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Skolas darbības pamatjomas 2017./2018. m.g. 2018./2019. m.g. 2019./2020. m.g. 

 

Mācību saturs 

 

Dalība mācību satura aprobācijā kā 

VISC projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” pilotskolai.  

Lietpratībā balstīta izglītības satura 

iekļaušana pamatizglītības 

humanitārā un sociāla virziena 

izglītības programmā, saglabājot 

padziļinātu franču valodas 

padziļinātu apguvi. 

Lietpratībā balstīta izglītības satura 

iekļaušana vispārējās vidējās 

izglītības programmās, saglabājot 

padziļinātu franču valodas 

padziļinātu apguvi. 

 

Mācīšana un mācīšanās 

 

Mērķtiecīga un sadarbīga pašizziņas  

un pašvadības caurvijas prasmes 

apguve, piedaloties ESF projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā" 

aprobācijas procesā. 

Domāšanas un radošuma caurvijas 

prasmju apguve un mērķtiecīga 

iekļaušana mācību procesā, 

turpinot skolas piedalīšanos jaunā 

izglītības satura aprobācijā. 

Mācību procesā realizētās CLIL 

pieejas pieredzes analīze.   

 

Skolēnu sasniegumi 

 

 Mācību stundā sasniedzamo 

rezultātu un atgriezeniskās saites 

mērķtiecīgas izvēles prasmju 

pilnveide.  

 Formatīvās vērtēšanas prasmes 

pilnveide, veicinot ikviena skolēna 

individuālo izaugsmi. 

 

Atbalsts skolēnam 

 

Klases stundu programmu 

realizācija, audzināšanas darba 

plāna pilnveide. 

Interešu izglītības pulciņu radošā 

potenciāla veicināšana. 

Audzināšanas darba plānu izstrāde, 

pārraudzība, analīze, secinājumi, 

ieteikumi. 

Interešu izglītības pulciņu 

piedāvājuma dažādošana. 

Karjeras izglītības plānošana un 

realizēšana. 

Klases stundu programmas, darba 

plānu pilnveide un dažādošana. 

Interešu izglītības pulciņu 

piedāvājuma dažādošana.  

Karjeras izglītības plāna pilnveide, 

darbības pārraudzība un analīze. 

 

Skolas vide 

 

Labvēlīgas, drošas, izglītojošas un 

estētiskas skolas vides 

nodrošināšana. 

 

Labvēlīgas darba atmosfēras 

pilnveide interešu izglītības jomā 

abās skolas ēkās. 

 Skolēnu, skolotāju un vecāku 

sadarbības aktivizēšana. 

Labvēlīgas, drošas, izglītojošas un 

estētiskas skolas vides 

nodrošināšana abās skolas ēkās. 

Skolēnu, skolotāju un vecāku 

sadarbības popularizēšana. 

Resursi 
Iekārtu un materiāltehnisko resursu, 

kā arī personālresursu sadale 

Pārvietojamas mācīšanās 

mikrovides attīstīšana bibliotēkās, 

Jaunā izglītības satura aprobācijas 

un ieviešanas laikā gūtās pieredzes 

popularizēšana. 



mācību procesa organizēšanai 2 

skolas ēkās. 

un 1.-6.klašu skolēnu lasītāju 

emuāru izveide. 

Skolas darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

 

Profesionāli labvēlīgu nosacījumu 

sistēmas izveide, efektīvi nodrošinot 

aprobāciju  ESF projektā 

“Kompetenču pieeja mācību 

saturā”. 

Mācību procesa organizēšana visos 

vispārējās izglītības posmos 

atbilstoši jaunajam izglītības 

standartam. 

Vadības komandas kompetences 

paaugstināšana, veicinot inovatīvu 

izglītības procesa attīstību 

mūsdienīgai lietpratībai. 

 

 

 


