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Skolas vispārējs raksturojums 
Dibinātājs: Daugavpils novada dome. 

Reģistrācijas numurs: 4213900514 

Juridiskā adrese: Šosejas ielā 3, Špoģu ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-

5481. 

Skolas tips: vispārizglītojoša skola. 

Skolas iedalījums pēc mācību valodām: latviešu valoda (1.-12.klase , pirmskola), krievu 

valoda ( 1.-9.klase ). 

Skolas iedalījums pēc dibinātāja: pašvaldības. 

Skolas direktors:  Jānis Belkovskis 

 

Īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās 2016./2017. mācību 
gadā: 
 

N
r.

p
.k

. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licences 

numurs 

Licencēšanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pamatizglītības programma   21011111 V-88 02.09.2009. 152 

2. Mazākumtautību 

pamatizglītības programma   

21011121 

(3.modelis) 

V-89 02.09.2009 86 

3. Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V-87 02.09.2009 55 

4. Pirmsskolas izglītības 

programma  

00011111 V-2951 28.09.2010 43 

6. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-2953 28.09.2009 8 

7. Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem   

21015621 V-2954 28.09.2010 2 

8. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem  

21015811 V-4610 17.08.2011 3 

9. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem  

21015821 V-6534 26.06.2011 3 
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      Interešu izglītības programmas 

2016./2017.mācību gadā skolā piedāvā izglītojamiem sekojošas interešu izglītības 

programmas 

Nosaukums Klases 

Koris 1.-4.  

Zēnu koris 1.-8.  

Meiteņu koris 5.-9.  

Tautas deju kolektīvs 1. un 2.-3. klase  

Tautas deju kolektīvs 6.-7. klase 

Folkloras kopa 3.-7.  

755.mazpulks 1.-12.  

Kokapstrādes 5.-9.  

Novadpētniecības  5.-12.  

Skatuves runas 1.-12.  

Vides pētnieki 5.-9.  

Žurnālistikas 7.-12.  

Vizuālās mākslas 5.-12.  

Jaunie vieglatlēti 5.-9.  

Sporta spēles (basketbols) 6.-8.  

Sporta spēles (basketbols) 9.-12.  

Uz skolas bāzes darbojas:  

- Daugavpils novada sporta skolas vieglatlētikas grupa; 

- Republikas jaunsardzes Daugavpils novada jaunsargu vienības grupa. 

Ziņas par skolas un  izglītības programmu akreditāciju  

Iestādes/ programmas akreditācija 

Izglītības programmas kods 

Akreditācijas 

lapas numurs 

Izsniegšanas 

datums 

Akreditācijas 

termiņš 

 Špoģu vidusskola 3177 07.12.2015. 06.12.2021. 

 Pamatizglītības  programma  

(21011111) 

9626 07.12.2015. 06.12.2021. 

Mazākumtautību pamatizglītības 

programma  (21011121) 

9627 07.12.2015. 06.12.2021. 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 

(31011011) 

9628 07.12.2015. 06.12.2021. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611) 

9647 21.12.2015. 06.12.2021. 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem  (21015621) 

9648 21.12.2015. 06.12.2021. 
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Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811) 

9649 21.12.2015. 06.12.2021. 

Speciālās  pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015821) 

9650   21.12.2015. 06.12.2021. 

 

 Pedagoģiskie darbinieki 

2016./2017.mācību gadā skolā strādā 43 pedagoģiskie darbinieki. Visi pedagogi 

ir ar augstāko pedagoģisko izglītību. No 43 pedagogiem 39 strādā pamatdarbā un 4 

strādā blakusdarbā. No 39 pedagogiem, kuri strādā pamatdarbā, četri skolotāji  strādā 

vēl citās mācību iestādēs ( Aglonas katoļu ģimnāzijā , Aglonas internātvidusskolā, 

Preiļu novada sporta skolā , Preiļu 2.vidusskolā un Malnavas koledžā) un viens Višķu 

pagasta pārvaldē . 

ESF “Pedagoga konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” un arī pēc šī projekta noslēgšanās, 19 pedagogi ieguva 3.kvalitātes pakāpi, 

3 pedagogi ieguva 4.kvalitātes pakāpi un 3 pedagogi 2.kvalitātes pakāpi. 2016.gadā uz 

3.kvalitātes pakāpi vēlējās pieteikties viens pedagogs un divi pedagogi uz 4. kvalitātes 

pakāpi . 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

21 -30 gadi  -  3 pedagogi 

31 -40 gadi  -  8 pedagogi 

41 -50 gadi  - 17 pedagogi 

51 -60 gadi  - 12 pedagogi 

61 gads un vairāk   -  3 pedagogi 

Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā darba stāža 

Līdz 10 gadiem  - 4 pedagogi 

11  - 20 gadi       -  14 pedagogi 

21  - 30 gadi       -  12 pedagogi 

31  - 40 gadi       -  12 pedagogi                                                                                                                    

vairāk par 40 gadiem – 1 pedagogs 

Skolas direktors -  Jānis Belkovskis strādā no 1989.gada. Kopējais direktora darba 

stāžs 36 gadi. 

Direktora vietniece izglītības jomā– Antra Dombrovska (1.0 amata vienība)  strādā 

par direktora vietnieci  izglītības jomā no 2000.gada. 

Direktora vietniece audzināšanas jomā– Nadežda Liepa (1.0 amata vienība)  strādā 

par direktora vietnieci  audzināšanas  jomā no 1984.gada. 

 

                 Skolas sociālās vides raksturojums 

Skola Špoģos ir no 1900.gada. Visus gadus mācības notika pielāgotās telpās bet 

1990.gadā skolas vajadzībām tika uzcelta mūsdienīga , skolēnu vajadzībām atbilstoša 
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ēka.  Skolā mācās skolēni pamatā no četriem pagastiem: Višķu ( 124 izglītojamie), 

Ambeļu (43 izglītojamie), Dubnas ( 63 izglītojamie), Maļinovas( 46 izglītojamie). 

Mācās arī izglītojamie no Kalupes pagasta (15 izglītojamie), Pelēču pagasta ( 9 

izglītojamie ) , Šķeltovas pagasta ( 5 izglītojamie) un citām pašvaldībām. 

- Ambeļu pagastā dzīvo    605 iedzīvotāji; 

- Dubnas pagastā dzīvo  785 iedzīvotāji; 

- Višķu pagastā dzīvo      1731  iedzīvotāju; 

- Malinovas pagastā dzīvo 979 iedzīvotāji. 

Bezdarbs pagastos ir liels. Dubnas pagastā reģistrēti 54 bezdarbnieki , Višķu 

pagasta 77 bezdarbnieki , Ambeļu pagastā 54 bezdarbnieki un Malinovas 

pagastā 90 bezdarbnieki.    No kopējā iedzīvotāju skaita divi simti trīsdesmit 

sešām ģimenēm ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss.  No 

tām deviņdesmit četras ģimenes ir ar bērniem. Skolā kopā mācās septiņdesmit 

trīs  izglītojamie no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.  Sociālo spriedzi 

rada apstākļi , ka bērnu vecāki dodas darbā uz ārzemēm. Ārzemēs strādā viens 

vecāks astoņpadsmit bērniem, abi vecāki sešiem bērniem. 

ŠPOĢU  VIDUSSKOLAS  

DARBA MĒRĶIS  

2015/2016. mācību gadā 

 

Izglītot skolēnos pilsonisko atbildību, attīstot prasmes  nodarbinātībai, mācību darba 

uzlabošanai un sociālajai integrācijai. 

 
Skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 

                 1.1  Joma „Mācību saturs” 

 

Prioritātes: 

 Mācību programmu satura pilnveide; 

Sasniegtie rezultāti, paveiktais: 

 Mācību priekšmetu tematiskie plāni un autorprogrammas skolotāji izstrādāja 

atbilstoši pamatizglītības un  vidējās izglītības standarta prasībām. 

 Akreditētas visas vispārējās pamatizglības , vidējās izglītības un speciālās 

pamatizglītības programmas . 
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 Vērota, pārraudzīta un analizēta  izglītības standarta realizācija mācību stundās. 

 Pedagogiem sniegts metodiskais atbalsts izglītības standartu satura kvalitatīvā 

realizācijā: VISC organizētie kursi, Daugavpils novada skolotāju metodisko komisiju  

semināri , metodiskās padomes sanāksmes, metodisko komisiju sanāksmes, 

informatīvās sanāksmes. 

 Izvērtēta skolā izmantojamo mācību grāmatu, mācību līdzekļu atbilstība 

pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta un programmu 

prasībām un realizācijai. 

 

 

 

1.2 Joma „Mācīšana un mācīšanās” 

 

 Prioritāte: Skolotāju un skolēnu sadarbības pilnveidošana , īpašu uzmanību veltot 

mācību procesa diferenciācijai. 

 

 

Sasniegtie rezultāti, paveiktais: 

 Tehnoloģiju izmantojums diferencēta atbalsta nodrošinājumam: 

o pedagogu mācību stundu vērošana par IKT izmantošanu mācību procesā; 

o pilnvērtīgs IKT nodrošinājums mācību procesā: katrā kabinetā nodrošināts 

interneta pieslēgums, 7 multimediju projektori, 2 dokumentu kameras, trīs 

interaktīvā tāfeles , izglītojamo un skolotāju vajadzībām vajadzībām 65 datori, 

interneta pieslēgums visā skolā. 

 Diferencēta mācību darba nodrošinājums: 

o izstrādāta un ieviesta atbalsta sistēma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem; 

o atbalsts izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem gan ikdienas mācību 

procesā, gan valsts pārbaudes darbos; 

o četri pedagogi apguva 72 stundu tālākizglītības kursus darbam ar izglītojamiem 

speciālās izglītības programmās; 

o sadarbība ar Daugavpils novada psiholoģēm; 
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o kvalitatīvs individuālo konsultāciju piedāvājums izglītojamo mācību vajadzībām 

(mācību grūtības, talantīgie izglītojamie, gatavošanās valsts pārbaudes darbiem); 

o diferencētu uzdevumu plānojums mācību procesā ikdienā un pārbaudes darbos, 

tiek praktizēti kompleksie pārbaudes darbi; 

o fakultatīvās un individuālās nodarbības mācību sasniegumu pilnveidei, 

gatavojoties valsts pārbaudes darbiem matemātikā, svešvalodā , latviešu valodā; 

o izstrādāta sistēma skolas atbalsta personāla-pedagogu-vadības-vecāku 

sadarbībai; 

o izveidota stimulēšanas un motivēšanas sistēma mācību sasniegumu pilnveidei: 

GADA skolēns apbalvojumi par sasniegumiem mācību gadā ,skolas atzinības 

raksti par sasniegumiem mācību darbā, balvas; 

o mērķtiecīga klases audzinātāju un mācību priekšmetu pedagogu sadarbība, lai 

maksimāli daudzi izglītojamie iegūtu pietiekamus un optimālus vērtējumus; 

o regulāra un sistemātiska izglītojamo sasniegumu vērtēšana, fiksācija e-žurnālā, 

analīze un secinājumu izmantošana tālākajā darbībā; 

o sistemātiska mācību procesa pārraudzība; 

o pedagogu līdzdalība pieredzes apmaiņas semināros Daugavpils novadā , 

svešvalodu skolotājiem ārzemēs; 

 Mācību procesa un reālās dzīves sasaistes nodrošinājums: 

o daudzveidīgas tikšanās ar literātiem, politiķiem, sabiedriskiem darbiniekiem, 

uzņēmējiem, ar skolas absolventiem, augstskolu studentiem, dažādu izglītības 

iestāžu pārstāvjiem; 

o pētnieciskā darba iemaņu  pilnveide mācību procesā: projekta un zinātniski 

pētniecisko darbu izstrāde skolas  līmenī; 

o regulāra izglītojamo piedalīšanās novada , republikas olimpiādēs, konkursos, 

konferencēs, skatēs, sporta sacensībās; 

o pieredzes apmaiņas semināri skolas pedagogiem par netradicionālu, radošu 

mācību metožu, nestandarta uzdevumu realizāciju; 

o ikdienas mācību procesā praktizētas daudzveidīgas mācību metodes: pāru, grupu 

darbs, „prāta vētra”, diskusija, tiesa, „skrejošais diktāts”, lomu spēle utt. 

o pedagogi iesaistās novada, valsts, starptautiskos projektos, konferencēs; 

o skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas; 

o izglītojamie iesaistās „Comenius” un ‘’ERASMUS + ‘’projektos ; 
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o izglītojamo un viņu vecāku informēšana par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām, valsts pārbaudes darbiem, par tālākās izglītības iespējām. 

 

 

 

1.3 Joma „Izglītojamo sasniegumi” 

 

Prioritāte:  Skolēnu mācību sasniegumu analīzes rezultātu efektīva izmantošana mācību 

procesā. 

Sasniegtie rezultāti, paveiktais: 

 Organizēti daudzveidīgi pasākumi, lai veicinātu izglītojamo, pedagogu un ģimenes 

atbildību mācīšanās sasniegumu nodrošināšanai (vecāku sapulces, pēcpusdienas, 

ikmēneša mācību sekmju pārskati, sanāksmes pie skolas vadības, individuālas 

pārrunas u.c.). 

 Sistemātiski fiksēti, apkopoti un analizēti izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas 

mācību darbā. 

 Stabilizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

 Ieviesta individuālo mācību plānu izstrāde izglītojamajiem, kuriem grūtības mācībās 

un mācīšanās traucējumi. 

 plānots ieviest starpvērtējuma liecības regulārākai, savlaicīgākai ikdienas mācību 

sasniegumu analīzei. 

 Nodrošināta kvalitatīva valsts pārbaudes darbu organizācija un norise skolā. 

 Regulāri diagnosticēta 9. un 12.klašu izglītojamo gatavošanās valsts pārbaudes 

darbiem. 

 Organizētas mērķtiecīgas individuālās konsultācijas un fakultatīvās nodarbības 

mācību sasniegumu pilnveidei ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. 

 Sistemātiski fiksēti, apkopoti un analizēti izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos. 

 Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos daudz zemāki kā iepriekšējos mācību 

gados; 

 100 % izglītojamo ieguva apliecību par pamatizglītību, 95 %-  atestātu par vispārējo 

vidējo izglītību. 
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1.4 Joma „Atbalsts izglītojamajiem” 

 

Prioritāte:  Atbalsta skolēnu karjeras izglītībā 

Sasniegtie rezultāti, paveiktais: 

 Pilnveidotas klasvadības metodes: lekcijas, kursi, semināri par pozitīvo praksi, atklātās 

stundas, to analīze. 

 Sekmēta izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes veidošanās. 

 Nodrošināta izglītojamo līdzpārvaldes iesaistīšanās skolas darbībā un vides veidošanā. 

 Veicināta visu izglītības procesā iesaistīto efektīva sadarbība ar atbalsta personālu. 

 Nodrošināta administrācijas, atbalsta personāla, klašu audzinātāju un vecāku 

sadarbība. 

 Sniegts atbalsts 1. , 5. un 10.klases  izglītojamajiem adaptācijas procesā. 

 Popularizēti talantīgo izglītojamo un viņu pedagogu sasniegumi. 

 Skolotāji nesniedz pārdomātu  atbalstu izglītojamajiem pētnieciskajā darbībā un 

karjeras izglītībā, veidojot konkurētspējīgu zinātniski pētniecisko un projekta darbu 

izstrādes sistēmu. 

 Sniegts atbalsts izglītojamiem mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 Karjeras izglītības uzlabošanai tiks tālākizglītības kursos sagatavota skolotāja. 

 Īstenotas un izvērtētas interešu izglītības programmas. 

 Izveidota atbalsta sistēma darbam ar izglītojamajiem, kuriem mācīšanās 

traucējumiem. 

 

 

1.5  Joma „Skolas vide” 

 

Prioritāte:  Skolas vērtību izpratnes veidošana , skolas tradīciju kopšana 

Sasniegtie rezultāti, paveiktais: 
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 Organizēti izglītojoši pasākumi izglītojamo veselības veicināšanai sadarbībā ar  Mutes 

veselības centru, medicīnas darbiniekiem. 

 Līdzdarbība brīvprātīgo kustībā. 

 Pilnveidots pozitīvs mikroklimats izglītības iestādē: 

o aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi (stundas organizācijas prasību 

ievērošana, uzvedība skolas garderobē, ēdnīcā, mobilo tālruņu lietošana); 

o pārraudzīti un analizēti tiek izglītojamo kavējumi ; 

o organizētas lekcijas sadarbībā ar Valsts policiju; 

o organizēti daudzveidīgi skolas kolektīvu saliedējoši pasākumi (Skolotāju dienas, 

Ziemassvētku svinības, pedagogu kolektīva ekskursijas, braucieni uz teātra 

izrādēm, absolventu salidojumi utt.). 

 Estētiska skolas vide:  izglītojamo darbu izstāde,  skolas vienots noformējums 

svētkiem. 

 Stabilas tradīcijas – Mis un Misters , Popielas koncerti, 18.novembra svinības. 

  MYKOOB  elektroniskā žurnāla izmantošana. 

 Organizēta makulatūras vākšanas akcijā. 

 Sakārtota un regulāri atjaunota, renovēta skolas fiziskā vide, regulāri veicot telpu 

remontu atbilstoši materiālajām iespējām. 

 Izvietotas drošības kameras skolas telpās un teritorijā. 

 Skolas bibliotēkā ievieš ALISE kopkatalogu. 

 

1.6 Joma „Resursi” 

 

Prioritātes: 

 Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana un papildināšana; 

 Skolas personālresursu darba kvalitātes nodrošināšana. 

Sasniegtie rezultāti, paveiktais: 

 Nosiltināta pirmskolas grupiņu ēka. 

 Sakārtotas atbilstoši droības prasībām skolas ieejas. 

 Uzstādītas žalūzijas visās skolas telpās dienvidu pusē un skolas ēdnīcā.  

 Izstrādāts datortīkla sakārtošanas un modernizācijas plāns. 

 Sakārtots datortīkls visos skolas stāvos. 
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 Iegādāts jauns kopētājs. 

 Turpinās VIIS izstrādātās tiešsaistes datubāzes apgūšana. 

 Papildināti skolas dabaszinātņu kabineti ar mācību līdzekļiem. 

 Pilnveidota sporta bāze un inventārs. 

 Personāla attīstība un tālākizglītība notiek plānveidīgi, visu pedagogu kvalifikācija un 

noslogojums atbilst normatīvo aktu prasībām. 

 Sistemātiski tiek izvērtēta pedagogu darba kvalitāte. 

 Visi skolas darbinieki apguvuši bērnu tiesību aizsardzības pamatus. 

 Tiek apmaksāti pedagogu tālākizglītības kursi. 

 

 

1.7 Joma „Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana” 

 

Prioritātes: 

 Skolas attīstības plāna veidošanas uzsākšana 

Sasniegtie rezultāti, paveiktais: 

 Nodrošināta attīstības un ikgadējo skola darba plānu izpilde, darba analīze, 

izvērtējums. 

 Izvērtēta izglītības  programmu realizācija un apzināti nepieciešamie uzlabojumi.  

 Organizēts skolotāju darba  darba  pašvērtēšanas process. 

 Veiksmīgi akreditēta skola un visas izglītības programmas. 

 Uzsākts darbs pie skolas attīstības plāna izvērtēšanas. 

 

 

2.1  Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „Mācību saturs – 

skolas īstenotās izglītības programmas”.  

 

2015./2016.mācību gadā skolā tika īstenotas: 

  pirmskolas izglītības programma (kods 01011111, licence Nr. V-2951 ), izglītojamo 

skaits - 37, 
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 Mazākumtautību pirmskolas izglītības programma ( kods 00011121 , licence V-2952) 

,izglītojamo skaits – 9, 

  pamatizglītības programma (kods – 21011111, licence Nr. V-88), izglītojamo skaits- 

160, 

 Mazākumtautību izglītības programma ( kods – 21011121 , licence V-89) , 

izglītojamo skaits -85 

  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods – 31011011, 

licence Nr. V-1873), izglītojamo skaits – 25, 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 

-21015611 , licence V- 2953 ) , izglītojamo skaits - 7, 

  speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods – 21015811, licence Nr. V- 4610), izglītojamo skaits - 2 , 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem ( kods -21015621 , licence V- 2954 ) , izglītojamo skaits - 2, 

 speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (kods – 21015821, licence Nr. V- 6534), izglītojamo skaits - 3, 

Visi pedagogi strādā pēc IZM apstiprinātām mācību priekšmetu paraugprogrammām, 

IZM, Latvijas Republikas Ministru kabineta un skolas izstrādātajiem reglamentējošiem 

dokumentiem. Autorprogrammas skolotāji izstrādā izglītojamiem , kuri apgūst 

speciālās izglītības programmas. Katrs mācību priekšmeta skolotājs atbilstoši skolas 

licencētajai izglītības programmai, mācību priekšmeta standartam, uzlabotajai un 

apstiprinātajai mācību priekšmeta paraugprogrammai izstrādā tematisko vai 

kalendāro plānu, kas satur informāciju par mācību priekšmeta standartu, programmu, 

stundu tēmu, apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu. Visi pedagogi, plānojot 

darbu mācību stundās, ievēro izglītojamo vajadzības, paredz mācību darba 

individualizāciju un diferenciāciju.  Skolotāji uzskata, ka mācību satura īstenošanai 

paredzētā laika sadalījums ir pietiekams, lai skolēniem būtu iespēja sasniegt viņu 

spējām atbilstošus rezultātus. Tomēr daudzos mācību priekšmetos mācību saturs ir 

ļoti pārblīvēts. Skolotāji regulāri pilnveido tematiskos plānus, mācību gada beigās veic 

programmas izpildes pašvērtējumu.  Pedagogiem skolas vadība sniedz atbalstu 

mācību programmu un tematisko plānu izstrādē. Stundu apmeklēšanas rezultāti un 

pārrunas liecina, ka visi skolotāji zina un izprot sava mācību priekšmeta standartā 

noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

formas un kārtību , radoši un inovatīvi īsteno tos savā darbā. Skola nodrošina 
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pedagogus ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un iespēju 

robežās ar citiem mācību līdzekļiem, visus izglītojamos ar mācību grāmatām. Mācību 

priekšmetu stundu saraksts mācību gadam ir veidots saskaņā ar mācību plānu, 

izglītojamo mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības. Ar stundu 

sarakstu var iepazīties pie skolas informācijas stenda un skolas mājas lapā 

www.edu.dnd.lv.  Par izmaiņām sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi 

informēti.  Lai nerastos izglītojamo pārslodze, mācību darbu reglamentē pārbaudes 

darbu grafiks. Izglītības programmas īsteno pedagogi, kas apvienoti septiņās mācību 

priekšmetu metodiskajās komisijās: sākumskolas, valodu, dabaszinātņu, matemātikas 

un ģeogrāfijas, vēstures un sociālo zinību, svešvalodu , mākslas , klases audzinātāju 

MK. Katrai metodiskajai komisijai ir noteikti darba virzieni atbilstoši mācību 

priekšmetu specifikai un izglītojamo vecumposmam. Metodisko komisiju ietvaros 

pedagogi konsultējas ar kolēģiem par mācību priekšmetos izmantojamajām 

programmām, saņem jaunāko informāciju par izmaiņām mācību priekšmetu saturā, 

izvērtē tematisko plānojumu izpildi, analizē skolas un valsts pārbaudes darbus, dalās 

sava ikdienas darba pieredzē, kā arī iepazīstas ar citu skolu pieredzi. Pedagogiem ir 

iespējas iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai mācīšanas un audzināšanas 

programmu pilnveidei. 

 

 

 

 

 

2.2 Pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās”. 

                    Mācīšanas kvalitāte. 

 Iespēju robežās kabineti aprīkoti ar tehniskām ierīcēm un nodrošināti metodiskajiem 

materiāliem. Stundās izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar izglītojamiem, kuriem 

ir mācīšanās grūtības, pārdomāts darbs ar talantīgajiem izglītojamiem. Tomēr eksakto 

mācību priekšmetu apguve nav kļuvusi motivētāka un mācību sasniegumi 

diagnosticējošajos darbos ir viduvēji un optimāli , skolēni neizvēlas un centralizētos 

eksāmenus fizikā , ķīmijā. Klašu telpu iekārtojums deva iespēju daudziem skolotājiem 

izmantot jaunākās tehnoloģijas un interaktīvās mācību metodes. Īpašu gandarījumu 

skolotājiem un izglītojamiem sagādāja interaktīvās tāfeles izmantošana, bet tās ir tikai 
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trīs.  Atbilstoši mācību vielai skolotāji izmantoja gan gatavos mācību materiālus, gan 

paši veido prezentācijas, gan iesaista skolēnus mācību materiālu veidošanā. 

Metodiskajās komisijās  tika saskaņoti mācību mērķi un uzdevumi, kā arī mācību 

priekšmeta tematiskais plānojums katrā klasē, tai skaitā mācību līdzekļi, kas atbilst 

izglītojamo vecumam, spējām, konkrētai stundai. Skolotāji mērķtiecīgi motivēja un 

organizēja izglītojamos darbam. Rosināja mācīšanās procesā izmantot atbilstošas 

skolas vai izglītojamā rīcībā esošas iespējas – informātikas kabinetu, bibliotēku, 

individuālās nodarbības vai konsultācijas. Skolotāji rosināja skolēnus strādāt radoši, ar 

iniciatīvu un atbildību. Katra metodiskā komisija ir vienojusies par mājas darbu izpildi 

un vērtēšanu, par to informēti izglītojamie. Mājas darbu formas ir dažādas – ikdienas 

uzdevumi darba lapās, darba burtnīcās, mājas darbu burtnīcās, kā arī nedēļas un 

mēneša uzdevumi – dažādi referāti, pētījumi, projekti. Mācību procesā skolotāji 

mācību saturu īstenoja atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmantoja alternatīvās 

mācību formas – iespēju robežās organizē ekskursijas . Mācību procesā skolotāji 

veiksmīgi veidoja dialogu ar izglītojamiem, rosināja tos eksperimentēt, pētīt, izteikt 

savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt lēmumus. Trīs gadus 

skola sekmīgi darbojās ES mūžizglītības programmas Comenius daudzpusējās 

partnerības projektā. Projekta mērķis bija veicināt izglītojamo apziņu apkārtējās vides 

aizsardzībā. 2015. gadā skolas komanda ieguva valstī pirmo vietu un piedalījās 

EUROSHOOL projektā Briselē Eiropas parlamentā. Skola piedalās vides saglabāšanas 

un sakopšanas programmās un projektos. Skolā ir izstrādāta skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādes kārtība. 2015./2016. mācību gadā izglītojamie olimpiādēs 

un konkursos Daugavpils novadā ieguva pirmo vietu. Skolēnu līdzdalība pētnieciskajos 

un zinātniski pētnieciskajos darbos ir ļoti pasīva līdz ar to neveicina mācību procesa 

izaugsmes kvalitāti. Informāciju par izglītojamo sasniegumiem skolotāji atspoguļoja 

MYKOOB žurnālā un citos valsts un skolas noteiktajos dokumentos. Skolotāji 

izskaidroja izglītojamiem, kā veikt mājas darbus . 

 

Izglītojamo mācīšanās kvalitāte. 

 

Lielākajai daļai izglītojamo bija pozitīva attieksme mācīšanās procesā. Izglītojamie prot strādāt 

gan individuāli, gan grupās. Skolotāji rosināja izglītojamos izmantot daudzveidīgus 

informācijas ieguves avotus. Izglītojamie aktīvi izmantoja skolas piedāvātās iespējas – 

datorklasi, bibliotēku, lasītavu un darbu projektos, konsultācijas, pulciņu nodarbības, kā arī 
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pagarinātās dienas grupu. Ir apzināti izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, kuriem ir pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums. Mācību priekšmetu skolotāji saņēmuši rekomendācijas, kā 

sniegt atbalstu, lai pārvarētu grūtības. Darbā ar šiem izglītojamiem iesaistījās skolas atbalsta 

personāls.  Izglītojamiem bija iespēja iesaistīties daudzveidīgā praktiskā darbībā, aktīvi 

piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos: olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 

izstādēs skolā un ārpusskolas. Priekšstats par zinātnisko darbu rakstīšanu tiek radīts 

sākumskolas klasēs, tomēr daudzi skolēni to neuztver nopietni.  Skolotāju rosināti, izglītojamie 

mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus. Izglītojamie plāno savu laiku, jo ir 

zināms plānoto pārbaudes darbu grafiks. Pēc pārbaudes darba visi skolotāji analizēja paveikto, 

ieteica izglītojamiem pilnveidojamās prasmes. Skolotāji regulāri un saprotami informēja 

izglītojamo vecākus par vērtēšanas procesā gūtajām atziņām. Izglītojamie ir gatavi izteikt 

priekšlikumus par mācību darba organizāciju. Regulāri tika veikts skolēnu mācību sasniegumu 

analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību procesu.  Skolotāji mudināja bērnus strādāt 

atbilstoši viņu spējām.  Pārbaudes darbi iespēju robežās sadalīti vienmērīgi. Skolotāji centās 

skaidri un saprotami pamatot darba vērtējumu.        

                                                                                                                   

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa   

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības 

atbilst valstī noteiktajai kārtībai, ko nosaka noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un 

noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu . 2013.gada 18.septembra skolas 

pedagoģiskās padomes sēdē izskatīti un apstiprināti dokumenti par vērtēšanu Špoģu 

vidusskolā - „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” . Skolotāji strādāja pie 

kārtības par „Mājas darbu uzdošanu, labošanu un vērtēšanu ”. Mācību sasniegumu vērtēšanas 

formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas 

kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, ievērojot valstī un skolā noteikto vērtēšanas 

kārtību, kā arī attiecīgā mācību priekšmeta saturu, specifiku, skolēnu vecumu, izvirzīto mērķi. 

Izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai pedagogi izmantoja gan gatavus mācību līdzekļu 

autoru piedāvātos pārbaudes darbus, gan pašu veidotus darbus. Pedagogi par mācību 

priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informēja izglītojamos katras tēmas sākumā, 

precizēto pārbaudes darba laiku skolotāji savlaicīgi ieraksta klases pārbaudes darbu grafikā. 

Pirms pārbaudes darbiem skolotājs iepazīstināja izglītojamos ar darba vērtēšanas kritērijiem. 

Pēc darbu novērtēšanas, izglītojamie tika iepazīstināti ar vērtējumiem, veikta darba rezultātu 

analīze. Izglītojamiem ir saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Skolā tika 
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pievērsta uzmanība izglītojamo pašvērtējumam. Izglītojamie iesaistījās stundas gaitas un 

rezultātu novērtēšanā, mācību procesā analizē savus individuālos sasniegumus. Skolotāji 

palīdzēja attīstīt izglītojamo prasmi novērtēt savus rezultātus. Par to liecina mācību stundu 

vērošanas un novērtējumu lapas, kurās savu vērtējumu izteikusi skolas vadība. Jāpilnveido 

skolēnu pašvērtēšanas sistēma. Skolotāji veica vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos MYKOOB 

žurnālā un citos valsts un skolas noteiktajos dokumentos. Vērtēšanā iegūto informāciju 

skolotāji izmantoja mācību metožu pilnveidē, izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanā. 

Vērtējumu uzskaiti pārraudzīja un regulāri kontrolēja direktora vietniece izglītības jomā. 

 

 2.3 Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „Izglītojamo 

sasniegumi”.  

 

 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.  

Špoģu vidusskolā izstrādāta mācību sasniegumu uzskaites un vērtēšanas kārtība, 

lai objektīvi varētu novērtēt skolēnu sasniegumus. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēns 

labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmetu standarta prasības un iegūtu 

kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību. Semestra un gada beigās mācību 

priekšmetu pedagogi gatavo mācību sasniegumu kopsavilkumu savā mācību priekšmetā 

pa klasēm, un darba rezultātu analīzi. Klašu audzinātāji audzināmajās klasēs izanalizē 

skolēnu sasniegumu attīstības dinamiku. Metodisko komisiju vadītāji savās komisijās 

apkopo skolotāju mācību darba rezultātus, izanalizē tos un sniedz ziņojumu 

pedagoģiskās padomes sēdē. Skolēnu sasniegumi visos mācību priekšmetos un visās 

klašu grupās tiek salīdzināti un analizēti vairāku mācību gadu griezumā. Iegūtā 

informācija tiek izmantota jaunā mācību gada uzdevumu izvirzīšanai, mācīšanas un 

mācīšanās procesa pilnveidošanai, lai sekmētu skolēnu mācību kvalitātes uzlabošanos. 

Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem 

un to dinamiku, mācību gada laikā skolas administrācija regulāri tiekas ar tiem 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu 

skolotāji sistemātiski strādā ar skolēniem , kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis. 

Apkopojot mācību gada rezultātus, skolēniem tiek izteiktas pateicības, kā arī 

nozīmētas konsultācijas un pēcpārbaudījumi. 

Sasniegumu dinamiku mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas, 

administrācija analizē dažādi: mācību priekšmeta vidējās balles dinamika, skolas vidējās 

balles dinamika, pamatskolas un vidusskolas klašu vidējās balles salīdzinājums, mācību 

darba rezultāti pa atsevišķiem mācību priekšmetiem, nosakot to apguves līmeņus, 

skolēnu individuālie sasniegumi. 

Skolēnu mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti MYKOOB sistēmā, tā radot 

iespēju katra skolēna un klases mācību sasniegumu vērtējumu analīzei un vērtējumu 

izvērtējumam atsevišķos mācību priekšmetos noteiktā laika posmā. 
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Izvērtējot skolēnu sasniegumus redzams, ka regulāra darba un atbalsta pasākumu 

rezultātā mācību darba rezultāti ir stabili. 

1.tabula 

 

Izvērtējot skolēnu mācību sasniegumus triju mācību gadu griezumā, redzam, ka 

vidējais vērtējums 1.-4.klasēs 2013./14.m.g. bija 5,74, 2014./15.m.g. mazliet augstāks 

6,2, 2015./16.m.g.- 6,57. Zemāks skolēnu sniegums vērojams mazākumtautību izglītības 

programmā. 

2.tabula  
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Vidējais vērtējums pamatizglītības un mazākumtautību programmas 
izglītojamiem (programmas kods:21011111,  210 11121)

2013./14. 2014./15. 2015./16.
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Pamatizglītības apguves posmā 5.-9.klasēs vidējais vērtējums nemainīgs, 

salīdzinot ar 2013./2014.m.g.-6,1, tas 2015./2016.m.g. palicis šajās robežās -6,1. 

 

 

Vidējā vērtējuma kritums tika novērots devītajās klasēs , to var izskaidrot ar pusaudžu 

vecumposma īpatnībām. 

Kopumā klases vidējais vērtējums ir stabils, visaugstākais vidējais vērtējums 

pamatskolā 7.a klasē-7,41 un 6.a klasē-6,84. 

Zemāki klases vidējie rādītāji vērojami mazākumtautību izglītības programmā, jo  

šajā programmā pārsvarā mācās skolēni, kuri nespēj apgūt programmu valsts valodā, 

daudzi skolēni ir no sociālā riska un maznodrošinātajām ģimenēm, speciālās 

programmas apgūst seši skolēni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.tabula 

 

 

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā vidējais 

vērtējums nepārsniedz  septiņas balles. Novērojama vidējā vērtējuma pazemināšanās 

šajā posmā, posmā, to var izskaidrot ar motivāciju trūkumu un neskaidrām nākotnes 

perspektīvām, visaugstākais vidējais vērtējums 10.a klasē-6,68, rādītāji mazliet zemāki 

nekā iepriekšējos divos mācību gados. 
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Vidējais vērtējums vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
programmas izglītojamiem

(programmas kods: 310110110)

2013./14.

2014./15.

2015./16.
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Viens skolēns  2015./2016. m.g. saņēma Latgales plānošanas reģiona Atzinības  

rakstu par labām  un teicamām un aktīvu sabiedrisko darbību.. 

Vidējais vērtējums skolā 2013./2014.g.-7,12, 2014./2015.m.g.– 7,7, 

2015./2016.m.g.-7,04. 

 

4.tabula 
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5.tabula 
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  6.tabula 

 

 

 

  Noslēdzot 2015./2016.m.g. nebija izglītojamo, kuri pārcelti nākamajā klasē ar 

vērtējumu no 1-3, mācību gads tika pagarināts četriem izglītojamiem, izglītojamo skaits 

ar nepietiekamu vērtējumu sastādīja 1,25 %. 2014/2015.m./g. nebija skolēnu ar 

nepietiekamu vērtējumu., 2013./2014.m.g.-2%; Palielinājies skolēnu skaits, kuru 

vērtējums visos mācību priekšmetos ir septiņas balles un augstāks: pamatskolas grupā -

12%, vidusskolā-15%; Palielinājies skolēnu skaits, kuru vērtējums visos mācību 

priekšmetos ir astoņas balles un augstāks: pamatskolas grupā -6%, vidusskolā-8%. 

Noslēdzot mācību gadu, skolas izglītojamo zināšanu līmenis bija: 

- pamatizglītības programmā (kods 21011111) 
- pamatizglītības mazākumtautību programmā (kods 21011121) 

 

 

Mācību gads Zināšanu līmenis 

augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2012./2013.m.g. 10% 46% 38% 6% 
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2013./2014.m.g.. 12% 51% 33% 4% 

2014./2015.mg. 13% 50% 37% 0% 

2015./2016.m.g.    0,4% 

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011) 

Mācību gads Zināšanu līmenis 

augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2012./2013.m.g. 16% 66% 16% 2% 

2013./2014.m.g.. 14% 64% 20% 2% 

2014./2015.mg. 16% 63% 21% 0% 

2015./2016.m.g.    3,3% 

 

Speciālās izglītības programmās ( kodi 210115611, 210115621, 210115821, 

210115811) izglītojamo zināšanas bija optimālā un pietiekamā līmenī, vienam 

skolēnam tika noteiktas konsultācijas un pēcpārbaudījumi angļu valodā. 

Stiprās puses: 

- Mācību priekšmetu skolotāji izmanto vienotu sistēmu skolēnu mācību un audzināšanas 

darba izvērtēšanā. 

- Laba sadarbība ar klases audzinātājiem, vecākiem, skolas dienestiem un administrāciju 

sekmē skolēnu sasniegumus un mācību darba kvalitāti. 

- Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ir uzskaitīti un analizēti. 

- Tiek veikta mācību sasniegumu dinamikas analīze gan individuāli katram skolēnam, gan 

mācību priekšmetos, gan skolā kopumā. 

- Mācību sasniegumu datu bāze nodrošina iespēju analizēt un prognozēt izglītojamo 

mācību sasniegumus. 

- Skolā darbojas izglītojamo motivēšanas sistēma. Izglītojamie, kuri mācās optimālā un 

augstā līmenī saņem skolas atzinības rakstus un titulu “Gada skolēns” 

- Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā pārsvarā bija izaugsmi veicinoši, personīgi nozīmīgi 

katram skolēnam. 

Tālākās attīstības vajadzības : 

 Pilnveidot izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaiti un analīzi, uzmanību pievērst 

izglītojamo individuālai izaugsmei.  

 Paaugstināt izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā pamatpriekšmetos. 

 Iesaistīt vecākus izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanā. 

 Mērķtiecīgi strādāt ar talantīgiem skolēniem. 
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Izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises 

laiku 2015./2016. mācību gadā un citiem normatīvajiem dokumentiem, tika organizēti, 

novadīti un izvērtēti pārbaudes darbi 3.a,b; 6.a,b; 9.a,b;12.a klasēs. 

Skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze. 

Skolēni savlaicīgi iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu struktūru u sagatavoti darbu 

norisei. 

Uzrādīti labi rezultāti valsts pārbaudes darbos- augstāki nekā vidēji valstī un 

novadā. 

 

Kombinētais diagnosticējošais darbs 3.klasēs. 

Darbu  2015./16.m.g.veica 32 skolēni. Kā liecina diagnosticējošā darba kopējais 

rezultāts, zināšanas, prasmes un iemaņas ir optimālā līmenī (skat.7.tabulu). Augstākais 

vidējais apguves koeficients uzrādīts latviešu valodā -0,64. Zemāki rādītāji vērojami 

matemātikā mazākumtautību izglītības programmā.. Raksturīgākās kļūdas matemātikā-

neprasme apkopot matemātisko informāciju un sastādīt matemātisko izteiksmi, 

uzdevuma nosacījumu neizpratne. 

Latviešu valodā mazāk punktu skolēni ieguva plānveidīga teksta veidošanā, tika 

pieļauta vārdu atkārtošanās, vienveidīgi teikumi un pareizrakstības kļūdas.  

 

 

 

 

 

7.tabula. Valsts pārbaudes darbu rezultātu kopsavilkums 3.klasēs. 

 

     Skolā 2015./16.m.g. Valstī Skolā 2013./14. m.g. Valstī Skolā 2014./15. m.g Valstī 

Priekšmets 3.a 3.b Kopā  3.a 3.b Kopā  3.a 3.b Kopā  

Latviešu 

valoda(mācībvaloda) 

0,64 - 0,64 0,71 0,68  0.68 0.78 0,68  0,68 0,75 

Krievu valoda (mācībvaloda)  0,63 0,63 0,69  0,66 0,66 0,78  0,66 0,69 0,69 

Matemātika 0,62 0,57 0,60 0,67 0,57 0,58 0,58 0,70 0,63 0,63 0,63 0,71 

Latviešu valoda (valsts 

valoda) 

- 0,62 0,62 0,59  0,67 0,67 0,73  0,55 0,55 0,56 

Vidējais apguves koeficients   0,62    0,62    0,63  

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6.klasēs. 

Diagnosticējošos darbus matemātikā, latviešu valodā un dabas zinībās 

2015./16.m.g. pildīja 31 skolēns, krievu valodā 11 skolēni. Valsts pārbaudes darbu 

vidējais rezultāts ir optimālā līmenī. Matemātikā apguves koeficients ir 0,67, grūtības 

sagādāja skaitļa sastāva noteikšana, mērvienību pārveidošanas uzdevumi, daļas no 
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skaitļa aprēķināšana. Jāvērš uzmanība uz uzdevumu saikni ar reālo dzīvi, lai pilnībā 

realizētu standarta prasības. Latviešu valodā apguves koeficients-0,72 ,krievu valodā 

vidējais apguves koeficients-0,61, rezultāti iepriekšējā mācību gada līmenī, vērojamas 

gramatiskās kļūdas, stila kļūdas. 

Dabas zinībās salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu uzrādīts mazliet zemāks 

vērtējums, turpmākajā darbā lielāka uzmanība jāpievērš pētnieciskajai darbībai, 

jāpilnveido datu atspoguļošanas prasme. 

 

8.tabula  Valsts pārbaudes darbu rezultātu kopsavilkums 6.klasēs. 

     Skolā 2015./16.m.g. Valstī Skolā 2013./14. m.g. Valstī Skolā 2014./15. m.g Valstī 

Priekšmets 6.a 6.b Kopā  6.a 6.b Kopā  6.a 6.b Kopā  

Latviešu 

valoda(mācībvaloda) 
0,72 - 0,72 0,61 0,70 - 0,70 0,70 0,73  0,73 0,70 

Krievu valoda (mācībvaloda) - 0,61 0.61 0,60 - 0,53 0,53 0,66  0,61 0,61 0,60 

Matemātika 0,61 0,73 0,67 0,61 0,74 0,62 0,68 0,69 0,67 0,69 0,68 0,70 

Latviešu valoda (valsts 

valoda) 
- 0,68 0,68 0,58 - 0,60 0,60 0,67  0,68 0,68 0,66 

Dabas zinības 0,62 0,60 0,61 0,63 0,60 0,41 0,51 0,63 0,71 0,65 0,68 0,64 

Vidējais apguves koeficients   0,66    0,61    0,68  

 

 

9.tabula Valsts pārbaudes darbu (diagnosticējošie darbi) rezultātu kopsavilkums 8.un 9.klasēs. 

Matemātikas diagnosticējošā darba mērķis  bija noteikt skolēnu matemātiskās 

prasmes un vispārējās domāšanas prasmes.  Turpmākajā darbā uzmanība jāpievērš 

skolēnu prasmei pielietot matemātisko valodu uzdevumu skaidrošanai. 

                        Skolā 

Priekšmets 8.a 8.b Kopā 

Matemātika (apguves koeficients) 0,69 0,57 0,63 

2015./16.m.g. 0,69 0,60 0,65 

 

Diagnosticējošajā darbā dabas zinībās uzrādīts viduvējs rezultāts. Tas 

izskaidrojams ar neuzmanību uzdevumu nosacījumu lasīšanā un izpratnē, kļūdu 

pieļaušanu grafikos doto vērtību nolasīšanā, uzmanība jāvelta grafiskās informācijas 

nolasīšanas prasmju pilnveidošanai un datu atspoguļošanas prasmei.  
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                        Skolā 

Priekšmets 9,a 9.b Kopā 

Dabas zinības (apguves koeficients) 0,56 0,50 0,53 

2015./16.m.g. 0,65 0,59 0,62 

 

 

Valsts pārbaudes darbu par vispārējo pamatizglītību rezultāti. 

Eksāmenus 2015./16.m.g. kārtoja 32 skolēni. Atbilstoši licencētajai programmai 

9.klases skolēni kārtoja eksāmenus svešvalodās (angļu, krievu valodā) latviešu valodā, 

matemātikā, Latvijas vēsturē, mazākumtautību valodā. Pārbaudes darbu rezultāti 

atspoguļo reālo situāciju (skat.10.tabulu). 

Valsts pārbaudes darbos kopumā skolēniem ir labi rezultāti, vidējais apguves 

koeficients 0,63, zemāks ir 9.b klases uzrādītais sniegums dzimtajā valodā .  

Eksāmenā latviešu valodā  apguves koeficients 0,64-optimālā līmenī. Matemātikas 

eksāmena rezultāti 9.a un 9.b klasē ir optimālā līmenī un ir augstāki par valsts 

rezultātiem. Grūtības sagādāja zināšanu pielietošana nestandarta situācijās. Kopējais 

rezultāts Latvijas vēstures eksāmenā ir optimālā līmenī. 

Detalizēta valsts pārbaudes darbu analīze ir atrodama MK materiālos. 

 

 

 

10.tabula. Valsts pārbaudes darbu par vispārējo pamatizglītību rezultātu kopsavilkums 

     Skolā 2012./13.m.g. Valstī Skolā 2013./14. m.g. Valstī Skolā 2014./15. m.g Valstī 

Priekšmets 9.a 9.b Kopā  9.a 9.b Kopā  9.a 9.b Kopā  

Latviešu 

valoda(mācībvaloda) 

0,64 - 0,64  0,78 - 0,78 0,64 0,62  0,62 0,62 

Matemātika 0,71 0,59 0,65  0,74 0,68 0,71 0,57 0,62 0,62 0,62 0,60 

Latvijas vēsture   0,66  0.79 0,62 0,72 0,64 0,65 0,74 0,71 0,67 

Krievu valoda(dzimtā) - 0,46 0,46  - 0,57 0,57 0,68  0,54 0,54 0,70 

Angļu valoda 0,66 0,57 0,62  0,72 0,59 0,66 0,66 0,74 0,67 0,70 0,68 

Krievu valoda 0,77 - 0,77  0,85 - 0,85 0,68 0,82  0,82 0,71 

Apguves koeficients   0,63    0,72    0,67  

 

 Salīdzinot mācību priekšmetu apguves koeficientus, augstākus rezultātus varam redzēt 

angļu valodā, krievu valodā un Latvijas vēsturē. Zemāki rezultāti uzrādīti krievu 

(dzimtajā valodā). Vērtējot valsts pārbaudes darbu rezultātus triju gadu griezumā un 
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salīdzinot ar rezultātiem valstī, varam secināt, ka tie dažos priekšmetos ir augstāki nekā 

valstī, dažos zemāki. 

 

Centralizētā eksāmena valsts valodā 9.b izvērtējums. 

Eksāmenu 2015./1016.m.g. kārtoja 7 skolēni. Skolēni eksāmenu nokārtoja 

atbilstoši savam zināšanu un prasmju līmenim. Vislabāk rādītāji eksāmena mutvārdu 

daļā, visvairāk grūtību sagādāja rakstīšanas uzdevumi. Salīdzinot ar iepriekšējiem 

mācību gadiem vidējais kopprocents ir zemāks, bet tas atbilst valstī uzrādītajam 

rezultātam. 

11.tabula. Centralizētā eksāmena valsts valodā kopsavilkums 

               2015./2016.m.g Kopā 

Skaits 2 3 1 1 7 

% 30-39 40-49 60-69 70-79  

 

              2013./2014.m.g.                        Kopā                2014./2015.m.g. Kopā 

Skaits 4 1 4 3 12 1 3 2 3 1 10 

% 50-59 60-69 70-79 80-89  40-49 50-59 60-69 70-79 80-89  

 

Eksāmenā iegūtais vidējais kopprocents 2014./2015.m.g. -63,3 % 

Eksāmenā iegūtais vidējais kopprocents  2013./2014.m.g.-70,00 % 

Draudzīgā aicinājuma  fonda skolu reitingā 2013./2014.mācību gadā lauku vidusskolu 

grupā nominācijā –latviešu valoda un literatūra ( mazākumtautību skolās), skola 

ierindojās pirmajā vietā un ieguva “Mazo Pūci”. 

Eksāmenā iegūtais vidējais kopējais procents 2015./2016.m.g. –50,7%, valstī 63,9 

%. 

Necentralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti redzami 12.tabulā. 

12.tabula.Necentralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti. 

Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

Apguves koeficients 

Ekonomika 2 

3 

0,88  2014./15. 

0,83  2015./16. 

Kulturoloģija 4 

7 

0,80   2014./15. 

0,71  2015./16. 
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Ģeogrāfija 18 0.71  2015./16. 

 

 

13.tabula. Centralizēto eksāmenu salīdzinājums pa priekšmetiem un līmeņiem 

2012./13.m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

kopprocents 

40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 

Angļu val. 66,16  5 8 3 3 

Bioloģija 88,00     1 

Fizika 61,67 1  1 1  

Ķīmija 88,00     1 

Krievu val. 72,70     1 

Matemātika 66,71 1 5 10 3 5 

Vācu valoda 83,00     1 

Vēsture 65,50   2   

Latviešu 

valoda 
64,24 1 4 14 4 1 

 

Centralizēto eksāmenu salīdzinājums pa priekšmetiem un līmeņiem 2013./14.m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

kopprocents 

40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 90-100% 

Angļu val. 62,5 3 1 2 4   

Krievu val. 82,00    4 8 1 

Matemātika 72,00  3 6 5 5 1 

Latviešu 

valoda 
68,00 3 2 5 5 5  

Ķīmija 79,00    1   

 

Centralizēto eksāmenu salīdzinājums pa priekšmetiem un līmeņiem 2014./15.m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

kopprocents 

30-39 % 40-49 

% 

50-59 % 60-69 

% 

70-79 

% 

80-89 

% 

90-100 

% 

Angļu val. 72,74   1 3 3 3  

Krievu val. 82,71   1 1 2 4 5 

Matemātika 66,17  2 3 6 4  2 

Latviešu 

valoda 
59,79 2 1 5 3 6   

Fizika 75,16     1   

Bioloģija 91,00       1 
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Centralizēto eksāmenu salīdzinājums pa priekšmetiem un līmeņiem 2015./16.m.g. 

Nr. 

p.k 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais kopprocents 

2
1

-3
0

%
 

3
1
-4

0
%

 

4
1
-5

0
%

 

5
1
-6

0
%

 

6
1
-7

0
%

 

7
1
-8

0
%

 

8
1
-9

0
%

 

9
1
-1

0
0
%

 

 

1. Latviešu 

valoda  

1 3 9 5 3 - - - 48.63 

2. Matemātika 4 4 8 3 2 - - - 43,15 

3. Angļu valoda - - 3 3 3 1 - - 57.96 

4. Krievu 

valoda 

(svešvaloda) 

- - - - 2 9 5 - 78,15 

5. Bioloģija - - - - 1 1 - - 71,16 

 

 

 

 

14.tabula 

 

Draudzīgā aicinājuma  fonda skolu reitingā 2011./2012.mācību gadā lauku 

vidusskolu grupā skola ierindojās otrajā vietā, nominācijā – matemātika, otrajā 

vietā, nominācijā- angļu valoda, pirmajā vietā. 

Draudzīgā aicinājuma  fonda skolu reitingā 2012./2013.mācību gadā lauku 

vidusskolu grupā skola ierindojās otrajā vietā, nominācijā – matemātika, trešajā 

vietā, nominācijā- angļu valoda, divpadsmitajā vietā. 

66.16

88

61.67

88
72.7 66.71

83
65.5 64.24

54.71
65.55

53.78
63.73 64.17

37.26

65.92

37.16
55.71

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos

2012./2013.m.g.

Skola % Valsts %
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Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā 2013./2014.mācību gadā lauku 

vidusskolu grupā skola ierindojās pirmajā vietā, nominācijā – matemātika, pirmajā 

vietā, nominācijā- angļu valoda, divdesmit sestajā vietā. Skola ieguva “Lielo Pūci” par 

mācību darba organizāciju un “Mazo ‘Pūci” par sasniegumiem matemātikā. 

 

 

 

 

Izglītojamo iegūtais vērtējums valsts pārbaudes darbos matemātikā, krievu valodā 

un bioloģijā pārsniedz valstī iegūtos rādītājus 

 

62,5
72,5

82
68,7

79

59

43.34

70.9

52.71
59.48

Angļu valoda Matemātika Krievu valoda Latviešu valoda Ķīmija

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos

2013./2014.m.g.

Skola % Valsts %

59.79
66.17

72.74
82.71

75.16

91

48.9 43.6
51.7

71.8

50.3
62.5

Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Krievu valoda Fizika Bioloģija

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos

2014./2015.m.g.
Skola % Valsts%

48.63 43.15

57.96

78.15
71.16

51.3

36.2

61.1
67 63.3

Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Krievu valoda Bioloģija

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos

2015./2016.m.g.
Skola % Valsts%
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Stiprās puses : 

- Skolā tiek veiktas izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un 
analīze. 

- Skolēni tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu saturu un sagatavoti darbu norisei. 
- Uzrādīti labi rezultāti centralizētajos pārbaudes darbos- augstāki salīdzinot ar 

sasniegumiem ikdienas darbā  un augstāki nekā vidēji valstī un novadā. 
- Mācību sasniegumu salīdzinājums ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos liecina, 

ka skolotāji izglītojamo mācību sasniegumus vērtē objektīvi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- Paaugstināt izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos pamatskolā. 
- Sniegt izglītojamiem atbalstu centralizēto eksāmenu mērķtiecīgā izvēlē. 

 

 

 

2.4 Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „Atbalsts 

izglītojamam”  

 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana.  

 

Skolēniem bija iespēja neskaidros jautājumus un problēmas risināt ar pedagogiem un klašu 

audzinātājiem, skolas atbalsta personāla ( psihologa , logopēda ) ,pieejama konsultācija pie 

pagastu sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesas darbiniekiem nepieciešamības gadījumā pie  

novadu skolu psihologiem. Klašu audzinātāji centās izzināt sociālā riska ģimeņu apstākļus, 

apzinās, ka šiem skolēniem nepieciešama īpaša uzmanība un aprūpe, piesaistot speciālistus – 

logopēdu, feldšeri, ģimenes ārstu, sociālo darbinieku, bāriņtiesas darbinieku.  Grūtību 

gadījumā skolotāji centās  bērnam palīdz. Mācību gada sākumā skola rīkoja adaptācijas 

pasākumus, komplektējot jaunas klases un pārejot no sākumskolas uz pamatskolas klasēm un 

no pamatskolas uz vidusskolu. Pavasarī notika sarunas ar topošajiem 1. un 10. klases vecākiem 

un skolēniem. Sākumskolas klašu skolotājiem izveidojusies sadarbība ar pirmsskolas 

sagatavošanas grupu, organizējot kopīgus pasākumus, tomēr vēlētos lai veidotos kontakts arī  

mācību procesa jautājumos. Skola sociālo problēmu risināšanā sadarbojās ar pagasta sociālo 

darbinieku vai bāriņtiesu, policijas darbinieku.. Skolas medmāsai sadarbojoties ar ģimenes 

ārstiem tika veikta skolēnu veselības apskate, kurā piedalās ģimenes ārsts un medmāsa. 
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Medicīniskās izziņas par skolēnu slimības gadījumiem un atvieglojumiem sporta nodarbībām 

glabājas pie skolas medmāsas , ar tām tiek iepazīstināti klases audzinātāji un sporta skolotāji. 

Skola uzklausīja un respektēja vecāku informāciju par bērna veselības stāvokli. Izglītojamo 

veselības problēmu gadījumā mācību laikā tika informēti vecāki un organizēta medicīniskā 

palīdzība. Skolas medmāsa un veselības mācības skolotāja  apmācījušas pirmās palīdzības 

sniegšanas komandas pamatskolā un vidusskolā, kuru dalībnieki zina, kā sniegt pirmo 

medicīnisko palīdzību un piedalās sacensībās.  Skolas personāls  mācīja skolēnus rūpēties par 

savu veselību un drošību. Skolā ir pieejamas medicīniskās palīdzības aptieciņas. Klašu 

audzinātāju stundās, sociālo zinību stundās un veselības mācības stundās izglītojamie apguva 

veselības mācības programmas tēmas, veselīga uztura mācību. Izglītojamiem iespēja uzlabot 

stāju sporta  stundās, tautisko deju kolektīvu  nodarbībās un dažādos ārpusstundu pasākumos. 

Paplašinot izglītojamo zināšanas par savu veselību, tika organizētas tikšanās ar medicīnas 

speciālistiem. Skolēni  izmantoja Višķu veselības centra zobārsta pakalpojumus. Izglītojamo 

ēdināšana brokastīs un pusdienās atbilda veselīga uztura nosacījumiem, skolā tika realizēta „ 

Skolas auglis programma”. Ēdināšanu skolā 5.- 8. klasēs un 5.gadīgo , sešgadīgo bērnu grupās 

atbalsta pašvaldība. Tā ir pieejama visiem izglītojamiem. Pusdienu maksa dienā bija euro 0,85, 

tika piedāvātas brokastis par euro 0,25. Izglītojamo informēšanai par drošības pasākumiem 

mācību gadā tika organizētas drošības mācību dienas, kurās izglītojamie tiek informēti un 

apmācīti par rīcību ugunsgrēka gadījumā – evakuācijas apmācība skolā plānota nākamajā 

mācību gadā. Notika tikšanās ar ceļu policijas darbiniekiem  par ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanu. Drošības nedēļās tika vērotas un analizētas filmas par drošības ievērošanu 

dažādās situācijās. Izglītojamo dienasgrāmatās un pie informācijas stenda pieejama 

informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Skolā izvietotas drošības zīmes un avārijas 

apgaismojums. Ierīkota ugunsdrošības sistēma, katrā stāvā ir evakuācijas plāni, ar kuriem 

izglītojamie ir iepazīstināti.  Izglītojamie apzinās, ka spēs adekvāti rīkoties evakuācijas 

gadījumā. Skolā ir izstrādāti drošības pasākumu reglamentējoši dokumenti. Darbinieki, 

skolotāji un skolēni tika instruēti, noteikta skolotāja atbildība par skolēnu drošību skolā un 

ārpusskolas pasākumos. Skolā ir izstrādāta kārtība par noteikumiem ekskursijās, pārgājienos, 

masu pasākumos. Izglītojamo vecāki tika informēti par drošības pasākumiem skolā. Klašu 

audzinātāji par to informēja ar ierakstiem izglītojamo dienasgrāmatās. Par izglītojamo drošību 

mācību procesa laikā un starpbrīžos skolas telpās rūpējās pedagogi un dežūrapkopējas, kuras 

regulāri uzturēja tīrību un kārtību.. Nepieciešamības gadījumā nodrošināta Izglītojamo 

uzturēšanās pēc mācību stundām skolas bibliotēkā un datorklasē, sporta laukumā, kā arī 

nodarbībās interešu pulciņos.  
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 Atbalsts personības veidošanā  

 

Skolas piedāvātās izglītības programmas ietvēra dažādas sociālās izglītības tēmas. Tās 

atspoguļojās mācību programmās, tematiskajos plānos un interešu izglītības programmās pie 

mācību priekšmetu, interešu izglītības skolotājiem un klašu audzinātājiem. Skolā ir izstrādāti 

attīstības plāns 2013. – 2016. mācību gadam, audzināšanas darba programma un klašu 

audzinātāju darba plāni, kuri ietver šādas tēmas:  

 adaptācija skolas vidē,  

 sevis izzināšana un pilnveidošana 

,  skolēna piederība ģimenei, klasei, skolai, valstij, 

  sabiedriskās aktivitātes rosināšana, 

  karjeras izvēle,  

 vesela personība drošā vidē. 

 Aktuālos jautājumus par šīm tēmām bija iespējams pārrunāt audzināšanas, sociālo zinību un 

veselības mācību stundās. Skolā darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija, kurā 

pārrunāja un analizēja audzināšanas darba problēmas un pieņēma lēmumus darba pilnveidei. 

Efektīvas bija skolas vadības, klases audzinātāja un atsevišķu klases skolēnu un viņu vecāku 

individuālās sarunas. Izglītojamajiem regulāri bija iespēja izteikt savus priekšlikumus un 

pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar skolas darbiniekiem. Izglītojamie zina , bet ne visi 

vienmēr ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus.  Skolēni arī zina, ka iekšējās kārtības 

noteikumu ieviešanu un izpildi kontrolē skolēnu pašpārvalde, skolotāji un skolas vadība. Skola 

veicināja pašdisciplīnas un atbildības sajūtas veidošanos. Izglītojamajiem bija iespēja organizēt 

un uzņemties atbildību dažādās aktivitātēs kā, piemēram: 

  radošo izpausmju pasākumos, 

  sporta dienās, 

  konkursos, viktorīnās, 

  atpūtas vakaros,  

 tematiskajos pasākumos u.c. 

 Mācību gada laikā skolā notika dažādi tradīciju pasākumi, sākot ar Zinību dienas svētkiem 1. 

septembrī un beidzot ar Pēdējā zvana svētkiem 13. maijā un pēdējo skolas dienu 30.maijā. 

Reizi piecos gados tiek organizēti absolventu un skolas darbinieku salidojumi. Tāds notika arī 

2016. gada 7.maijā.  Skolā aktīvi darbojās skolēnu līdzpārvalde  10. – 12. klašu skolēnu vadībā. 

To ievēlēja 8. – 12. klašu skolēni 2016. gada septembrī. Skolēnu līdzpārvalde :  
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 ierosināja un īstenoja priekšlikumus skolas dzīves uzlabošanā,  

  darbojās skolas padomē,  

  organizēja un vadīja tematiskos pasākumus un aktivitātes: Mis un Misters , Skolotāju diena, 

Popiela, pavasara sporta diena un citus, 

  iesaistījas pagastu jauniešu aktivitātēs,  

 piedalās Ēnu dienu organizēšanā.  

Tautisko deju kolektīvos dejoja 1.-2. klašu , 5.-6. klašu un 9.-12 klašu izglītojamie.  Dejotāji 

priecēja savus vecākus un vietējo sabiedrību uzvedumos un koncertos pagastu kultūras 

namos, piedalās draudzības koncertos un festivālā Ludzā ‘’ Latvju bērni danci veda ‘’. Interešu 

izglītības pulciņu nodarbību laiki atbilst izglītojamo vajadzībām un skolas iespējām. Interešu 

izglītības programmu īstenošanai izmantoja skolas un mūzikas un mākslas skolas telpas. Vecāki 

regulāri tika informēti par skolas pulciņu darba rezultātiem un sasniegumiem vecāku sapulcēs. 

Informācija ir  novada avīzē un skolas mājas lapā .Visiem izglītojamajiem ir iespēja iesaistīties 

dažādās ārpusstundu aktivitātēs. Špoģu vidusskolas izglītojamie regulāri piedalījās dažādās 

ārpusskolas aktivitātēs  

PIELIKUMS PAR SASNIEGUMIEM KONKURSOS SKATĒS 2015./2016. MĀCĪBU GADĀ: 

 

Kultūrizglītības programma 

 

 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2016”-3.pakāpe 

 Skatuves runas konkurss                           -2.pakāpe 

                                                                                    -3.pakāpe 

 1.-2.kl. tautas deju kolektīvu skate         - 1.pakāpe 

 5.-6.kl. tautas deju kolektīvu skate         - 1.pakāpe 

 10.-12.kl.tautas deju kolektīvu skate      -2. pakāpe 

 sākumskolas koru skate                            - 3.pakāpe 

 folkloras kopas konkurss “Dziesmu 

dziedu, kāda bija” -Dienvidlatgales  novads     -1.pakape 

                                                                       

 konkurss ”Pulkā esmu, pulkā teku”’    

            Dienvidlatgales novads                             -2.pakāpe (VJSC diploms) 

 Vizuālas un lietišķas mākslas konkurss     

             “Mani dziesmu svētki”                              -2.vieta 
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 Vizuālas mākslas konkurss “Lidice-2016”-2.vieta (3.skolēni) 

                                                                                     -3.vieta  (2 skolēni) 

 Kolāžu konkurss ‘’Izvēle: cilvēkmīlestība 

             vai vienaldzība’’                                           -1.vieta 

 Daugavpils novada kultūras pārvaldes 

            mākslas darbu konkurss ”Pusgadsimts bez Latvijas”-1.vieta 

 Latgales novada Mazpulku foruma 

            konkurss ‘’Sīpolu audzēšana”                   -2.vieta( 1.sk.) 

                                                                                   -3.vieta (1.sk.) 

 

Sporta izglītības programma 

 Daugavpils novada-1.vieta (futbols) 

                                               3.vieta ( volejbols-m) 

                                               3.vieta(volejbols-z) 

                                             1.vieta(10.-12.kl.,florbols),Latgales zona-4.vieta 

                                              1.vieta (8.-9.kl.,florbols) 

                                             1.vieta (minifutbols vsk.), Latgales zona-5.-6. vieta 

 “Drošie un veiklie “         -3.vieta ( 4.-5.kl.) 

 Jauno vieglatlētu kauss   -4.vieta 

 Vidusskolas kauss          - 2.vieta 

 ‘’ Draudzība”                  - 1.vieta 

 Krosa stafetes (pamatskola)-1.vieta 

 Krosa stafetes ( vidusskola)-3.vieta 

 Sarkana krusta sacensības-2.vieta (8.-9.kl.) 

                                               -3.vieta (10.-12.kl.) 

 

 Daugavpils novada Erudīts Līdzpārvaldei-3.vieta 

 

 

 Atbalsts karjeras izglītībā  

Skolēni un vecāki skolas mājaslapā, vecāku sanāksmēs un tikšanās reizēs ar pašvaldības 

teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem savlaicīgi tika informēti par skolas piedāvātajām 

izglītības programmām. Vecāko klašu skolēni un vecāki tika  informēti par profesionālās 
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izglītības iespējām novadā , Daugavpilī un valstī, par augstākās izglītības programmu izvēles 

iespējām, kā arī tika iepazīstināti ar iestāšanās noteikumiem izvēlētajā mācību iestādē. Veikts 

darbs skolēnu interešu un spēju izzināšanā, kas nosaka izvēlēto programmu, mācību 

priekšmetu vai mācību iestādes izvēli – tikšanās ar augstskolu mācību spēkiem, vidusskolēnu 

piedalīšanās „Ēnu dienās”, braucieni uz atvērto durvju dienām skolēnu izvēlētajās izglītības 

iestādēs Daugavpilī . Skolā notika pasākumi, kas veicināja drošu un apzinātu karjeras izvēli - 

tikšanās ar skolas absolventiem, skolēnu vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem. Skolu kā 

prakses vietu izvēlas studējošie absolventi. Bibliotēkā ir pieejami informatīvi materiāli par 

karjeras izvēli. Skolā tika izstrādātas programmas karjeras izglītībā 7. - 9. kl., 10. - 12. kl. 

skolēniem. Pašreiz skolas un klases audzināšanas programmās iekļauta tematika par karjeras 

izvēles iespējām, kas piemērota klašu grupām. To realizēja audzinātāji klases audzināšanas 

stundās. Skola atbalstīja un rosināja skolēnus piedalīties konkursos, kas saistīti ar karjeras 

izvēli, piemēram, fizikas konkursā, Pirmās palīdzības sacensībās. Par karjeras izglītības 

efektivitāti skolā liecina fakts, ka 12. klases absolventi turpina studijas savās izvēlētajās 

specialitātēs. Apkopotas ziņas par vidusskolas absolventu turpmākajām mācībām un karjeru. 

Skola izstrādāja vispārēja rakstura informatīvos materiālus - bukletus, kā arī materiālus par 

skolā īstenojamām izglītības programmām un izplata tos izglītojamiem, vecākiem, apkārtējo 

pamatskolu audzēkņiem un skolas viesiem.  

 

Atbalsts mācību procesa diferenciācijā 

 

 Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji apzināja talantīgo skolēnu vajadzības. Šie 

skolēni tika gatavoti dalībai skolas konkursos, konsultēti zinātniski pētnieciskajos darbos. 

Tomēr šis darbs nebija visai pārdomāts un sistemātisks.  Skolā turpmāk vajag organizēt 

zinātniski pētniecisko darbu lasījumus, lai labākie darbi pārstāv skolu Latgales novada un valsts 

mēroga zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Skola veiksmīgi nodrošināja talantīgo 

skolēnu piedalīšanos novada mācību olimpiādēs, konkursos un projektos. Šo darbu koordinēja 

direktora vietniece izglītības jomā. 2015./2016.mācību gadā skola ieņēma pirmo vietu par 

mācību priekšmetu olimpiādēm un interešu izglītību.. Skola sekmēja, atbalstīja un stimulēja 

talantīgos skolēnus un skolotājus. Skolēnus par panākumiem mācībās un sabiedriskajās 

aktivitātēs  prēmēja Daugavpils novada dome, apbalvoja un rezultāti tika publiskoti skolas 

mājaslapā un novada laikrakstā. Veiksmīgākie skolotāji par skolēnu sasniegumiem mācību 

olimpiādēs, konkursos un skatēs tika apsveikti ar ziediem. Vairākums aptaujāto izglītojamo 

uzskata, ka skola novērtē viņu sasniegumus. Skola centās  sniegt precīzu un vajadzīgu 
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informāciju par bērnu stiprajām un vājajām pusēm. Skolā tika apzināti izglītojamie, kuriem ir 

grūtības mācībās un kuri ilgstoši neapmeklē skolu. Lai nodrošinātu šo bērnu izaugsmi, klases 

audzinātājs sadarbojās ar mācību priekšmetu skolotājiem un  vecākiem. Ir izstrādāts un visiem 

pieejams individuālo nodarbību grafiks. Izglītojamiem bija iespējas saņemt informatīvo 

materiālu bibliotēkā, internetā datorklasē. Darbu ar sekmēs vājajiem izglītojamiem sekmēja 

individuālās konsultācijas mācībās un individuālās pārrunas par mācību jautājumiem, kurās 

piedalījās izglītojamais, skolas direktors, direktora vietniece mācību darbā, audzinātājs, 

vajadzības gadījumā arī vecāki .Šo pārrunu laikā tika sastādīti izglītojamā individuālā darba 

plāni mācību sasniegumu uzlabošanai.  Mācību gada beigās, skola organizēja divu nedēļu 

papildus darbu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai un izglītojamie kārtoja 

pēcpārbaudījumus, kā tas tiek noteikts normatīvajos dokumentos. Izglītojamiem bija iespēja 

apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos. Skolotāji sniedza palīdzību izglītojamiem mācību 

grūtību pārvarēšanā. Darbā ar izglītojamiem, kuriem bija stundu kavējumi, palīdz pašvaldības 

sociālā dienesta un bāriņtiesas darbinieki.. Skolā tika nodrošināts logopēda atbalsts mācīšanās 

procesam, kā arī darbojas pagarinātā grupa, kuras skolotājs sniedza atbalstu mājas darbu 

sagatavošanā izglītojamiem, kuri gaida transportu uz mājām. Ja nepieciešams, bija pieejams 

skolas psihologa atbalsts.  

PIELIKUMS : 

Špoģu vidusskolas izglītojamo mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD rezultāti novadā 

Mācību priekšmets Iegūtais rezultāts 

2013./14.m.g. 

Iegūtais rezultāts 

2014./15.m.g. 

Iegūtais rezultāts 

2015./16.m.g. 

Krievu valoda 1.vieta, atzinība 2.vieta, 3.vieta 3.vieta, atzinība 

Valsts valoda atzinība - - 

Bioloģija 2.vieta, 3.vieta divas atzinības atzinība 

Latviešu valoda 

 un literatūra 

atzinība 2.vieta, atzinība atzinība 

Fizika - - atzinība 

Matemātika 3.vieta divas atzinības, 

3.vieta 

divas trešās vietas 

Vizuālā māksla 2.vieta 3.vieta, atzinība 2. vieta 

Informātika 1.vieta 1.vieta 1.vieta 
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Angļu valoda 1.vieta, atzinība 1.vieta, atzinība 

 

3.vieta 

Kopā:  

 

1.vieta -5 

2.vieta - 2 

3.vieta - 2 

          Atzinība -4 

1.vieta -2 

2.vieta - 2 

3.vieta - 3 

          Atzinība –7 

1.vieta -1 

2.vieta - 1 

3.vieta - 4 

           Atzinība –4 

 

1.vieta novadā mācību priekšmetu olimpiāžu kopvērtējumā . 

 

 

 

 

Skolēnu sasniegumi valsts mēroga konkursos 

 

Mācību priekšmets Iegūtais rezultāts  

Krievu valoda Piedalīšanās valsts olimpiādē 

Latviešu valoda Piedalīšanās valsts olimpiādē 

 

Skolēnu sasniegumi zinātniski pētniecisko darbu Latgales reģiona ZPD konkurss 

Mācību priekšmets Iegūtais rezultāts 

2013./14.m.g. 

Iegūtais rezultāts 

2014./15.m.g. 

Iegūtais rezultāts 

2015./16.m.g. 

Vides zinātne 3.vieta   

2 2

1 1

2

3

11

2

1 1 1

2

1

2 2

3

2

3

1

2 2 2

1

2 2

1 1 1

2

1

Godalgotās vietas novada mācību priekšmetu olimpiādēs

2012./13.m.g.

2013./14.m.g.

2014./15.m.g.

2015./16.m.g.
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Valodniecība  3.vieta pateicība 

Pedagoģija  pateicība  

 

Pētnieciskie darbi novadā 

Latviešu valoda 8.a atzinība 

Krievu valoda 8.b Atzinība 

 

Atklātās olimpiādes 

 

Mācību priekšmets Iegūtais rezultāts 

2014./15.m.g. 

Angļu valoda 7.-9.kl bronzas medaļa 

Matemātika 3.vieta 

2 atzinības 

Latvijas 42. atklātā matemātikas 

olimpiāde 

divas 3.vietas 

atzinība 

 

Skolēnu radošie darbi 

2.vieta novadā-radošo darbu konkurss 1.-2. klasēm-2013./2014.m.g. 

2.vieta novadā-radošo darbu konkurss 1.-2. klasēm-2014./2015.m.g. 

3.vieta novadā-radošo darbu konkurss 3.-4. klasēm-2015./2016.m.g. 

 

 

 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

 

Skolā tika apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Trīs izglītojamie kopā ar vecākiem 

apmeklēja valsts un pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisiju, kuras, pamatojoties uz 

iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedza 

kvalificētu speciālistu konsultācijas un ieteica izglītojamam piemērotāko izglītības 

programmu.  2015./2016. mācību gadā  skolā licencētas un akreditētas speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas 

kodi 21015811 , 21015821 un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem , programmas kodi 

21015611 , 21015621. Programmas skolā apguva četrpadsmit izglītojamie. Izglītojamie 

iekļauti vispārizglītojošajā klasē. Skolotāji un klases biedri palīdz izglītojamiem iekļauties 
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mācību procesā. Lai veicinātu izglītojamo izaugsmi, notika regulāra vecāku un skolotāju 

sadarbība. Izglītojamiem izstrādāti individuālie izglītības plāni, kuros iekļautas arī individuālās 

nodarbības pie logopēda. Mācību sasniegumi tika vērtēti atbilstoši Ministru kabineta 

izstrādātajiem noteikumiem par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības 

programmās. Pedagogi, pamatojoties uz psihologu un pedagoģiski medicīniskās komisijas  

ieteikumiem, sniedza izglītojamiem vajadzīgo atbalstu. Skolā strādāja 16 pedagogi, kuriem ir 

atbilstoša kvalifikācija darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Četri pedagogi mācību 

gada laikā apmeklēja tālākizglītības kursus darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Lai 

visi skolas pedagogi gūtu zināšanas par darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, 

direktora vietniece izglītības jomā regulāri koordinēja klases audzinātāju , priekšmeta 

skolotāju un atbalsta personāla sadarbības jautājumus. Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu 

izglītojamo ar speciālām vajadzībām apmācību, nepieciešami atbilstoši resursi un speciāls 

aprīkojums pilnvērtīgai speciālo izglītības programmu realizēšanai. Nav vispār mācību grāmatu 

speciālo programmu izglītojamiem. 

 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

 

 Izglītojamo ģimenes saņēma savlaicīgu, lietderīgu un vispusīgu informāciju par mācīšanās un 

mācību satura jautājumiem, par eksāmenu un pārbaudes darbu kārtošanu, par visām skolas 

darba režīma izmaiņām un skolā paredzētajiem pasākumiem ar izglītojamo dienasgrāmatu 

palīdzību, novada avīzes un informatīvo vēstuļu palīdzību, kā arī skolas un klašu vecāku 

sapulcēs . Par  skolas dzīves aktualitātēm izglītojamo ģimenes tika informētas arī skolas mājas 

lapā www.edu.dnd.lv. Skolas un izglītojamo ģimeņu ikdienas saziņai kalpo skolēnu 

dienasgrāmata un MYKOOB žurnāls. Sekmju izrakstu vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, 

saņēma vienu reizi mēnesī. Lai padarītu mācību procesu efektīvāku, skolas administrācija 

organizē individuālās sarunas ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi mācību 

priekšmetos, un viņu vecākiem. Skolā darbojās Skolas padome, kur vecāki izteica 

priekšlikumus un iesaistījās skolas darba uzlabošanā. Skolas padomes sēdes tika protokolētas. 

Vecāki tika rosināti izteikt savu viedokli un ierosinājumus par skolas darba uzlabošanu klašu 

un skolas vecāku sapulcēs. Skolas vadība un klašu audzinātāji rīkoja skolas un klašu vecāku 

sapulces, lai informētu par aktualitātēm skolas un klases dzīvē, izvērtētu paveikto un uzzinātu 

vecāku vēlmes, ieteikumus un problēmas, lai maksimāli efektīvi plānotu turpmāko darbu. 

Izlaiduma klašu vecāku sapulcēs tradicionāli tika pieaicināti priekšmetu skolotāji un skolas 

administrācijas pārstāvis, lai informētu vecākus par gala pārbaudījumu norisi, izglītojamo 
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gatavību pārbaudījumiem. Kā katru gadu arī šogad tika organizētas Vecāku dienas, lai skolēnu 

ģimeņu pārstāvji apmeklētu mācību stundas, vērotu sava bērna darbu un aktivitāti, kā arī 

novērtētu skolotāju profesionalitāti.  Tomēr skolēnu vecāku pasivitāte ir liela.  Vecāki vairāk 

izvēlējās individuālās sarunas ar priekšmetu skolotājiem, lai  apspriestu bērna veiksmes un 

risinātu problēmas. Skolotāji sniedza ģimenēm kvalitatīvu informāciju par izglītojamo 

sasniegumiem, konsultējas, ja bērnam nepieciešama palīdzība. Skola veica ģimeņu aptaujas, 

apkopoja un analizēja informācijas apmaiņas rezultātus, tos izmantojot turpmākā darba 

uzlabošanai. Lielākā daļa ģimeņu skolas sniegto informāciju uzskata par savlaicīgu, regulāru un 

lietderīgu. Klases audzinātāji veido datu bāzi, kas regulāri tiek atjaunota un ietver pilnīgu 

informāciju par skolēniem un viņu ģimenēm. Skolā regulāri apbalvo izglītojamos par labām 

sekmēm un izsaka pateicību viņu vecākiem.  12.klašu absolventu vecāki izlaidumā no skolas 

saņēma piemiņas dāvaniņu pateicībā par sadarbību ar skolotāju kolektīvu.  

                 

2.5 Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „ Skolas  vide”  

 

 

Skolas mikroklimats  

 

Skolas darbs tika virzīts ar mērķi, lai visi izglītojamie, vecāki un skolotāji apzinās savu atbildību 

un lomu skolas attīstībā un skolas prestiža celšanā. Tā pamatā bija skolas darbs, kurš virzīts uz 

stabilas personības veidošanu sociālā vidē, kura apzinās savu piederību skolai, pagastam, 

valstij. Skolas darbs tika organizēts, sadarbojoties skolotājiem, izglītojamiem un vecākiem. 

Skolotāji apzinās sava darba nozīmīgumu skolas mērķu popularizēšanā un īstenošanā. 

Izglītojamo piederības apziņu skolai veicina iesaistīšanās skolas dzīves veidošanā, kurā 

nozīmīgu vietu ieņem izglītojamo līdzpārvalde. Skolai ir sava atribūtika –  himna, skolas karogs, 

atzinības rakstu forma. Skolai ir savas tradīcijas, kuru izkopšanā iesaistās izglītojamie, skolotāji 

un vecāki. Skolas kolektīva saliedēšanai notiek skolas darbinieku kopīgi pasākumi -  atpūtas 

pasākumi, jubileju svinības u.c. Šajos pasākumos piedalās arī pensionētie kolēģi. Reizi piecos 

gados skola organizē absolventu un bijušo darbinieku salidojumu. Salidojums tika organizēts 

arī šajā mācību gadā. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un 

reliģiskās piederības. Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja 

cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Tas ļauj produktīvi risināt dažādus darba jautājumus. 

Izglītojamo vidū nav grupējumu, kas uzsvērtu savu pārākumu vai necieņu. Konfliktsituācijas, 
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ja tās rodas, skolā tika risinātas taisnīgi. Attieksme pret apmeklētājiem nodrošinām  laipnu un 

korektu . Skolā ir precīzi noteikta kārtība, kā jārīkojas apmeklētājiem, lai atrastu vajadzīgo 

telpu vai personu. Pie ieejas durvīm mācību laikā atrodas dežurante. Skolas viesi skolā vienmēr 

jūtas gaidīti. Skolas vadības un skolotāju attieksme pret izglītojamiem un vecākiem ir labvēlīga. 

Lai labāk izzinātu izglītojamo un vecāku domas un risinātu problēmas, kas saistītas ar bērnu 

labvēlīgu iekļaušanos skolas vidē, tika organizētas individuālas sarunas. Skolēnu līdzpārvalde 

organizēja skolas kultūras, sporta, mācību un veselības aktivitātes pauda izglītojamo viedokli 

skolas vadībai, kā arī līdzdarbojās Skolas padomē. Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir 

demokrātiski izstrādāti, kvalitatīvi un saprotami, to izstrādē piedalījās gan skolotāji, gan 

izglītojamie. Noteikumos paredzētas izglītojamo tiesības un pienākumi, atzinības un 

piemērojamie sodi. Savlaicīgi tika veiktas arī korekcijas.  Iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu pārraudzīja skolotāji, skolas vadība, izglītojamo līdzpārvalde. Ar tiem izglītojamie 

iepazinās audzināšanas  stundās, mācību gadu uzsākot, un pēc vajadzības regulāri visu mācību 

gadu, izglītojamie un darbinieki tos zina un ievēro. Iekšējās kārtības noteikumi ievietoti arī 

izglītojamo dienasgrāmatās. Skolā uzskaitīja un analizēja izglītojamo apmeklējumus un 

nosebošanās gadījumus un atbilstoši rīkojās, lai tos novērstu. Izglītojamie un viņu vecāki zina, 

kā jārīkojas, lai paziņotu par nokavēšanos vai neierašanos. (2011.gada 1.februāra MK 

noteikumiem Nr. 89).  

 

Skolas fiziskā vide 

 

 Skolas telpas mācību gada sākumā bija labi sagatavotas un piemērotas visām mācību 

vajadzībām. Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo, skolotāju un 

darbinieku vajadzībām. Telpu iekārtojums nodrošina izglītības programmu realizēšanu. 

Regulāri arī mācību gada laikā tika pārskatīta telpu atbilstība izglītojamo un pedagogu 

vajadzībām. Mācību telpas un palīgtelpas, to aprīkojums tika uzturēts kārtībā. Telpu sanitāri 

higiēniskie apstākļi bija labi, jo ir atbilstošs apgaismojums, piemērota siltuma temperatūra (ar 

iespējām to regulēt katrā telpā pēc vajadzības), laba vēdināšana, tāfeļu apgaismojums. Skolas 

telpas bija gaišas. Atbilstošo pārbaužu rezultāti vienmēr bija labi. Pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Personāls regulāri izteica ierosinājumus skolas vides uzlabošanai. Priekšlikumi bija 

konstruktīvi un reāli īstenojami. Piecām klasēm bija sagādātas jaunas mēbeles, klašu soli un 

krēsli ir dažādu izmēru. Uzlabots skolas lokālais interneta tīkls. Pakāpeniski tika veikts gan 

mācību kabinetu, gan gaiteņu un palīgtelpu mazs kosmētiskais remonts , jo visas skolas telpas 

ir renovētas.  Skolā ir funkcionāla skolotāju istaba, datorklase, bibliotēka. Skolotāju istabā bija 
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iespējams regulāri saņemt mācību procesam nepieciešamo informāciju, kas izvietota stendā. 

Tika regulāri pildītas kontroles un uzraudzības dienestu prasības par telpu atbilstību sanitāri 

higiēniskajām normām un drošībai. Darbinieki sekoja , lai būtu kārtībā tāfeļu apgaismojums, 

uzstādītas žalūzijas. Visi skolas darbinieki tika instruēti par darba drošību un ugunsdrošību, arī 

izglītojamiem notika nepieciešamās instruktāžas. Skolas telpas ir drošas izglītojamiem un 

darbiniekiem. Redzamās vietās ir evakuācijas plāni, norādītas izejas, skolas telpās ierīkota 

ugunsdzēsības signalizācija, atbilstoši normām pieejami ugunsdzēšamie aparāti , regulāri tos 

papildinām un pārbaudām. Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo izglītojamo 

un personāla pārvietošanos. Izglītojamiem bija iespējas piedalīties telpu noformēšanā. Skolā 

regulāri tika izvietotas izglītojamo darbu izstādes, ar kurām iespējams iepazīties gan pašiem 

izglītojamiem, gan skolotājiem un skolas viesiem. Par  zaļajiem augiem skolā pastāvīgi rūpējas 

skolas tehniskā darbiniece, klašu telpās - skolotāji, klašu audzinātāji, kā arī izglītojamie. Zaļo 

augu klāsts ir jāatjauno un jāpapildina. Skolas teritorija ir noteikta, bet nav ierobežota. Skolas 

apkārtne bija tīra un kārtīga. Skolas ainavu veidojošās puķu dobes uzturēja kārtībā tehniskais 

personāls. Izglītojamie,  skolas tehniskie darbinieki un skolotāji iesaistījās skolas apkārtnes 

sakopšanas talkās pavasaros un rudeņos, labiekārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā.  

Skolas gaiteņi tiek noformēti vienotā stilā. Skolas telpu noformēšana jāturpina. 

 

                 

2.6 Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „ RESURSI”  

 

 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 Mācību gada  uzmanība tika pievērsta mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā.  

Mācību gada laikā tika iegādāti trīs audiomagnetafoni , viens jauns kopētājs  un divi lāzera 

printeri. Skolā  izveidoto skolas iekšējo datortīklu ar interneta pieslēgumu  2015./2016. mācību 

gadā , saņemot dāvinājumu no firmas MikroTik , modernizēja .  Ļoti nepieciešami papildus 

esošiem video projektori, interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras,  portatīvie un stacionārie 

datori darbam mācību stundās. Skolas finansējuma ietvaros nopirkts inventārs skolas sporta 

bāzes uzlabošanai. Sporta nodarbību vajadzībām tiek izmantots skolas sporta laukums, kurš 

tiek regulāri uzlabots, bet steidzami vajadzīga tā rekonstrukcija. Kaut arī mācību procesam 

nepieciešamā materiāli tehniskā bāze katru gadu tiek papildināta, tā pilnībā neapmierina 

vajadzības. Mācību grāmatu, metodiskās un izziņas literatūras, kā arī daiļliteratūras iegādi 
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nodrošināja skolas budžets, tika izmantoti arī valsts mērķdotācijas līdzekļi. Administrācija, 

lietvede, lielākā daļa skolotāju un bibliotekāre bija nodrošināti ar datoriem, printeriem, 

interneta pieslēgumu. Iekārtas un tehniskie līdzekļi bija labā darba kārtībā un droši lietošanai. 

Telpas tika izmantotas racionāli, to noslogojums neradīja problēmas mācību un interešu 

pulciņu nodarbībām. Skolā bija dota iespēja kopēt mācību materiālus mācību procesa 

vajadzībām. Skolā darbojas klašu - kabinetu sistēma, uz telpu durvīm ir norādes. Skolas 

bibliotēkā var iepazīties ar pieejamo literatūru un mācību materiāliem, kā arī iespēja atrast 

informāciju, izmantojot jaunākās enciklopēdijas. Bibliotēkas vadītāja darbā izmanto datoru . 

Pedagogi bija informēti par skolā esošajiem materiāli tehniskajiem resursiem, to atrašanās 

vietu, izmanto tos mācību un ārpusstundu darbā, interešu izglītības programmu apguvē. Sešos 

mācību kabinetos uzstādīti stacionāri videoprojektori. Tā kā nav iespējams nodrošināt 

tehnikas pieejamību katrā kabinetā, tika izmantots portatīvais dators un projektors. Šādu 

pārnēsājamo komplektu vairāki skolotāji izmantoja savās stundās. Skolai ir pašvaldības 

apstiprināts budžets izglītības iestādes uzturēšanai, interešu izglītības programmu 

realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, mācību tehnisko līdzekļu iegādei, skolas  attīstībai un 

skolas tehniskā personāla algošanai. Finanšu līdzekļi tika piesaistīti arī no projektiem un 

ziedotājiem. Iedalītos finanšu resursus skolas kolektīvs centās izmantot racionāli. Pēc 

teritoriālās reformas ieviešanas skolas materiālais stāvoklis ir uzlabojies. Skolas pārziņā 

nodotie finanšu resursi tika izmantoti atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai. 

Notika skolas kolektīva informēšana par finanšu līdzekļu izlietošanu. Kolektīvs izsaka 

priekšlikumus nākamā gada budžeta sastādīšanā. Šajā procesā tika iesaistīta arī skolas 

padome. Telpu sīkos remontdarbus skolas ēkā veica skolas darbinieki. Skola sedz skolotāju 

kursu un semināru ceļa izdevumus. Skolas kolektīvs un skolas padome tika regulāri informēti 

par skolas finanšu iespējām un to izmantošanu.  

 

Personālresursi.  

 

Skolas pedagogu izglītība un kvalifikācija ir atbilstoša pašreizējo normatīvo aktu prasībām. Ar 

augstāko izglītību strādāja visi 42 pedagogi. Četri no tiem – pirmsskolas grupās. Skolā strādā 

pieci pedagoģijas maģistri. Visi pedagogi  zina savas profesionālās darbības mērķus. Skolotāji 

gatavoja skolēnus olimpiādēm, vadīja skolēnu zinātniskos darbus un mācību projektus. Skolā 

nebija nepamatotas kadru mainības. Sekmīgi strādā esošais skolotāju personāls, logopēds un 

bibliotekārs. Pārdomātāku darba izpildi vēlētos no skolas psiholoģes. Skolotāju nodarbinātības 

efektivitāte būtu jābūt augstākai. Darba slodzes tika sadalītas, ievērojot: 
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  skolas izglītības programmu īstenošanas vajadzības, 

  darba organizācijas vajadzības,  

 skolotāja darba pieredzi, kvalifikāciju, 

  sistēmas „Nauda seko skolēnam” nosacījumus. 

 Izveidotā skolas darba struktūra un skolotāju darba pienākumi nodrošināja sekmīgu skolas 

darbu izglītojamo skaita samazinājuma apstākļos. Darba slodžu sadalījums nodrošināja visu 

funkciju veikšanu – bibliotēka, pagarinātā grupa, logopēds, skolas vadības struktūra. Skolotāji 

pildot pienākumus  sadarbojās, risinot mācīšanas procesā radušās problēmas. Skolotāji 

izmantoja iespēju piedalīties  novada metodisko apvienību sanāksmēs par jautājumiem 

saistībā ar mācību programmu izvēli, izstrādi un īstenošanu, iepazīt citu skolu pieredzi. Skolas 

vadība motivēja un atbalstīja pedagogus tālākizglītībai. Četri skolotāji mācību gada laikā 

apguva iemaņas un prasmes darbam ar skolēniem , kuri apgūst speciālās izglītības 

programmas. Viena skolotāja ieguva papildus specialitāti un vienu skolotāju gatavojam par 

karjeras skolotāju. Skolā ir datu bāze par visu skolotāju tālākizglītības nepieciešamību un izpildi 

, to kontrolēja skolas vadība. Tālākizglītības kursos un semināros gūtās atziņas tika lietotas 

praksē, pilnveidojot izglītības programmu saturu, veidojot mūsdienīgas mācību stundas, īpašu 

uzmanību pievēršot komunikācijas tehnoloģiju līdzekļu izmantošanai. Skolas vadība 

nodrošināja skolotājiem iespēju piedalīties projektos un attīstīt savas prasmes.  Sadarbība ar  

Eiropas valstu skolām COMENIUS projekta ietvaros vairākiem skolotājiem un skolēniem ir 

devusi iespēju viesoties citu valstu skolās un pilnveidot savas prasmes mācību projektu 

organizēšanā un projektu rezultātu prezentēšanā , kurš sekmīgi noslēdzās. Skolotāji piedalījās 

globālās izglītības projektā , iesaistījās ERASMUS + projektā un e-Twinnig projektā. Vairākiem 

skolas skolotājiem ir darba kvalitātes novērtēšanas pakāpe.  Aktivitātes darbības rezultātā 3 

pedagogi ir ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi, 16 pedagogi ir ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi, 2 

pedagogi – 2. kvalitātes pakāpi. Šajā mācību gadā trešo kvalitātes pakāpi ieguva skolas 

logopēde. Visi pedagogi veiksmīgi apguvuši iemaņas darbā ar MYKOOB žurnālu.  
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2.7 Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „Skolas darba 

organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

 

 Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

 

Skolas vadība plānoja un koordinēja skolas darbu, tā plānošanu un izvērtēšanu. Tas bija 

nepārtraukts process, kas notika visos līmeņos un plānojās atbilstoši skolas noteiktajām 

prioritātēm. Skolas vadība darba plānošanā, kontrolēšanā un vērtēšanā balstījās uz:  

 iepriekšējā mācību gada darba analīzi, 

  skolas attīstības plāna prioritātēm, 

  skolas metodisko komisiju un skolotāju priekšlikumiem, 

  Daugavpils novada pašvaldības IP izvirzītajām skolas darba prioritātēm,  

 Daugavpils novada domes, pagasta pārvaldes, skolas padomes, izglītojamo pašpārvaldes, 

skolas darbinieku un vecāku ieteikumiem,  

 darbības mobilitāti un nepieciešamajām izmaiņām mācību gada laikā.  

Skolas darba plāns paredzēja realizēt darba kontroli un izvērtēšanu plānotajos galvenajos 

darba virzienos. Skolā vērtēšanas process sākās ar pašvērtējuma veidošanas prasmēm 

izglītojamiem mācību stundās, pedagogu pašvērtējumu mācību gada laikā. Metodiskās 

komisijas veica mācību un audzināšanas darba apkopojošo vērtēšanu un analīzi mācību gada 

noslēgumā. Skolas administrācija veica mācību gada kopējo rezultātu analīzi un izvērtēšanu, 

par iegūtajiem rezultātiem ziņojot skolas pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolas darba 

pašvērtēšana balstījās uz skaidri zināmiem faktiem un pierādījumiem: 

  skolas vispārējās vērtēšanas materiāliem,  

 darbu analīzēm,  

 stundu un nodarbību vērojuma materiāliem,  

 dokumentu un materiālu analīzēm, 

  anketu un testu materiāliem, 

  vecāku un skolēnu secinājumiem. 

 Skolā izveidotā kontroles un vērtēšanas sistēma nodrošināja pedagogu pozitīvu izpratni un 

sadarbības vidi nepārtrauktai pašvērtēšanai.  Skolotājiem ir vienota izpratne par mācīšanas un 

mācīšanās procesiem un ka skolotāji zina skolas darba prioritātes. Tomēr ne visi skolotāji 



46 
 

labprāt iesaistās sava darba izvērtēšanā.  Skolas darba jomu vērtēšanā iegūtā informācija tika 

izmantota:  

 lai apzinātu skolas stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus,  

 plānojot turpmāko darbu, 

  informējot izglītojamos un vecākus, vietējo pašvaldību – individuāli, sanāksmēs, skolas 

stendos,  novada avīzē, skolas mājaslapā. 

 Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tika  analizēta skolotāju sanāksmēs , skolas 

pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju metodisko komisiju apspriedēs. Jaunas prioritātes un 

uzdevumi tālākai attīstībai tika apstiprinātas mācību gada sākumā. Vidusskolas attīstības plāns 

nosaka galvenos prioritāros darbības virzienus laika periodā no 2013. līdz 2016. gadam. Skolas 

attīstības plāns ietver visas nepieciešamās sadaļas. Katras prioritātes īstenošanas plānojums 

paredz precīzus mērķus. Skolas attīstības plāna veidošanā tika ņemti vērā:  

 Daugavpils novada pašvaldības izglītības pārvaldes, novada domes un pagasta pārvaldes 

prioritātes, skolas kā lauku vidusskolas specifika un reālās iespējas, 

  pašnovērtējumā konstatētās darba stiprās puses, akcentējot nepieciešamos uzlabojumus,  

 skolas darbības pamatmērķi.  

Skolas attīstības plāns veidots, ņemot vērā izglītojamo skaitu tagad un nākotnē. Izvirzītās 

prioritātes ir saprotamas un reālas. Attīstības plānā izvirzītos mērķus bija iespējams sasniegt. 

Prioritātes plānojums paredz mērķus, vērtēšanas kritērijus, uzdevumu izpildes gaitu, 

atbildīgos, resursus, kontroli un pārraudzību. Veidojot skolas attīstības plānu, tika izvirzīti 

galvenie uzdevumi un darba prioritātes katram mācību gadam, mācību gada darba plāns un 

iekšējās kontroles jautājumi katrā konkrētajā skolas darbības jomā. To ņēmām vērā arī 

plānojot 2015./2016. mācību gada darbu. Līdz 2016. gada decembrim ir jāapstiprina dskolas 

attīstības darba plāns 2017.- 2019. gadam.  

 

Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība. 

 

 Skolas vadības darbs notika demokrātiski, akcentējot katra atbildību un radošo iniciatīvu. 

Skolas vadība nodrošināja skolas darba plānošanu, sasniedzamo rezultātu prognozēšanu, 

izvirzīja skolas darbības mērķus un uzdevumus, noteica darbinieku atbildības jomas, pieņēma 

lēmumus, motivēja darbiniekus un izglītojamos.  Nepieciešamības gadījumā saņēma palīdzību 

un atbalstu no skolas vadības. Pedagogus iespēju robežās centāmies novērtēt no vadības 

puses. Skolas vadība risināja radušās konfliktsituācijas, nodrošināja iekšējo kontroli un skolas 

darba vērtēšanu, veica informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbiem un plānoto 
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informatīvajās sanāksmēs, ar rakstisku informāciju vecākiem, nodrošināja skolas darba 

organizāciju atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, izstrādāja iekšējos normatīvos aktus, 

veica personāla atlasi un plāno tā izglītošanu. Plānoja un virzīja pedagogu kvalifikācijas 

celšanai, rosināja izvirzīt augstus, reāli sasniedzamus mērķus un rosināja skolotājus lietot 

jaunas metodes mācīšanas un mācīšanās procesā. Skolas vadība sadarbojās savā starpā, ar 

pārējo personālu, izglītojamiem un vecākiem, organizēja sadarbību ar citām institūcijām 

izglītības procesa sekmīgai attīstībai, veicināja demokrātisku un radošu sadarbības vidi skolā, 

atbalstīja inovācijas, sniedza darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Skolas vadība konsultējās 

ar kolektīvu lēmumu pieņemšanā, taču apzinājās savu atbildību un  pienākumus. Ne vienmēr 

skolas vadība uzklausot darbiniekus  ņēma vērā viņu viedokli. Skolas vadība skolas darba 

plānošanā un organizēšanā iesaistīja skolēnu līdzpārvaldi, pedagoģisko padomi un skolas 

padomi (pārstāvji no pedagoģiskās padomes, vecākiem un skolēnu padomes). Ne visi vecāki ir 

informēti par skolas padomes darbu. Skolā bija visi skolas darbu reglamentējošie dokumenti 

(nolikums, reglamenti, noteikumi, kārtības, amatu apraksti u.c.), tie tiek izstrādāti 

demokrātiski, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu viedokli. Atkarībā no dokumentu specifikas, 

tie apspriesti un apstiprināti pedagoģiskajā padomē, skolas padomē, skolēnu pašpārvaldē, 

arodkomitejā, bet nepieciešamības gadījumā – Daugavpils novada domē. Dokumentos 

savlaicīgi tika veiktas korekcijas, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos aktos. Atbilstoši 

Darba Likumam ar visiem skolas darbiniekiem un skolotājiem ir noslēgti darba līgumi , mācību 

gada laikā tika slēgtas papildus vienošanās.  Skolā šajā mācību gadā strādāja direktors, 

direktora vietniece izglītības jomā, direktora vietnieks informatizācijas jomā, direktora 

vietniece audzināšanas jomā,  7 metodisko komisiju vadītāji (sākumskolas MK, dabaszinātņu 

un ģeogrāfijas MK, valodu MK, vēstures un sociālo zinību MK, svešvalodu MK , mākslas jomas 

MK, klases audzinātāju MK), klašu audzinātāji un pulciņu vadītāji. Skolā bija izveidota optimāla 

vadības un metodiskā darba struktūra atbilstoši skolas specifikai un vajadzībām, neatkarīgi no 

pašreizējās situācijas izglītībā – „nauda seko skolēnam”. Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, 

tiesības un atbildības jomas bija saskaņotas darba aprakstos, par skolas vadības darba 

struktūru bija informēti skolas darbinieki, izglītojamie, vecāki un pašvaldības institūcijas. 

Tomēr informācijas apmaiņai jābūt daudz optimālākai. Skolas vadība regulāri organizēja 

iknedēļas sanāksmes skolotājiem un darbiniekiem, organizēja pedagoģiskās sēdes, 

individuālās sarunas ar izglītojamiem, vecākiem, skolas darbiniekiem, skolas vadība pēc 

nepieciešamības piedalījās MK sanāksmēs, klašu vecāku sapulcēs, organizēja skolas padomes 

darbu . Gribētos lielāku darbinieku un vecāku interesi jautājumu sagatavošanā un piedalīšanos 

aktivitāšu norisē. Kompetentas personāla vadības un pareizas darbinieku motivācijas rezultāts 
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bija katra darbinieka un skolas kopumā attīstības pamatā. Skolā tika veicināta darbinieku 

pozitīva attieksme pret savu darbu, mikroklimatu kolektīvā un katra individuālajām un skolas 

izaugsmes iespējām. Darba organizāciju skolā noteica darba kārtības noteikumi. Visu skolas 

darbinieku atbildības jomas, pienākumi un tiesības noteiktas amatu aprakstos, saskaņojot ar 

darbinieku un arodkomiteju. Amatu apraksti pēc nepieciešamības tika aktualizēti, saskaņojot 

ar darbinieku.  Skolas direktors un vietnieki regulāri pilnveido profesionalitāti skolvadībā un 

savās vadītajās jomās, apmeklējot profesionālās pilnveides kursus, seminārus un konferences. 

Skolas direktoram tālākizglītības kursi bija 2016.gada jūnijā. Skolas vadība, deleģējot dažāda 

līmeņa vadītāja funkciju izpildi,  centās nodrošināt skolā efektīvu darbinieku iesaisti skolas 

darbības attīstībā. Direktors kopā ar saviem vietniekiem: 

 realizēja un vadīja skolas darbā nepieciešamās pārmaiņas, 

  iesaistīja skolotājus, izglītojamos un vecākus skolas stratēģisko plānu izstrādē un to izpildē, 

 

  izskatīja ierosinājumus skolas vadības un skolas darba uzlabošanai, 

  nodrošināja regulāru informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbu, pieņemtajiem 

lēmumiem un skolas darba stratēģiju, 

  kontrolēja skolas darbu,  

 strādāja, sadarbojoties ar skolotājiem, izglītojamiem, vecākiem,  

  atskaitījās par skolas darbu un sev uzticēto pienākumu izpildi pedagoģiskajai padomei, 

skolas padomei, novada domei,  

 lēmumus pieņēma, konsultējoties ar kolektīvu .  

Pārdomāts un savlaicīgi plānots darbs veicināja skolas darbinieku sadarbību un nodrošina 

atbilstošas mācību vides veidošanos. 

  

Skolas sadarbība ar citām institūcijām  

 

Skola savā darbā realizēja daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. Sadarbība ar 

Daugavpils novada domi un Višķu , Dubnas , Malinovas , Ambeļu pagastu pārvaldēm – 

dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības, organizācijas un kontroles 

nodrošināšanai, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana, skolas ēkas 

un teritorijas apsaimniekošana, transporta nodrošināšana izglītojamiem, skolotāju 

tālākizglītības kursu nodrošināšana, pedagogu dalība ESF projektos. Sadarbība ar Daugavpils 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldi – pedagogu dalība metodiskajās apvienībās, ESF 

projektos, izglītojamo ZPD konferencēs, olimpiādēs un konkursos. Sadarbībā ar VISC pedagogi 
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iesaistījās valsts pārbaudes darbu organizēšanā un vērtēšanā, CE organizēšanā, vadīšanā un 

novērošanā. Sadarbība ar IKVD , skolas darbu reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē, 

izglītības programmu un skolas akreditācijas jautājumos. Sadarbība ar pedagoģiski 

medicīnisko komisiju semināru un konsultāciju organizēšanā pedagogiem un vecākiem darbā 

ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības. Sadarbībā ar MYKOOB tīklu tika nodrošināta skolas 

elektroniskā žurnāla darbība. Pagastu sociālais darbinieki un bāriņtiesa koordinēja sadarbību 

starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras ir atbildīgas par bērnu sociālo problēmu risināšanu.  

Sadarbība ar jauniešu organizācijām pagastos – jauniešu aktīvas, radošas un uz personības 

pilnveidi tendētas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Skola sadarbojas ar dažādām iestādēm ( 

Robežsardze , Valsts policija , Jaunsarde), informējot izglītojamos par karjeras iespējām un 

drošības jautājumiem. Sadarbībā ar Latvijas Valsts meži izglītojamo iesaistīšanās Meža dienās 

– meža sakopšana un jaunaudžu stādīšana. Pedagogu un izglītojamo iesaistīšanās ES 

mūžizglītības programmas Comenius daudzpusīgās attīstības projektā , kurš noslēdzās mācību 

gada sākumā, sadarbojoties ar skolām Eiropas Savienībā popularizējot veselīgu dzīvesveidu un 

resursu atjaunošanu. Globālās izglītības un integrācijas jautājumus skolas skolotāji risināja , 

sadarbojoties ar citu republikas skolu skolotājiem. Pozitīvu pieredzi skolotāji gūst darbojoties 

projektos ERASMUS + un e-Twinning. Piesaistot līdzekļus skolai sadarbojamies ar A/S Latgales 

Bekons , ZS AGRARIS , daudziem skolas absolventiem. 

3. Tālākās attīstības vajadzības 

(balstītas uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem): 

 

 Turpināt realizēt informācijas tehnoloģiju ieviešanas  programmu mācību procesā. 

 Izstrādāt sistēmu atbalstam talantīgajiem izglītojamiem. 

 Pilnveidot mājas darbu sistēmu, izvērtējot darbu mērķtiecīgumu, apjomu, izglītojamā 

iespējas darbu veikt patstāvīgi. 

 Risināt mācību darba disciplīnas un neattaisnotu stundu kavējumu radītās problēmas, 

veikt uzvedības korekcijas pasākumus. 

 Veidot pedagogu grupas starpdisciplināru mācību uzdevumu izstrādei, lai atvieglotu 

mācību satura kopveseluma izpratni. 

 Mērķtiecīgi organizēt atgriezeniskās saiknes ieguvi mācību stundā. 

 Pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanas noteikumus, lai izglītojamie iegūtu sev 

labvēlīgāko sasniegumu novērtējumu. 

 Aktualizēt personāla zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu. 
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 Veicināt izglītojamo uzņēmīguma un uzņēmējspēju attīstīšanu mācību un 

audzināšanas darbā. 

 Pilnveidot skolas tīmekļa vietni, papildinot informāciju par izglītojamo līdzpārvaldes 

aktivitātēm , informāciju vecākiem u. c.. 

  Pilnveidot informācijas apriti ar izglītojamo vecākiem, nodrošinot operatīvu 

atgriezenisko saikni. 

 Iegādāties mūsdienīgus pārvietojamos stendus izstāžu organizācijai. 

 Pilnveidot skolas fizisko vidi, nodrošinot atpūtas iespējas izglītojamajiem. 

 Risināt jautājumu par skolas sporta laukuma renovāciju. 

 Turpināt kvalitatīvi īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartus, 

sekojot inovācijām valsts izglītības procesā.  

 Popularizēt izglītojamajiem patstāvīgas mācīšanās prasmju , zinātniski pētnieciskās 

darbības un mācību konsultāciju apmeklēšanas nozīmi izglītības procesā. 

 Pilnveidot skolas un ģimenes sadarbības modeli, piedāvājot ģimenēm plašāku 

informāciju par bērna sasniegumiem , kā arī speciālistu sarunas par bērnu 

audzināšanu, fizisko un garīgo veselību. 

  Pilnveidot speciālās izglītības programmu veiksmīgai īstenošanai nepieciešamo 

priekšnosacījumu izpildi – atbilstoša pedagogu tālākizglītība, mācību līdzekļi , vide.  

 Rast iespējas  pedagoga palīga un karjeras konsultanta štata vietu izveidošanai.  

  Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām un uzziņu 

literatūru.  

 Uzlabot ārpusstundu nodarbībām un interešu izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamo materiālo bāzi: iegādāties nepieciešamo inventāru , galda spēles , 

iegādāties tautu tērpus. 

  Izstrādāt un īstenot jaunu rīcības plānu vidusskolas (10. – 12. klašu) posma tālākās 

attīstības nodrošināšanai, lai veicinātu izglītojamo mācību motivāciju un uzlabotu 

valsts pārbaudes darbu rezultātus. 
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