 

priekšmetu stundās. Organizēti 

mācību priekšmetu popularizēšanas 

pasākumi, kuros izmantotas IT. 

 

 Visi skolotāji ir apmeklējuši kursus 

savas  pedagoģiskās kompetences 

pilnveidošanai darbam ar skolēniem, 

kuri apgūst speciālās izglītības 

programmas. Kursu inovitātes 

individuālo izglītības plānu izveide, 

produktīvākās mācīšanas metodes 

 apspriestas Mk. Skolotāji metodiski 

pilnveidojuši mācīšanas un pārbaudes 

darbu sastādīšanas un vērtēšanas 

prasmes, dažādojuši pārbaudes darbu 

organizēšanas formas. 

Skolotāji paši tiek virzīti uz pašanalīzi 

un pašvērtējumu kā profesionālās 

kompetences pamatu. Pilnveidota 

skolotāju un vecāku sadarbība 

mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Paaugstinās skolēna un viņa vecāku 

līdzatbildība par sekmju kvalitāti un 

pakāpeniski pilnveidojas skolēnu 

pašvērtējuma prasmes. 
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3.Skolēnu sasniegumi 

 

Skolēnu zināšanu  

vērtēšanas kārtības 

pilnveide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra skolēna 

personiskās iniciatīvas un 

atbildības attīstīšana, 

veicot regulāru 

pašvērtējumu 

 

 

Veikti grozījumi skolas zināšanu 

vērtēšanas kārtībā, akcentētas dažādās 

formas, veicot pārbaudes darbus un 

skolēniem uzlabojot savus 

sasniegumus. Pētnieciskā darba formas 

tiek izmantotas ikdienas darbā un 

vērtētas ballēs vai ar i/ni – 

ieskaitīts/neieskaitīts. Paaugstinājušies 

skolēnu sasniegumi semestrī, gadā, 

valsts pārbaudes darbā matemātikā. 

Metodiski pilnveidojušās ikdienas 

mācīšanas un pārbaudes darbu 

sastādīšanas un vērtēšanas prasmes 

skolotājiem, skolēni gūst objektīvu 

savu zināšanu līmeņa izvērtējumu. 

 

Skolēni tiek  motivēti optimālas 

mācību kvalitātes sasniegšanai, veicot 

regulāru pašvērtējumu un savu 

sasniegumu analīzi. Skolēnu 

sasniegumi tiek popularizēti dažādās 

jomās, aktivizējot skolēna pašizaugsmi. 

 

 

4. Atbalsts skolēniem 

 

Skolēnu drošība un 

sociālā palīdzība 

 

 

 

 

 

Interešu izglītības lomas 

palielināšana vispusīgas 

personības attīstības 

nodrošināšanā. 

 

 

 

 

Tiek nodrošināta skolēnu drošība 

skolā un tās teritorijā. Skolēni atzinīgi 

novērtējuši pedagogu un skolas 

psihologa sniegto atbalstu. Skolēni, 

kuri realizē speciālās izglītības 

programmas, atzinīgi novērtējuši 

priekšmetu skolotāju izstrādāto 

mācīšanās  sekmēšanas paņēmienu 

sistēmu. 

 

Skolā tiek apzinātas skolēnu 

vajadzības pēc interešu izglītības 

programmām un  ir izstrādātas skolēnu 

vajadzībām atbilstošas interešu 

izglītības programmas. 

Skolotāji spēj raksturot savas interešu 

izglītības programmas nozīmi skolas 

galveno uzdevumu īstenošanā. 

 Skolēni regulāri apmeklē interešu 

izglītības pulciņu nodarbības un 
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Klases audzināšanas 

stundu kvalitātes 

paaugstināšana 

 

pilnveido savas prasmes un iemaņas.  

 

Interešu izglītības pulciņu nodarbību 

apmeklēšana un organizēšana tiek 

pārraudzīta un kontrolēta. 

Interešu izglītības programmas tiek 

regulāri izvērtētas 2x mācību gadā. 

 Interešu izglītības pulciņu dalībnieki 

piedalās skolas un ārpusskolas 

pasākumos un skatēs novadā un valstī.  

 

Audzināšanas stundas tiek plānotas 

saskaņā ar skolas audzināšanas 

programmu. 

Klases audzināšanas stundās tiek 

izmantotas daudzveidīgas metodes, IT. 

Skolēni atzīst audzināšanas stundas 

par interesantām. 

 

 

5. Skolas vide 

 

Skolēnu iniciatīvas, 

atbildības un lepnuma 

par savu skolu attīstīšana 

un skolēnu uzvedības un 

disciplīnas uzlabošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšējās kārtības 

noteikumu aktualizēšana 

 

 

Visi skolēni labprāt piedalās 

pasākumos, ja jāpārstāv klase vai 

skola. 

Masu medijos skolas vārds tiek minēts 

tikai pozitīvā kontekstā (sasniegumi 

novada olimpiādēs, novada un 

reģionālajās sporta sacensībās, novada 

un reģionālajā skatuves runas 

konkursā, valsta un starpvalstu 

konkursos vizuālajā mākslā u.c.) 

Gandrīz visi skolēni aptaujās atzīst, ka 

lepojas ar savu skolu. 

 

Demokrātiski izstrādāti skolas iekšējās 

kārtības noteikumi, ar kuriem 

skolēni ir iepazīstināti  un pārzina tos. 

Skolēni zina, ka viņu rīcība tiks 

vērtēta. 

Skolēni aptaujās atzīst, ka skolā 

dažreiz tiek savstarpēji aizskarti, taču 

savstarpējo konfliktu gadījumā tie 

nekad nav atstāti bez skolotāju vai 

administrācijas ievērības. 
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6. Resursi 

 

Pedagogu profesionālās 

kompetences 

paaugstināšana un skolas 

materiālās bāzes 

pilnveidošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām 

 

 

Skolotāji veido prezentācijas, 

izmantojot  IT, ir pilnveidojuši savas 

publiskās uzstāšanās prasmes, vairāki 

skolotāji  raksta projektus. 

Skolotāji izmanto ES projektus savas 

profesionālās kompetences 

paaugstināšanai. 

Skolas materiālie resursi atbilst 

mūsdienu prasībām un nodrošina 

izglītības programmu īstenošanu. 

 

 

7. Skolas darba 

organizācija 

 

Skolas darba 

demokrātiska un 

pilnvērtīga izvērtēšana. 

Skolas iekšējo normatīvo 

aktu atbilstība ārējiem 

normatīviem aktiem 

 

Ir apkopoti skolēnu, vecāku un 

skolotāju viedokļi par skolas darba 

kvalitāti un attīstības plāna īstenošanu. 

Ir izveidota datu bāze skolas attīstības 

tālākai plānošanai. 

Skolas darbu reglamentējošie 

dokumenti atbilst MK noteikumiem. 

Skolas darbs noris atbilstoši 

izveidotajiem dokumentiem. 

Skolas izstrādātie dokumenti ir 

juridiski korekti. 
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SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS  

 

1.pamatjomā „Mācību saturs” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

1. Skolotāji labi pārzina savu mācāmo priekšmetu standartus, savu klašu skolēnu līmeni un 

veic optimālu izvēli strādāt pēc mācību priekšmetu paraugprogrammām ar savām 

korekcijām vai pašsastādītām programmām. 

2. Skolotāji prasmīgi atlasa un pielāgo mācību saturu skolēniem, kuri apgūst speciālās 

izglītības programmas, un atbilstoši viņu spējām un veselības stāvoklim izstrādā 

individuālos izglītības plānus. 

3. Tiek organizēts skolotāju metodisko komisiju darbs, lai veicinātu  pozitīvās pieredzes 

apmaiņu un plānotu skolotāju tālākizglītību. 

4. Tiek pieprasīta visu skolotāju atbildība un profesionalitāte, plānojot mācību satura apguvi. 

5. Skolotājiem tiek sniegts metodisks atbalsts izglītības satura ieviešanā. 

6. Skolotājiem ir dotas iespējas apmeklēt novada izbraukuma seminārus un iepazīties ar citu 

skolu kolēģu pieredzi mācību satura izvēlē, lai sekmīgi realizētu standarta prasības savā 

mācāmajā priekšmetā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot skolotāju prasmes efektīvāk  plānot mācību satura apguvi. 

2. Izmantot skolēnu sasniegumu vērtēšanas datus un izvērtēt attīstošos un bremzējošos 

faktorus tēmu apguvē 

3. Izvērtēt pamatizglītības satura reformas realizāciju matemātikā un dabaszinību cikla 

priekšmetos; 

4. Aktualizēt skolēnu diskusijas par viņiem saistošām tēmām audzināšanas stundās. 

. 
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2. pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

1. Optimāls mācību procesa nodrošinājums, kas balstīts uz daudzveidīgu mācību metožu 

pielietojumu; 

2. Skolotājiem un skolēniem skolā ir pieejamas un pēc vajadzības tiek izmantotas jaunākās 

IT; 

3. Skolā notiek pedagogu pieredzes apmaiņa par jaunāko mācību metožu un IT izmantošanu 

dažādu mācību priekšmetu stundās; 

4. Skolēni piedalās gandrīz visās novadā rīkotajās olimpiādēs un uzrāda savām spējām 

atbilstošus rezultātus; 

5. Skolēni uzrāda augstus rezultātus sportā novadā un izcīna godalgotas vietas; 

6. Skolotāji izmanto vienotas vērtēšanas metodes, vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ir 

sistemātiska; 

7. Visi skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar kārtību par vienotām prasībāmmācību 

sasniegumu vērtēšanā; 

8. Tiek veidota skolēnu individuālās izaugsmes katrā mācību priekšmetā  dinamikas datu 

bāze; 

9. Vecāki ir informēti par skolēnu mācību sasniegumiem; 

10. Skolas absolventi sniedz pozitīvas atsauksmes par skolā gūtajām zināšanām un turpmāk 

noderīgajām prasmēm. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu ar diferencētu pieeju; 

2. Uzlabot skolotāja un skolēnu dialoga kvalitāti stundās un ārpusstundu komunikācijā; 

3. Veidot skolēnos mācīšanās motivāciju un pašvērtējuma prasmes,  lai veicinātu skolēnu 

līdzatbildību par mācību sasniegumiem; 

4. Mācīt mācīties īpaši skolēnus ar mācīšanās grūtībām; 

5. Rosināt skolēnus rakstīt zinātniski pētnieciskos darbus, konsultēt to izstrādi un pilnveidot 

skolēnu prezentēšanas prasmes; 

6. Pilnveidot kārtību, kas nosaka mājas darbu apjomu un sabalansētību mācību procesā; 

7. Pilnveidot skolēnu kavējumu uzskaites sistēmu un izstrādāt turpmāko darbību, lai 

novērstu neattaisnotus stundu kavējumus. 
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3.  pamatjomā „Skolēnu sasniegumi” 

 

 

Skolas darba stiprās puses: 

1. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, konkursos, olimpiādēs ir paaugstinājušies 

atbilstoši skolēnu spēju līmenim; 

2. Tiek piedāvātas konsultācijas skolēniem mācību satura apguvei un rezultātu uzlabošanai; 

3. Mācību procesā tiek paredzēts individuāls darbs ar spējīgajiem skolēniem radošo prasmju 

pilnveidošanā; 

4. Tiek veidota datu bāze par skolēnu individuālo izaugsmi katrā mācību priekšmetā; 

5. Regulāri tiek sūtīta statistiskā informācija skolēnu vecākiem par viņu bērnu mācību darbā 

sasniegtajiem rezultātiem; 

6. Liela vērība tiek piegriezta 1. semestra  sekmju izvērtējumam un uzdevumu izvirzīšana ar 

mērķi uzlabot mācību sasniegumus; 

7. Skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi mācību darbā, 2 reizes mācģu gadā tiek apbalvoti ar 

skolas diplomiem un balvām. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Paaugstināt katra izglītojamā mācību sasniegumus, veicinot pētniecisko, praktisko un 

radošo darbību ikdienas darbā; 

2. Organizēt ārpusstundu nodarbības, konkursus, skates, mācību priekšmetu popularizēšanas 

pasākumus ar pētniecisko, praktisko vai radošo darbību; 

3. Rosināt talantīgos skolēnus papildus darbam fakultatīvajās nodarbībās. 
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4. pamatjomā „Atbalsts skolēniem” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

1. Tiek sniegts atbalsts vispusīgas personības veidošanā – daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas, tematiskās audzināšanas stundas un pasākumi; 

2. Mācīšanās procesā  karjeras izvēlē tiek sniegts konsultatīvs atbalsts; 

3. Veicināti un popularizēti talantīgo skolēnu un viņu skolotāju sasniegumi skolas Labo 

darbu līnijās, nomināciju „Gada Skolēns”, „Gada Skolotājs” piešķiršana,   

4. Skolotāji apmeklējuši kursus par darbu ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām. 

5. Tiek nodrošināta skolēnu ikgadējā medicīniski profilaktiskā apskate, zobu profilaktiskā 

apskate un ārstēšana, informācijas nodošana vecākiem par apskates rezultātiem, 

problēmām un to risinājumiem; 

6. Regulāri tiek veikti drošības un veselības pasākumi klases stundās, tiek organizētas 

tikšanās ar speciālistiem, izglītojošo filmu skatīšanās, situāciju analīze u.c.  

7. Veiksmīga atbalsta personāla -medmāsas, logopēda, psihologa, speciālās izglītības 

skolotāja – sadarbība ar klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Paaugstināt karjeras pasākumu kvalitāti, lai ieinteresētu un motivētu skolēnus nākamās 

profesijas apguvei 

2. Paaugstināt tradīciju un interešu izglītības pasākumu kvalitāti, lai rosinātu skolēnus 

līdzdarboties un attīstītu savus dotumus 

3. Izmantot individuālo pieeju, motivējot  ikvienu skolēnu izzināt savas tālākizglītības 

iespējas; 

 

4. Pilnveidot  skolēnu pašpārvaldes darbu ārpusstundu pasākumu organizēšanā un 

izvērtēšanā; 

 

5. Rast iespēju noorganizēt ekskursiju mācību gada beigās „labiniekiem”, novada olimpiāžu  

dalībniekiem  un konkursu laureātiem, un godalgotu vietu ieguvējiem sporta sacensībās; 

 

6. Organizēt vecākiem aktuālas un saistošas klašu un skolas vecāku sapulces. 
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5. pamatjomā „Skolas vide” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

1. Skolā regulāri tiek plānots un veikts darbs skolas telpu un ārējās vides labiekārtošanai; 

2. Visas skolas telpas atbilst skolēnu vajadzībām, kā arī sanitāri higiēnisdkajām normām 

atbilstoši normatīvajām prasībām; 

3. Skolēni aptaujās atzīst, ka skolā dažreiz tiek savstarpēji aizskarti, taču savstarpējo 

konfliktu gadījumā tie nekad nav atstāti bez skolotāju vai administrācijas ievērības. 

4. Estētiski iekārtota atpūtas un relaksācijas telpa skolēniem ar speciālām vajadzībām; 

5. Estētiski iekārtota atpūtas telpa skolotājiem; 

6. Nodrošināta skolēnu drošība skolā un tās teritorijā; 

7. Skolai ir sava atribūtika – himna, ģērbonis, karogs; 

8. Izstrādāta kārtība skolas atribūtikas elementu izmantošanai; 

9. Skolēni un skolas darbinieki  apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus un veikt stingru pārraudzību par to izpildi;  

2. Ieinteresēt  skolotājus un skolēnus labdarības akcijās, konkursos un projektos finanšu 

piesaistei; 

3. Izvērtēt un turpināt mēbeļu pakāpenisku nomaiņu kabinetos;  

4. Labiekārtot pludmales volejbola laukumu. 
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6. pamatjomā „Resursi” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

1. Apkopots skolotāju profesionālās kompetences pašizvērtējums; 

2. Skolotāji iesaistās profesionālās pilnveides aktivitātēs, daži skolotāji izstrādā projektus; 

3. Skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu – logopēdi, psihologi, speciālās izglītības 

skolotāju un medmāsu; 

4. Skolā ir atbilstošas telpas atbalsta personāla darbam; 

5. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai un tiek racionāli 

izmantoti. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Modernizēt materiāltehnisko bāzi mājturības kabinetos u.c. mācību kabinetos; 

2. Pilnveidot skolotāju prasmes un iespējas darbam ar modernajām IT; 

3. Ievietot skolvadības sistēmas e-klasi; 

4. Apmācīt pedagoģisko personālu darboties ar e-klasi; 

5. Rast iespēju nodrošināt estētisku noformējumu pasākumos sporta zālei . 

6. Atjaunot un papildināt bibliotēkas fondu ar metodisko, mācību un jaunāko literatūra u.c; 

7. Veikt pamatskolas ēkas rekonstrukcijas darbus; 

8. Veicināt skolotāju darbu pie projektu izstrādes, kuri piesaistītu skolai materiālos 

līdzekļus. 
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7. pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 

1. Skolas vadība sekmē skolotāju un skolēnu sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām un 

citām iestādēm; 

2. Kvalitatīvs metodisko komisiju darbs; 

3. Vecāki tiek papildus ar sekmju izrakstiem (oktobrī, novembrī, janvārī, februārī, aprīlī ) 

informēti par skolēnu sekmēm; 

4. Regulāri tiek organizētas klašu vecāku sapulces un vecāku dienas; 

5. Veikts visaptverošs skolas darba pašvērtējums; 

6. Sekmīgi realizēts skolas attīstības plāns 2009.- 2012. gadam; 

7. Izstrādāts skolas attīstības plāns 2013. – 2017.gadam, ņemot vērā iestādes pamatmērķus, 

pašvērtējumu par iepriekš paveikto dfarbu; 

8. Skolas iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti demokrātiski. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Demokrātiski un kvalitatīvi izvērtēt skolas attīstības plāna īstenošanas rezultātus; 

 

2. Apkopot skolēnu, vecāku un pedagogu skolas darba izvērtēšanas rezultātus; 

 

3. Izveidot  skolas turpmākās attīstības vīziju; 

 

4. Izstrādā skolas attīstības jaunās prioritātes atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām. 
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Skolas attīstības prioritātes 2013.-2017. gadiem 

N 

p

k 

Skolas 

darbības 

pamatjoma 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

1 Mācību saturs Mācību satura plānošanas 

prasmju pilnveide, veicot 

pamatizglītības un 

speciālās izglītības 

programmu īstenošanas 

izvērtēšanu un turpmākās 

darbības korekciju 

   Audzināšanas stundu 

satura kvalitātes 

uzlabošana skolēnu 

dzīvesdarbības 

veicināšanai 

2 Mācīšana un 

mācīšanās 

 Diferencētas mācīšanas 

metožu pilnveide.  

Skolēnu pašvērtējuma 

prasmju izkopšana 

 Skolēnu mācīšanās 

motivācija un personīgā 

atbildība mācību rezultātu 

paaugstināšanā, realizējot 

pamatizglītības un 

speciālās izglītības 

programmas. 

 

3 Skolēnu 

sasniegumi 

  Skolēnu mācību 

sasniegumu 

paaugstināšana, veicinot 

pētniecisko, praktisko un 

radošo darbību. Darbs ar 

talantīgiem skolēniem. 
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4 Atbalsts 

skolēniem 

 Karjeras izvēles pasākumu 

sistēmas izveide skolā 

 Interešu izglītības lomas 

akcentēšana vispusīgas 

personības attīstības 

nodrošināšanā 

 

5 Skolas vide Skolēnu vērtību sistēmas 

un mikroklimata veidošana 

un nostiprināšana 

sadarbībā ar skolēnu 

pašpārvaldi un skolēna 

ģimeni 

 Mūsdienīgas fiziskās vides 

nodrošināšana skolēnu, 

pedadogu un vecāku 

sadarbības sekmēšanai 

  

6 Resursi Skolas ēkas rekonstrukcija Skolas ēkas 

rekonstrukcija 

Materiāltehniskāas bāzes 

pilnveide mājturības 

kabinetos 

 e-klases ieviešana 

7 Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

    Skolas darba attīstības 

plāna īstenošanas 

demokrātiska un 

pilnvērtīga izvērtēšana, 

jaunu attīstības prioritāšu 

izvirzīšana 
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Prioritāšu īstenošanas plāns 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Mācību satura plānošanas prasmju pilnveide, veicot speciālās izglītības programmu īstenošanas izvērtēšanu un turpmākās 

darbības korekciju                                                                                                                                                                                                   

2013.g. 

Audzināšanas stundu satura kvalitātes uzlabošana skolēnu dzīvesdarbības veicināšanai                                                                       2017.g. 

Mērķis Pilnveidot skolotāju prasmes efektīvi plānot mācību satura apguvi; 

Izvērtēt pamatizglītības satura reformas realizāciju matemātikā un dabaszinību cikla priekšmetos; 

Aktualizēt skolēnu diskusijas par viņiem saistošām tēmām audzināšanas stundās. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Sniegt atbalstu skolotājiem mācību priekšmetu 

programmas izvēlē un pielāgošanā atbilstoši skolas 

vajadzībām 

Metodiskā komisija 

(Mk) 

2013.g. aug.-sept., 

dec.-janv. 

Cilvēkresursi, 

internetresursi 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Izmantot skolēnu sasniegumu vērtēšanas datus mācību 

satura plānošanas pilnveidē 

Priekšmeta 

skolotājs 

2013.g. aug.-sept., 

dec.-janv. 

Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Apspriest un apkopot labāko mācību satura plānošanas 

pieredzi Mk 

Mk vadītāji 2013.g. Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Klašu audzinātājiem dalīties pieredzē par izvēlēto, 

skolēniem aktuālu saturu un interesantām metodēm un 

darba formām audzināšanas stundās, novadīt atklātās 

audzināšanas stundas 

Klases audzinātāju 

Mk vadītājs 

2017.g. Cilvēkresursi, 

internetresursi 

Direktores vietniece 

audzināšanas jomā 
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Izvērtēt kopā ar skolēniem audzināšanas stundu  satura 

aktualitāti 

 

 

Klašu audzinātāji 2017.g. Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece 

audzināšanas jomā 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Diferencētas mācīšanas metožu pilnveide. Skolēnu pašvērtējuma prasmju izkopšana                                                                        2014.g. 

Skolēnu mācīšanās motivācija un personīgā atbildība mācību rezultātu paaugstināšanā, realizējot pamatizglītības un speciālās 

izglītības programmas.                                                                                                                                                                                          

2016.g. 

Mērķis Rast iespēju nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu ar diferencētu pieeju; 

Pilnveidot skolēnos pašvērtējuma prasmes, lai veicinātu skolēnu līdzatbildību par mācību sasniegumiem; 

Veicināt skolēnu mācību priekšmetu programmu satura kvalitatīvu apguvi. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Ir izstrādāti pārbaudes darbi atbilstoši mācību priekšmetu standartiem un tēmu apguves līmeņiem; 

 Tiek aktualizētas mācīšanas metodes un  organizēts diferencēts mācību process; 

 Izstrādātas  pašvērtējuma lapas ar jēgpilnu un atbildīgu skolēna ieguldītā darba izvērtējumu, kas dod papildus punktus pārbaudes darbā; 

 Skolēni ieinteresēti izvērtēt savu sniegumu ikdienas darbā un pārbaudes darbā; 

 Skolotāji palīdz veikt skolēniem mācību procesa un savu sasniegumu pašvērtējumu un prognozi semestru noslēgumā; 

 Pilnveidoti vienoti pārbaudes darbu veidošanas, vērtēšanas un uzlabošanas principi; 

 Pilnveidota kārtība, kas nosaka mājas darbu apjomu un sabalansētību; 

 Skolotāji regulāri iepazīstina skolēnu vecākus ar bērnu mācību sasniegumiem ikdienas darbā; 

 Regulāri un uzskatāmi tiek veiktas skolēnu darbu prezentācijas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Pilnveidot vienotus pārbaudes darbu veidošanas un 

vērtēšanas principus un kārtību, kādā drīkst uzlabot 

vērtējumu pārb.darbos.  

 Mk vadītāji 2014. g.  Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 
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Pilnveidot vienotu mājas darbu sistēmu, vienmērīgi sadalot 

skolēnu noslogojumu mācību procesā 

Metodiskā komisija 

(Mk) 

2014.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Izstrādāt  pašvērtējuma lapas ar jēgpilnu un atbildīgu 

skolēna ieguldītā darba izvērtējumu 

Metodiskā komisija 

 

2014.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Virzīt skolēnus uz pašanalīzi un pašvērtējumu savu mācību 

sasniegumu paaugstināšanai 

Priekšmetu 

skolotāji 

2014.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Izveidot individuālās sekmju uzlabošanas kartes 

(individuālo plānu) skolēniem ar nepietiekamu vērtējumu 

Metodiskā komisija 

(Mk) 

2016.g. Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Regulāri organizēt skolēnu mācību sasniegumu motivāciju 

veicinošus pasākumus katrā mācību priekšmetā 

Priekšmetu 

skolotāji 

2016.g. Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Nodrošināt vecākus ar sistemātisku informāciju par skolēnu 

mācību sasniegumiem un stundu neattaisnotiem 

kavējumiem 

Priekšmetu 

skolotāji, kl. audz. 

2016.g. Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Pilnveidot skolēnu prasmes prezentēt savus darbus klasē 

projektu vai mācību priekšmetu nedēļas ietvaros 

Priekšmetu 

skolotāji 

2016.g. Cilvēkresursi, 

internetresursi 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

 

 

 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšana, veicinot pētniecisko, praktisko un radošo darbību. Darbs ar talantīgiem 

skolēniem.     

2015.g. 

Mērķis Paaugstināt katra izglītojamā mācību sasniegumus, veicinot pētniecisko, praktisko un radošo darbību. 

Regulāri rosināt talantīgos skolēnus papildus darbam fakultatīvajās nodarbībās, lai veicinātu erudītas personības veidošanos un attīstību. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolēni ar interesi veic pētniecisko, praktisko un radošo darbību mācību priekšmetos atbilstoši savām spējām; 

 Pilnveidoti kritēriji pētniecisko, praktisko un radošo darbu novērtēšanai; 

 Skolēni labprāt piedalās ārpusstundu nodarbībās, konkursos, skatēs, pulciņos; 

 Skolēnu vecāki ir informēti par sava bērna pētniecisko, praktisko un radošo darbību un gūtajiem sasniegumiem; 
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 Skolēni, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, izmanto skolotāju palīdzību praktisko iemaņu nostiprināšanai; 

 Skolotāji plāno un īsteno mācību procesu, ņemot vērā talantīgo skolēnu intereses un vajadzības; 

 Skolotāji nodrošina mācību procesa diferenciāciju un individualizāciju; 

 Skolēni apmeklē fakultatīvās nodarbības, lai izkoptu savus dotumus. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Ieplānot un organizēt pētniecisko, praktisko vai radošo 

darbību mācību priekšmetu satura apguvē 

 Mk vadītāji 2015. g.  Cilvēkresursi, 

internetresursi 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Pilnveidot kritērijus pētniecisko, praktisko un radošo darbu 

novērtēšanai 

Mk vadītāji 2015.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Organizēt ārpusstundu nodarbības, konkursus, skates, 

mācību priekšmetu popularizēšanas pasākumus ar 

pētniecisko, praktisko vai radošo darbību 

Mk vadītāji 2015.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Izvest atklātās stundas un  mācību priekšmetu 

popularizēšanas pasākumus ar pētniecisko, praktisko vai 

radošo darbību 

Mk vadītāji 2015.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Izzināt talantīgo skolēnu intereses un vajadzības Mk vadītāji 2015.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Plānojot mācību procesu, ņemt vērā talantīgo skolēnu 

interteses un vajadzības, nodrošinot diferenciāciju un 

individualizāciju 

Mk vadītāji 2016.g. Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Nodrošināt skolēnu projektu darbu un ZPD izstrādāšanas 

profesionālu vadīšanu un rezultātu izvērtēšanu 

Mk vadītāji 2015.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Organizēt fakultatīvās nodarbības darbam ar talantīgiem 

skolēniem un izvērtēt rezultātus olimpiādēs. 

Priekšmetu 

skolotāji 

2015.g. Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Veikt skolēnu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas 

izvērtējuma analīzi 

Priekšmetu 

skolotāji 

2015.g. Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 
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Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Karjeras izvēles pasākumu sistēmas izveide skolā     2014.g. 

Interešu izglītības un ārpusstundu pasākumu lomas akcentēšana vispusīgas personības attīstības nodrošināšanā 2016.g. 

Mērķis Paaugstināt karjeras pasākumu kvalitāti, lai ieinteresētu un motivētu skolēnus nākamās profesijas apguvei 

Paaugstināt tradīciju un interešu izglītības pasākumu kvalitāti, lai rosinātu skolēnus līdzdarboties un attīstītu savus dotumus 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolēniem mācīšanās procesā un karjeras izvēlē sniegts vispusīgs atbalsts; 

 Skolēni ir izvērtējuši savus dotumus un plāno savu tālākizglītību; 

 Tiek organizētas tikšanās ar skolēnu vecākiem, dažādu profesiju pārstāvjiem; 

 Skolēni apkopo informāciju par savu izvēlēto profesiju, tās iegūšanas iespējām un izvērtē savas spējas; 

 Tiek organizētas tikšanās ar skolas absolventiem un iegūta informācija par tālākmācīšanās iespējām; 

 Skolēni ir izvērtējuši skolā notikušo ārpusstundu pasākumu kvalitāti; 

 Aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde ārpusstundu pasākumu organizēšanā un izvērtēšanā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Veikt karjeras izvēles izglītošanu, apgūstot katra mācību 

priekšmeta mācību saturu 

 Mk vadītāji 2014. g.  Cilvēkresursi, 

internetresursi 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

Organizēt tikšanās ar vecākiem, dažādu profesiju 

pārstāvjiem skolēnu karjeras izvēles virzīšanai 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2014.g.  Cilvēkresursi Direktore  

Apkopot informāciju par savu izvēlēto profesiju, tās 

iegūšanas iespējām un izvērtēt savas spējas 

Klases audzinātāji 2015.g.  Cilvēkresursi Direktores vietniece audzin. 

darbā 

Rīkot skolas absolventu tikšanās vakaru un apkopot iegūto 

informāciju 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2015.g. Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktore 

Vadīt skolēnu pašpārvaldes darbu ārpusstundu pasākumu 

organizēšanā un izvērtēšanā 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2016.g. Cilvēkresursi 

 

Direktore 

Izvērtēt interešu izglītības darba efektivitāti, noteikt stiprās Direktores vietniece 2016.g. Cilvēkresursi Direktore 
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un vājās puses, veikt korekcijas un izvirzīt prioritātes audzin. jomā  

Izstrādāt skolēnu interesēm un vajadzībām atbilstošas 

interešu izglītības programmas 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2016.g. Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktore 

Sekmēt skolēnu spēju izpausmi, aktīvi piedaloties skolas un 

ārpusskolas pasākumos 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2016.g. Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktore 

Regulāri veikt interešu izglītības pulciņos iesaistīto skolēnu 

uzskaiti un informēt vecākus 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2016.g. Cilvēkresursi 

 

Direktore 

 

 

 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolēnu vērtību sistēmas un mikroklimata veidošana un nostiprināšana sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi un skolēna ģimeni          2013.g. 

Mūsdienīgas fiziskās vides nodrošināšana skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbības sekmēšanai                                                                                                                                                             2015.g. 

Mērķis Pilnveidot skolas garīgo un fizisko vidi. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Izstrādāto skolas iekšējās kārtības noteikumu izpilde skolēniem un stingra pārraudzība no skolotāju puses; 

 Informēti skolēnu vecāki par skolas iekšējās kārtības noteikumu prasībām un turpmāko darbību to neievērošanas gadījumā; 

 Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē un pārraudzībā iesaistīta skolēnu pašpārvalde; 

 Skolēnu atbildības un lepnuma par savu skolu attīstīšana un labvēlīga mikroklimata uzturēšana skolā un ārpus tās; 

 Skolēni iesaistās labdarības akcijās, konkursos un projektos finanšu piesaistei; 

 Vecāki apmeklē klašu vecāku sapulces un skolas vecāku kopsapulces un piedalās lēmumu pieņemšanā; 

 Skolā tiek veicināta vecāku piedalīšanās skolas sabiedriskajā dzīvē; 

 Aktīvi darbojas skolas padome, kuru pārstāv skolēnu vecāki no katras klases; 

 Vecāki aktīvi piedalās skolas darba plānošanā un izvērtēšanā; 

 Tiek veikta mēbeļu pakāpeniska nomaiņa kabinetos; 

 Pilnveidots dzīvās dabas stūrītis, izveidots skolas muzejs, labiekārtots pludmales volejbola laukums. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus un veikt 

stingru pārraudzību par to izpildi 

 Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2013. g.  Cilvēkresursi 

 

Direktore 

Informēt skolēnu vecākus par skolas iekšējās kārtības 

noteikumu prasībām un turpmāko darbību to neievērošanas 

gadījumā 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2013.g.  Cilvēkresursi Direktore  

Veicināt skolēnu atbildības un lepnuma par savu skolu 

attīstīšanu un labvēlīga mikroklimata uzturēšanu skolā un 

ārpus 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2013.g.  Cilvēkresursi Direktore  

Ieinteresēt skolēnus labdarības akcijās, konkursos un 

projektos finanšu piesaistei 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2013.g.  Cilvēkresursi Direktore  

Organizēt vecākiem aktuālas un saistošas klašu un skolas 

vecāku sapulces 

Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2013.g. Cilvēkresursi 

 

Direktore 

Organizēt pasākumus skolēniem kopā ar vecākiem Direktores vietniece 

audzin. jomā 

2013.g. Cilvēkresursi 

 

Direktore 

Izvērtēt un veikt mēbeļu pakāpenisku nomaiņu kabinetos Direktores vietnieks 

saimnieciskajā darbā 

2016.g. Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktore 

Pilnveidot dzīvās dabas stūrīti Direktores vietnieks 

saimnieciskajā darbā 

2016.g. Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktore 

Labiekārtot pludmales volejbola laukumu Direktores vietnieks 

saimnieciskajā darbā 

2013.g. Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktore 

 

 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Skolas ēkas rekonstrukcija                                                                                                                     2013.g. , 2014.g.                                              
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Materiāltehniskās bāzes pilnveide mājturības   u.c. kabinetos                                                                  2015.g.  

e-klases ieviešana                                                                                                                                       2017.g.                                                                                                                                                                    

Mērķis Veikt skolas ēkas rekonstrukciju un pilnveidot mājturības u.c. kabinetus, ieviest e-klasi. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Rekonstruēta skolas ēka 

 Modernizēta materiāltehniskā bāze mājturības u.c. mācību kabinetos 

 Ieviesta e-klase 

 Apmācīts un kompetents pedagoģiskais personāls darbam ar e-klasi 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Uzsākt skolas ēkas rekonstrukciju Direktore 2013.g. Pašvaldības 

budžets 

Pašvaldība 

Pabeigt skolas ēkas rekonstrukciju Direktore 2014.g. Pašvaldības 

budžets 

Pašvaldība 

Izvērtēt mājturības kabinetu un citu mācību kabinetu 

materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, 

individualizētu un diferencētu mācību priekšmetu 

apgūšanu atbilstoši izglītības standarta prasībām 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Direktores vietnieks 

saimnieciskajā darbā 

2015. g.  Cilvēkresursi 

 

Direktore 

Papildināt materiāltehnisko bāzi mājturības kabinetos  Direktores vietnieks 

saimnieciskajā darbā 

2015. g.  Cilvēkresursi 

 

Direktore 

Ieviest skolvadības sistēmas e-klasi  Direktores vietnieks 

saimnieciskajā darbā 

2017. g.  Cilvēkresursi, 

skolas budžets 

Direktore 

Organizēt skolotāju apmācību darbam ar skolvadības 

sistēmu e-klasi 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

2017.g. Cilvēkresursi 

 

Direktore 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolas darba attīstības plāna īstenošanas demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana, jaunu attīstības prioritāšu izvirzīšana                2017.g.   

                               



KALUPES PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2013. – 2017.GADAM 
 

29 
 

 


