Daugavpils novada
Sventes vidusskolas

Audzināšanas darba
analīze
2019./2020. m. g.

Analīzi veica metodiķe B.Ondzule

Audzināšanas darba prioritāte 2019./2020.m.g. bija:

Izglītojamo izpratnes veicināšana par izglītību, darbu, dabu, kultūru, valstisko identitāti kā
vērtībām.
Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, kas iekļauj mācību un audzināšanas darbu, kā
rezultātā skolēni apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas un veido attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem,
darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti.
Uzdevumi:
➢ veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu,
➢ bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.
➢ attīstīt lasītprasmi un medijpratību, kā kritiski domājošas un izglītotas personības izaugsmes
pamatu
➢ veicināt izglītojamo atbildīgu attieksmi un rīcību, izpratni par šādām vērtībām kā dzīvība,
cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.
Audzināšanas pasākumi 2019./2020.m.g.
Tradicionālie pasākumi.
1.SEMESTRĪ
2.septembrī – Zinību dienas pasākums.
13.septembrī – Dzejas dienām veltītas integrētās stundas un piedalīšanās Latgales novada daiļlasītāju
konkursā “Zelta sietiņš”
22.septembrī – Olimpiskā diena un skolas rudens kross
26.septembrī – Eiropas Valodu dienai veltītas aktivitātes mācību stundās un stenda noformēšana 2.stāva
vestibilā
27.septembrī – Miķeļdienas gadatirgus sākumskolā
4.oktobrī – Skolotāju dienai veltīts skolēnu pašpārvaldes pasākums “Zupa ar skolotājiem”
11.oktobrī – Starptautiskajai Putras dienai veltītas aktivitātes
1.novembrī – 5. un 10.klases fukšu pasākums.
3.novembrī – Pirātu balle sākumskolā
11.novembrī – Lāčplēša dienai veltīts konkurss “Superpuika”
15.novembrī – LR 101.gadadienai veltīts svinīgs pasākums
29.novembrī – konkurss 5.-12.klasēm “Popiela”
12.decembrī – radošo darbu konkurss-izstāde “Pele - 2020”
20.decembrī – Ziemassvētku pasākums
2.SEMESTRĪ
23.janvārī – Skaļās lasīšanas sacensību skolas fināls
27.janvārī – glītākā rokraksta konkurss sākumskolā
31.janvārī – horoskopu balle sākumskolā
1.februārī – skolas absolventu salidojums
13janvārī – dabaszinību cikla priekšmetu pasākums “Ķīmija visiem”
14.februārī – Valentīndienas pasākums “Miss un Misters 2020”
21.aprīlī – Starptautiskajai Dzimtās valodas dienai veltītas valodu jomas mācību stundas
25.aprīlī – interaktīva nodarbība matemātikas kabinetā “Interesanta glāze – ciemiņš no pagātnes”
28.aprīlī – ģimeņu atpūtas pēcpusdiena “Kopā varam!”
17.jūnijs – 12.klases izlaidums, ievērojot drošības pasākumus
Sakarā ar attālināto mācību procesu martā un aprīlī plānotie pasākumi nenotika.
Piedalīšanās konkursos

Mācību gada laikā skolēni piedalījās Daugavpils novada interešu izglītības organizētajos konkursos, kā
arī konkursos, kurus organizēja dažādas organizācijas un Izglītības pārvalde, pēcpusdienās, tematiskajos
vakaros, izstādēs, sacensībās un sporta aktivitātēs.
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Secinājumi:
1. Ļoti aktīvi darbojās pulciņa “Varavīksne” dalībnieki. Pulciņa vadītāja Aija Valeine ne tikai
vadīja interesantas praktiskās nodarbības, bet arī motivēja izglītojamos piedalīties radošo darbu
konkursos un tika sasniegti labi rezultāti (skat.pārskata tabula).
2. Pulciņa “Galerija”dalībnieki šajā mācību gadā piedalījās visos VISC un novada rīkotajos
vizuālās mākslas konkursos, taču godalgotas vietas netika iegūtas.
3.Skolas popgrupa “Presto” nepiedalījās popgrupu konkursā, tādējādi zaudējot līderpozīcijas
novadā.
4.Skolas 5.-9.klašu koris ieguva tiesības piedalīties Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos.
Sacensības, kurās piedalījās Sventes vidusskolas komandas 2019./2020.m.g.
Novada skolēnu sporta spēles
Sporta veids
Klase
Datums
Vieta
Atbildīgais

Novada skolēnu rudens kross
Novada sac. volejbolā jauniešiem
Novada sac. volejbolā jaunietēm
Novada sac. volejbolā zēniem, meitenēm
Novada sac. futbolā jauniešiem
Novada sac. basketbolā meitenēm
Florbols zēni 2008.g.dz. un jaunāki
Novada pavasara krosa stafetes
„Jauno vieglatlētu” kauss
Vieglatlētikas „Trīscīņa”
Novada čempionāts vieglatlētikā

5.- 10
9.- 12.
9.- 12.
7.- 9.
9.-12
8.-9.
4.-5.
3.-12.
7.-9.
3.-6.
9.-12.

01.10.2019
12.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
21.01.2020
31.03.2020
30.04.2020
06.05.2020
20.05.2020
25.05.2020

Svente
Svente
Svente
Svente
Svente
Špoģi
Silene
Svente
Višķos
Višķos
Višķos

Latgales reģiona un valsts mēroga sacensības
Sporta veids
Klase
Datums
Vieta
Latgales skolēnu spēles volejbolā
9. - 12. 16.10.2019 Daugavpilī
jauniešiem
Latgales skolēnu spēles volejbolā meitenēm 7. - 9. 14.11.2019
Līvānos
Latvijas skolēnu 73. spartakiāde volejbolā
7. – 9. 06.12.2019 Koknesē
pamatskolām
Latgales reģiona „Jauno vieglatlētu” kauss
7. - 9. 13.05.2019 Rēzeknē
Skolas sacensības
Sporta veids
Klase
Datums
Vieta
Latvijas olimpiskā diena, skolas kross
2. - 12. 20.09.2019 Svente
Draudzības sacensības volejbolā
9. – 12. febr. 2020
Svente
Skolas sac. volejbolā jauktajām komandām 7.-12.
marts 2020 Svente
Skolas sporta diena
1.-11.
28.05.2020 Svente

A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
Atbildīgais
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
A.Petrovska
Atbildīgais
A.Petrovska
A.Petrovska
A. Petrovska
A.Petrovska

PAŠPĀRVALDES DARBS
Pašpārvaldes darbu šajā mācību gadā vadīja prezidente 10.klases skolniece Aina
Zubrova. Lielākie sasniegumi – uzvara Daugavpils novada pašpārvalžu teātra sporta spēlēs
“ImproTelpa”, 2.vieta pašpārvalžu komandu erudīcijas spēlē “Trāpi-100”.
2.oktobrī bija tradicionālā pašpārvaldes diena un skolotāju dienai veltīts pasākums, kurš
notika neierastā formātā. Notika ekskursija pa pagasta centru un Sventes muižas parkā skolotāji
tika cienāti ar uz ugunskura vārītu zupu.
Pašpārvalde šajā mācību gadā iedibinaja jaunu tradīciju – muzikālos starpbrīžus, lai
novērstu skolēnu aizraušanos ar viedierīcēm, kā arī akciju “Nakts skolā”, kuras laikā notika
diskusija par skolēnu pašpārvaldes lomu skolas dzīvē un izteikti priekšlikumi.
Pašpārvaldes aktīvisti ir parādījuši sevi ne tikai skolā, bet ir aktīvi brīvprātīgā darba
veicēji, par ko ir saņemtas atzinīgas atsauksmes no novada domes un Daugavpils pilsētas domes
Jauniešu lietu pārvaldes, par līdzdalību dažādos pasākumos un brīvprātīgā darba veikšanu.
Secinājumi :
1.Skolā izveidojusies pašpārvaldes līderu grupa, taču vairākās klasēs ir daudz pasīvu
skolēnu, kuri nevēlas iesaistīties nekādās aktivitātēs skolā.
2.Pašpārvaldes darbā jāiesaista jaunāko klašu skolēnus, lai veidotu viņos vēlmi iesaistīties
skolas dzīves organizēšanā un pilnveidotu attiecīgās prasmes.

Slimības dēļ

Neattaisnoti

Attaisnoti

Kavēto stundu
skaits

Studas uz
1 skolēnu

Vidējā
balle

Skolēnu skaits

Klase

Sadarbība ar vecākiem
Kā lielāko veiksmi darbā ar vecākiem var minēt atpūtas pēcpusdienu-konkursu ģimeņu
komandām “Kopā varam!”. Vecāki atzinīgi izteicās par šo pasākumu un izteica vēlmi turpināt šo
tradīciju. Notika skolas vecāku sanāksme, kurā tika pieaicināta DU speciāliste, kura runāja ar
vecākiem (pirms tam arī ar bērniem) par elektronisko cigarešu ietekmi uz organismu. Tika
organizētas arī vecāku informatīvās dienas.
Secinājumi:
1.Izveidojusies laba sadarbība ar aktīvo vecāku grupu, kuri darbojas skolas padomē un
iesaistās arī ikdienas problēmu risināšanā.
2.Skolā tiek meklētas jaunas sadarbības formas ar vecākiem.
3. Ir atsevišķi vecāki, kuri pilnīgi neinteresējas par bērna skolas gaitām un negatīvi
noskaņoti pret skolu, nespēj objektīvi vērtēt savu lomu bērna audzināšanā, sava bērna spējas,
visu atbildību noveļot uz skolu.
Kavējumu analīze
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Secinājumi.
1. Liels kavējumu skaits, īpaši vidusskolas klasēs.
2. Vērojama proporcionāla saikne starp kavēto stundu skaitu un klases vidējo vērtējumu.
3. 10. klases izglītojamais, kurš daudz kavējis neattaisnoti, atskaitīts no Vispārējās vidējās IP,
arī pats atzina, ka nevēlas turpināt mācības.
4. Kavējumu dēļ un zemas mācīšanās motivācijas dēļ no 11.klases atskaitīta izglītojamā, kura
mainīja mācību iestādi un mācījās skolā tikai vienu semestri.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Skolotāju iesniegtajās atskaitēs atzīmētās
Veiksmes
Laba sadarbība ar vecākiem
Piedalīšanās konkursos
Izdevās saliedēt klasi, bērni kļuva draudzīgāki, patstāvīgāki
Skolas somas ekskursijas
Pasākumu organizēšana un skolas noformēšana
Iesaistīšanās projektā «PuMPuRS»

Problēmas, kuras apgrūtina klašu audzinātāju darbu
1) Zema mācīšanās motivācija, paviršība;
2) Emocionālās paškontroles, uzvedības kultūras, konfliktu risināšanas prasmju trūkums;
3) Grūti atrast kopīgu valodu ar dažiem vecākiem;
4) Liels kavējumu skaits;
5) Mobilo telefonu lietošana pagarinātajā grupā;
6) Agresijas lēkmes atsevišķiem izglītojamajiem;
7) Izglītojamo pasivitāte un iniciatīvas trūkums.
Interešu izglītībā
1) Līmeņa kritums mūzikas un vizuālās mākslas konkursos, sportā
Secinājumi par attālinātās mācīšanās procesu
• Sekmīgi mācības attālināti turpināja izglītojamie, kuriem ir laba digitālā pratība, vecāku
atbalsts un augsta mācīšanās motivācija.
• Sākot no marta epidemioloģiskās situācijas dēļ nenotika plānotie pasākumi un konkursi
Pedagogu priekšlikumi:
• Turpināt akciju “Nakts skolā”, kura guva lielu interesi no izglītojamo puses;
• Organizēt erudīcijas konkursus, spēles dažādām klašu grupām;
• Orgaiozēt lasītprasmes un medijpratības veicināšanas pasākumus;
• Aktivizēt vecākus, iesaistīties skolas dzīvē, organizēt atpūtas pasākumus ģimenēm;
• Uz skolu aicināt radošos kolektīvus ar izrādēm jaunākajām klasēm.
Turpmākie uzdevumi:
• Turpināt darbu projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)sākot ar 2020.gada 1.oktobri;
• Klases stundās un ārpusstundu darbā, sadarbojoties pedagogu interešu grupās,
plānot darbu, lai pilnveidotu caurviju prasmes;
• Uzlabot ārpusstundu pasākumu kvalitāti, akcentu liekot uz izglītojamo
patstāvību un dažādu prasmju pilnveidi;
• Skolas pašpārvaldes darbā iesaistīt jaunāko klašu skolēnus;
• Pievērst īpašu uzmanību skolēnu saskarsmes problēmu risināšana, iedzīvinot
pamattikumus;
• Turpināt vecāku izglītošanas darbu;
• Klašu audzinātājiem plānot klases stundas izglītojamo digitālās pratības
pilnveidei.
• Gatavoties skolas 100 gadu jubilejas sagaidīšanai.
• Uzlabot interešu izglītības pulciņu darba kvalitāti un motivēt izglītojamos
aktīvāk izmantot skolas piedāvātās iespējas savu spēju attīstīšanai.

