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Ievads  
 

Ventspils 6. vidusskolas attīstības plāns 2019.-2021. gadam ir vidēja termiņa 

attīstības plānošanas dokuments, kurš paredz motivējošu, radošu, individualizētu 

pieeju, izglītojamajiem labvēlīgu un drošu mācību vides uzturēšanu un pilnveidi, 

metodiskā darba sistēmas pilnveidošanu, balstoties uz pedagogu sadarbību, skolas 

darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un izpildē, augstu mācīšanas un mācīšanās 

kvalitāti.  

Attīstības plāns ir dokuments, kurā noteiktas skolas attīstības prioritātes un 

veicamie uzdevumi septiņās darba jomās: mācību saturs, mācīšana un mācīšanās, 

skolēnu sasniegumi, atbalsts skolēniem, skolas vide, resursi un skolas darba 

organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Šis dokuments ir izstrādāts, 

pamatojoties uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam, kur aktuālie 

mērķi ir: 

Cilvēkorientēta izglītība - īstenotā izglītības politika ir vērsta uz cilvēka 

personīgo izaugsmi, pašpilnveidi katrā dzīves posmā, visās dzīves jomās mūža garumā; 

Iekļaujošās izglītības nodrošināšana - attīstības, spēju un veselības stāvokļa, 

sociālo apstākļu izraisītās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši, reemigrējušie 

un ārzemēs dzimušie Latvijas valstspiederīgo bērni un jaunieši; 

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai - izglītība ilgtspējīgai attīstībai ir process dzīves 

garumā un mudina cilvēkus atbildīgi rīkoties ikdienas dzīvē un dzīvot, realizējot sevi 

saskaņā ar sociālo, kultūras, ekonomisko un dabas vidi sev apkārt.  

Uz zināšanām balstītas sabiedrības veicinošā izglītība - lai cilvēks varētu 

veiksmīgāk pielāgoties jaunajām laikmeta un sociālajām pārmaiņām, nezaudētu darbu, 

būtu sociāli un ekonomiski aktīvs, viņam ir nepieciešams pastāvīgi papildināt savas 

zināšanas, iemaņas un prasmes.  

Attīstības plāns izstrādāts saskaņā ar:  

-Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam,  

-Ventspils pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020. gadam,  
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-Ventspils pilsētas Izglītības attīstības stratēģijas un rīcības plānu 2015.-2020. 

gadam,  

-Vispārējās izglītības likumu, 

-Izglītības likumu. 

Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

2.1 Skolas vīzija  

  Attīstīt izglītojamā spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties 

kompleksās situācijās, dzīvot daudzveidīgā pasaulē kā aktīvam atbildīgam pilsonim.  

2.2. Pamatmērķis  

Mērķtiecīga, uz skolotāju un izglītojamo lietpratību (spēju kompleksi lietot 

zināšanas, prasmes un paust uzskatus reālās dzīves situācijās) attīstīšanu vērsta mācību 

procesa organizēšana skolā. 

2.3. Vispārīga informācija par skolu  

Ventspils 6. vidusskolas atrodas Ventspils pilsētas centrā Sarkanmuižas dambī 

1. Tā dibināta 1983. gadā kā divplūsmu izglītības iestāde: mazākumtautību (krievu) 

plūsmas vidusskola un latviešu plūsma 1.-4. klases. Mainoties politiskajai un 

ekonomiskajai situācijai 1992. gadā, skola kļūst par divplūsmu vidusskolu. Skolā 

mācās latviešu, krievu, baltkrievu, lietuviešu, ukraiņu, romu, čečenu, marokiešu un 

citu tautību skolēni.  Kopš 2017. gada 28. augusta, skola realizē arī pamatizglītības otrā 

posma (7.-9. klase) programmas, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

neklātienes un tālmācības izglītības programmas. 

Skolas darbību reglamentē Ventspils 6. vidusskolas Nolikums, kas apstiprināts 

Ventspils pilsētas domē ( pēdējās izmaiņas veiktas 2017. gada 22. maijā).  

Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. 

Izglītības iestādē iekārtota bibliotēka ar lasītavu, kurā ir arī datori ar interneta 

pieslēgumu.  

Skolā notiek veiksmīga izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem integrēšana skolas 

un ārpusskolas pasākumos kopā ar vienaudžiem, tādējādi virzoties uz iekļaujošo 

izglītību.  

Katru gadu tiek papildināta skolas materiāli tehniskā bāze.  

Skolēniem un skolotājiem pieejamas mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas: 

planšetdatori, interaktīvās tāfeles, projektori, dokumentu kameras.  

Pedagogi iesaistās dažādos ar izglītību saistītos projektos.  
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2.4 Īstenotās izglītības programmas  

2019./2020. mācību gadā izglītības iestāde realizē šādas izglītības 

programmas: 

Programmas nosaukums Klases Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības programma 

Programmas kods 21011111 

Licence Nr. 9892, izdota 16.06.2018. 

Akreditācijas termiņš 08.05.2025. 

1.b 

2.b 

3.b 

3.c 

4.b 

4.c 

5.b 

5.c 

6.b 

6.c 

7.b 

8.b 

8.c 

9.b 

25 

26 

23 

20 

21 

16 

28 

28 

17 

18 

34 

15 

20 

22 

Pamatizglītības mazākumtautību programma 

Programmas kods 21011121 

Licence Nr. V-2027, izd. 27.04.2010. 

Akreditācijas termiņš 08.05.2025. 

1.a 

2.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

9.a 

29 

26 

24 

17 

24 

29 

21 

22 

20 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma. Programmas kods 21015821. Licence 

Nr. 8903, izdota 13.12.2016. Akreditācijas termiņš 

08.05.2025. 

4.a 1 
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Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas 

zinību un tehnikas virziena programma. 

Programmas kods 31013011. Licence Nr. 8750, 

izdota 26.05.2009. Akreditācijas termiņš 

08.05.2025. 

10. 

11. 

12. 

 

10 

14 

10 

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma. 

Programmas kods 31011011. Licence Nr. 8751, 

izdota 26.05.2009. Akreditācijas termiņš 

08.05.2025. 

10. 

11. 

11. 

17 

13 

12 

 

Dienas programmās kopā   601 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) programma. 

Programmas kods 23011112. Licence V-450 izdota 

11.01.2018. Akreditācijas termiņš 08.05.2025. 

8.d 

9.c 

7.d 

 3 

5 

2 

Pamatizglītības otrā posma mazākumtautību ( 7.-

9.kl.) programma. Programmas kods 23011122. 

Licence V-451,izdota 11.01.2018. Akreditācijas 

termiņš 08.05.2025. 

7.e 

9.d 

1 

4 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma. Programmas kods 31011013. 

Licence V-9236,izdota 28.07.2017. Akreditācijas 

termiņš 06.03.2020. 

10.c 

11.c 

12.c 

0 

0 

0 

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena tālmācības programma. Programmas kods 

31011014. Licence V-9237,izdota 28.07.2017 

Akreditācijas termiņš 06.03.2020. 

10.b 

11.b 

12.b 

23 

8 

17 

Kopā   63 

Kopā   664 

 

  



 
 

6 

 

2.5.Skolēnu skaits  

 

Pēdējo gadu laikā notiek nelielas izglītojamo skaita svārstības.  

Klašu 

grupa 

2017./2018. 2018./2019. 2019./20120. 

 Latv.pl. Krievu 

pl. 

Kopā Latv.pl. Krievu 

pl. 

Kopā Latv.pl. Krievu 

pl. 

Kopā 

1.-4.kl. 169 89 258 159 91 250 131 97 228 

5.-9.kl. 154 131 285 154 137 291 192 120 312 

10.-

12.kl. 

131 

t.sk. 40 

tālmācībā  

8 139 133 0 133 124 0 124 

Kopā 454 228 682 446 228 674 447 218 664 

2.6.Pedagogi un atbalsta personāls 

 

Pedagoģiskie darbinieki  

Pedagogu skaits un izglītība  

  2019./2020. 2018./2019. 2017./2018. 

Pedagogu skaits  56 57 59 

augstākā pedagoģiskā  54 56 58 

t.sk. pamatdarbā 46 47 49 

t.sk. blakusdarbā 10 10 6 

t.sk. maģistra grāds 29 32 32 

augstākā profesionālā 1 2 1 

augstākā  1 0 0 
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 Divas skolotājas Ineta Dejus un Zanda Bite ir Izglītības pārvaldes Metodiskā 

dienesta eksperti. Skolotāja Z.Dzene vada LAT1 un LAT2 valodu jomu un Svetlana 

Ivanova svešvalodu jomu pilsētā.  

 Profesionālās darbības kvalitātes 1. pakāpe - 1, 2. pakāpe – 6,3. pakāpe – 1 

pedagogam.  

 2014. un 2017. gadā skolotāja Ineta Dejus saņēma pilsētas nomināciju “Gada 

skolotājs”, bet 2018. gadā – skolotāja Zanda Bite. 

  Skolas vadību nodrošina direktore, 4 vietnieki izglītības jomā (viens atbildīgs 

par mācību procesa organizāciju, viens metodisko darbu un tālmācības programmu, 

viens – par audzināšanas darbu, darbu ar klašu audzinātājiem un izglītojamo 

pašpārvaldi un viens( 0,7sl.) – mācību procesa norisi (stundu saraksts un izmaiņas 

stundu sarakstā un IT izmantošanu mācību procesā). 

2.7.Interešu izglītība un fakultatīvās nodarbības  

 

Pulciņi un fakultatīvi 2019./2020.m.g.  

*Angļu val. 1. un 2. klasēs 

*Datorika 1., 2. un 3. klasēs 

*Koriģējošā vingrošana 1.-3.kl. 

*Frisbijs 7.-12.kl. 

*Florbols 3.-6. klases 

*2.-4. klašu latviešu un mazākumtautību kori 

*5.-9. klašu meiteņu koris 

*Tautas deju pulciņi sākumskolā 
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*Fakultatīvs matemātikā 9. klasēs 

*Teātra pulciņš 6.-9. kl. un 1. klase 

*Karjeras izglītība 1.-12.kl. 

 

3.Skolas darbības mērķi un uzdevumi. 

Skolas darbības mērķi:  

* visiem izglītojamiem nodrošināt pieejamu izglītības vidi,  

* nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo vajadzībām,  

* sagatavot darba tirgū konkurēt spējīgus, radošus, domājošus, atbildīgus Latvijas 

pilsoņus.  

Skolas darbības uzdevumi:  

*īstenot licencētās programmas,  

*palīdzēt izglītojamiem iegūt zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas katra 

izglītojamā izaugsmei, attīstībai un mūžizglītībai,  

*izkopt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties, plānot savu izaugsmi un karjeru , 

*audzināt savas valsts patriotus,  

*nodrošināt pāreju uz kompetencēs balstītu mācību procesu, realizējot vidējās izglītības 

un pamatizglītības standartus.   

*racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 
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4.Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
 

Darbības joma   Izvirzītā prioritāte un 

uzdevumi  

Izpilde  

Mācību saturs   Jaunu mācību 

programmu ieviešana 

skolā un metodiskā 

atbalsta sniegšana 

pedagogiem valsts 

vispārējās 

pamatizglītības un 

vispārējās izglītība 

standartu īstenošanā.  

Licencētas pamatizglītības otrā posma 

(7.-9. kl.) programmas, tālmācības un 

neklātienes programmas vidusskolā. 

Programmas tiek īstenotas ikdienas 

darbā. 

Tika sagatavota speciālā 

pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem un iesniegta 

licencēšanas komisijai, veiktas 

izmaiņas skolas nolikumā un 

sagatavoti citi dokumenti. 

  Skolas un pedagogu darba 

kvalitatīva plānošana, 

izstrādāto vienotu plānu pa 

mācību priekšmetu 

blokiem, īstenošana 

atbilstoši izglītības 

programmām.   

Vienreiz pusgadā skolotāji, kuri strādā 

vienā klasē ( 1.kl.; 5.kl.; 8.kl.) tikšanās, 

kolēģu kalendāro plānu saskaņošana 

par konkrētām tēmām. Skolotāji 

apmeklēja kolēģu stundas, lai mācītos, 

kā integrētie plāni darbojas ikdienas 

mācību darbā.  

Pedagogi apmeklēja mācības par 

kvalitatīvu mācību stundu – stundas 

mērķa izvirzīšana, stundas uzbūve, 

atgriezeniskā saite.  

 

  Dažādu mācību 

priekšmetu pedagogu 

sadarbības uzlabošana, 

īstenojot mācību satura 

plānošanu skolā. 

Tika veidoti vienoti darbi, praktiskie 

darbi, lai pārliecinātos vai sadarbības 

rezultātā iegūtās zināšanas un prasmes, 

izglītojamie prot lietot konkrētās dzīves 

situācijās. 10 skolotāji ir apmeklējuši 
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Metodisko komisiju darba 

organizēšana par mācību 

satura iedzīvināšanu un 

saikni ar reālo dzīvi, 

pievēršot uzmanību 

skolēnu prasmju un 

iemaņu nostiprināšanai. 

kursus un pilnveidojuši savas prasmes 

darbā ar skolēniem ar speciālām 

vajadzībām.  

Skolā darbojas konsultants – speciālais 

pedagogs, kurš sniedza atbalstu 

pedagogiem, kuri strādā speciālā 

pamatizglītības mazākumtautību 

programmā.  

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

 Skolēnu mācīšanās 

prasmju attīstīšana 

 

  Izglītojamā lasītprasmes 

pilnveidošana, darbs ar 

tekstu mācību procesā 

lasītprasmju un praktisko 

iemaņu attīstīšanai 

dabaszinību priekšmetos. 

Veikt programmas 

aprobāciju. 

 

Sākumskolas MK izveidoja un īstenoja 

plānu katrā klasē, kā uzlabot skolēnu 

lasītprasmi. 1.-3. klašu skolotāji 

sadarbībā ar fizikas skolotāju M.Avenu 

un matemātikas skolotāju V. Trokšu 

izveidoja programmu praktisko iemaņu 

attīstīšanai dabaszinību priekšmetā. 

Pirmo un otro klašu izglītojamie, kā 

fakultatīvu, apguva informātiku.  

 

  Pedagogu tālākizglītība 

individuālo plānu 

veidošanā un īstenošanā 

skolēniem ar grūtībām 

mācībās, 

pasniegšanas metodikā. 

Tika novadīti seminārs un praktiskās 

darbnīcas, kurā skolotāji apguva prasmi 

veidot individuālos plānus un strādāt ar 

individuālajiem plāniem, kā veikt 

analīzi.  

  Paaugstināt izglītojamā 

mācību sasniegumus, 

paaugstinot personīgo 

atbildību par mācību 

procesu un tā rezultātiem, 

Skolotāji, kuri strādāja konkrētajā 

klasē, noslēdzoties semestrim/ mācību 

gadam, izanalizēja iepriekšējā mācību 

pusgadā/ gadā izvirzīto prasmju apguvi 

un izvirzīja uzdevumus nākošajiem 2 
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pilnveidojot viņu 

pašvērtēšanas prasmes. 

mēnešiem. Skolotāji izveidoja kritērijus 

konkrētai klasei, pēc kuriem katrs 

skolēns vērtēja savu veikumu stundā, 

kā arī konkrētas tēmas apguvē.  

  Mērķtiecīgi virzīt  

izglītojamos zinātniski 

pētniecisko darbu izvēlē un 

izstrādē, saistot ar nākotnes 

nodomiem. 

Tika novadītas nodarbības - lekcijas 

10.kl.izglītojamiem un pedagogiem; 

Aktualizēt vienotas prasības recenziju 

izstrādē. Kā konsultanti tika piesaistīti 

augstskolu pasniedzēji. 

Atbalsts 

izglītojamajiem  

 Pašmotivācijas 

attīstīšana un individuāla 

pieeja mācību procesā  

 

  Pilnveidot skolēnu 

prasmes plānot un 

organizēt savu darbu, 

strādāt patstāvīgi un 

grupās, izvēlēties un 

izmantot dažādus 

informācijas avotus, veikt 

pašvērtējumu.  

 

Noteiktā laika posmā izglītojamie ar 

skolotāju atbalstu pēc kopīgiem 

algoritmiem mācījās plānot tēmas 

apguvi atbilstoši savam tempam. Vienā 

klasē strādājošie pedagogi izveidoja 

algoritmu darbam grupās.   

  Skolas atbalsta personāla 

un pilsētas dienestu 

sadarbības pilnveidošana, 

nodrošinot izglītojamajiem 

mācībām labvēlīgu un 

drošu vidi.   

Sadarbība ar sociālo pedagogu  kurš ir 

pilsētas Sociālā dienesta darbinieks, par 

neattaisnoti kavētām stundām, iekšējās 

kārtības noteikumu neievērošanu.  

  Mācību procesa 

individualizācija un 

diferenciācija. 

Plānojot mācību stundas, skolotāji ņem 

vērā izglītojamo spējas darba tempu, 

tādējādi, ļauj katram izglītojamajam 

redzēt savu izaugsmi. Izglītojamiem, 

kuriem noteikti atbalsta pasākumi, ir 

izveidotas atgādnes, kuras tiek 
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izmantotas ikdienas un pārbaudes 

darbos. 

Skolas vide  Mūsdienu apstākļiem 

atbilstošas darba vides 

pilnveidošana. 

Savas skolas patriots - 

katrs skolas darbinieks 

un skolēns. 

 

  Nodrošināt efektīvu darbu 

pozitīva klases un skolas 

mikroklimata uzturēšanā. 

 

Skolas vecāku dienu ietvaros, vecāki  

tiek aicināti apmeklēt stundas un 

ārpusstundu pasākumus, lai vērotu kā 

notiek mācību process un audzināšanas 

darbs skolā.  

Skolā organizē atvērto durvju dienas arī 

nākamo pirmklasnieku vecākiem.  

Lai saliedētu skolotāju kolektīvu – 

kopīgi tiek svinēti svētki( Zinību diena, 

Skolotāju diena, Latvijas Republikas 

Proklamēšanas diena, Ziemassvētki, 

mācību – pieredzes apmaiņas 

ekskursijas u.t.t.). Skolotājiem notiek 

semināri, kā veiksmīgi organizēt/ 

veicināt sadarbību starp izglītojamiem, 

izglītojamiem un skolotājiem, par 

klases saliedēšanas pasākumiem u.t.t., 

ko vada skolas psihologs.  

  Nodrošināt visiem 

pedagogiem tālākizglītību 

par kompetencēs balstītu 

mācību procesu. 

 

Skolotāji aktīvi izmanto IP Metodiskā 

dienesta piedāvātās apmācības, seko 

līdzi Skola2030 vebināriem, skolotāji 

apmeklē IZM piedāvātos kursus, ar 

iegūto informāciju dalās ar kolēģiem.  

  Izremontēti, labiekārtoti 

mācību kabineti 

Izremontēti pirmo klašu mācību 

kabineti, sakārtota ūdens un 
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kanalizācijas sistēma, veikts skolas 

jumta daļējs remonts.  

Skolas resursi  

 

 Papildināt materiāli 

tehnisko bāzi. Skolas 

pedagoģiskā personāla 

kvalifikācijas un 

kompetences 

palielināšana. 

 

  Nodrošināt skolu ar MTL 

atbilstoši mūsdienu 

prasībām 

Sadarbībā ar IP tiek plānota projektoru 

un dokumentu kameru iegāde - skolā ir 

iegādāti 12 projektori un 5 dokumentu 

kameras, sākumskolas 2 klasēs digitālā 

tāfele.  

  Nodrošināt materiāli 

tehniskās bāzes maksimālu 

izmantošanu mācību 

procesa dažādošanai 

Skolotāji kursos ir apguvuši prasmes 

darbam ar MTL. Skolas vadība seko, 

lai iegādātie mācību tehniskie līdzekļi 

tiktu jēgpilni izmatoti. Skolotāji ir 

nodrošināti ar portatīvajiem datoriem.   

  Pasākumi pedagoģiskā 

personāla darba kvalitātes 

paaugstināšanai 

Skolotāji regulāri paaugstina savu 

kvalifikāciju apmeklējot kursus, 

apmeklējot kolēģu stundas, kā arī 

strādājot skolas mācīšanās grupās. 

Izveidojusies laba sadarbība ar 

Izglītības pārvaldes Metodisko 

dienestu. Skolotāji, kuri pirmo( otro) 

gadu strādā skolā apmeklē metodiskā 

dienesta organizētās apmācības, skola 

izmanto arī metodiskā dienesta 

konsultantu atbalstu. Konsultanti vēro 

un analizē skolotāju stundas un iesaka, 

kā pilnveidot, uzlabot darbu, kā arī 

vada praktiskas nodarbības/ darbnīcas 

par stundu struktūru, mērķu un 
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uzdevumu izvirzīšanu, gan 

atgriezeniskās saites iegūšanu.   

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 Skolas prestiža un 

popularitātes 

paaugstināšana. Skolas 

darba organizēšana 

kvalitatīvas izglītības 

nodrošināšanā. 

 

  Izglītības iestādes 

pašvērtējuma ziņojuma 

veidošana 

Katra mācību gada beigās ( jūnijā) 

skolas pedagogu kolektīvs veic skolas 

darba izvērtēšanu, balstoties uz 

veiktajiem pašvērtējumiem, metodisko 

komisiju darba izvērtējumiem. 

Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā 

piedalās pedagoģiskais kolektīvs. Katra  

mācību gada sākumā skolas 

pašvērtējums tiek ievietots skolas mājas 

lapā.   

  Iekšējās kontroles plāna 

izstrāde, nosakot 

kontrolējamās jomas un 

prioritātes 

Skolas iekšējais kontroles plāns tiek 

veidots trim gadiem, bet precizēts katru 

mācību gadu, kurš ir neatņemama 

sastāvdaļa skolas darba plāna 

noteiktajam gadam.   

  Jomu darba izvērtēšana un 

pilnveidošana 

Katra mācību gada noslēgumā, 

metodiskās komisijas veic sava plāna 

izpildes analīzi, tiek analizēti 

diagnosticējošo darbu un valsts 

pārbaudes darbu rezultāti un izvirzīti 

uzdevumi turpmākajam darbam, kuri 

tiek ietverti arī skolas darba plānā 

nākamajam mācību gadam.  

  Skolas darba izvērtēšana - 

skolotāju pašvērtējums, 

Katrs skolotājs veic sava darba 

izvērtēšanu pēc skolas izstrādāta 
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skolas vadības 

pašvērtējums un uzdevumu 

izvirzīšana turpmākajam 

darbam  

vienota plāna, norādot sasniegumus, 

veicamos uzlabojumus un, norādot 

kādu pienesumu skolas darbam vēlas 

dot nākamajā mācību gadā.  

Sava darba pašvērtējumu veic arī 

skolas administrācija. 

 

Skolas darba pašvērtējums veikts:  

*pamatojoties uz skolotāju un skolas administrācijas pašvērtējumu; 

*jomu pašvērtējumu; 

* Vecāku, skolēnu aptauju; 

*mācību stundu, pasākumu vērošanu un analīzi; 

* iekšējās kontroles secinājumiem; 

*uzklausot skolēnu pašpārvaldi. 
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4.Skolas darba pašnovērtējums 
 

Mācību saturs 

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi  

*Skolā licencētas, 

aktualizētas, veiktas 

izmaiņas licencētajās 

izglītības programmās 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

*Tiek veidoti un īstenoti 

skolotāju veidotie kalendārie 

plāni. *Nepieciešamības 

gadījumā tiek veiktas 

korekcijas kalendārajos 

plānos.  

*Ir izveidota sistēma 

pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas uzlabošanai.  

*Skolotāji pilnveido savas 

zināšanas un prasmes 

kompetenču pieejā balstīta 

vispārējās izglītības mācību 

procesa vadīšanā, savstarpējā 

sadarbībā vienas klases 

ietvaros, plānojot skolēniem 

apgūstāmās tēmas. 

*Skolā ir izstrādātas 

audzināšanas darba 

vadlīnijas klašu grupām.  

*Sagatavota licencēšanai 

Pamatizglītības otrā posma 

*Dažādot un pilnveidot Atbalsta grupas darba formas, vairāk 

iesaistot vecākus. 

*Turpināt darbu grupās dažādu priekšmetu skolotājiem, kuri 

strādā vienā klasē, veidojot kopīgus tematiskos plānus mācību 

priekšmetu vielas apguvē.   

*Sadarbībā ar Izglītības pārvaldes metodisko dienestu, 

pilnveidot prasmi skolēna izaugsmes dinamikas veidošanā.  

*Izstrādāt audzināšanas darba virzienus audzināšanas mērķa 

un uzdevumu īstenošanai trīs gadu periodam.  

*Veicināt tālmācības programmās strādājošo pedagogu 

savstarpējo sadarbību, plānojot izglītojamiem apgūstamās 

tēmas.  

Akreditēt tālmācības programmu.  
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(7.-9.kl.) programma un 

licencēta.  

*Sagatavotas un licencētas 

jaunas vakara (maiņu) 

vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

neklātienes un tālmācības 

programmas un tiek 

īstenotas. 

* Akreditēta skola un diena 

skolas programmas uz 6 

gadiem( līdz 2025. g. 

maijam).  

Mācīšana un mācīšanās 

Stiprās puses   Turpmākās attīstības uzdevumi  

*Skolā pamatā notiek kvalitatīvas, metodiski 

pareizi veidotas mācību stundas. 

 *Dabaszinību, vizuālās mākslas, vēstures, 

kultūras vēstures, ģeogrāfijas, angļu val., 

latviešu val. un literatūras, matemātikas, 

ķīmijas, fizikas pedagogi stundās radoši 

izmanto informācijas tehnoloģijas.  

*Visi pedagogi ir, apmeklējuši kursus 

datorprasmju pilnveidošanai. 

*10. klašu izglītojamiem tiek organizētas 

apmācības, kur izglītojamie iegūst teorētiskās 

zināšanas par ZPD prasībām, noformējumu, 

darba vadītāja un tēmas izvēli un aizstāvēšanas 

norisi un darba vērtējumu. 

*Katru gadu tiek veikta mācību procesa un 

rezultātu analīze. Analīzes rezultātā tiek 

izvirzīti uzdevumi nākošam mācību gadam.  

*Attīstīt un pilnveidot darbu ar talantīgiem 

izglītojamajiem. 

*Veikt pedagogu tālākizglītību 

individuālo plānu veidošanā un šo plānu 

īstenošanu darbā ar  izglītojamajiem, 

kuriem ir grūtības mācībā. 

  

*Pilnveidot skolēnu darba organizāciju ( 

noteikumu izstrāde un visu skolotāju 

vienota prasība šo noteikumu izpildē, 

vērtējumu nedrīkst ietekmēt izglītojamā 

uzvedība). 

*Noteikt un novērtēt, ka 10. klases beigās 

izglītojamie iesniedz atskaiti darba 

vadītājam par paveikto ZPD gada laikā.   
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*Analīzē piedalās lielākā daļa skolotāju, jomu 

vadītāji, direktora vietnieki, tiek iesaistīta 

izglītojamo pašpārvalde. 

* Skolotāju IT prasmju uzlabošana-skolotāji 

apguva materiālu veidošanas prasmes Moodle 

vidē. 

* Skolotāji mācīja skolēniem veikt sava darba 

analīzi, apzināt, kas vēl jāapgūst, lai sasniegtu 

izvirzīto mērķi. 

 

*Diferencēti izmantot konsultācijas - gan 

mācību vielas apguvei, gan gatavojoties 

olimpiādēm. 

*Pilnveidot mācību stundas kvalitāti. 

 

Mācīšanās kvalitāte  

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi  

*Skolā labvēlīga mācīšanās vide. 

*Dažādojot mācību metodes, ir 

uzlabojusies izglītojamo mācīšanās 

kvalitāte. 

*Izglītojamā mācību sasniegumu 

uzskaite un analīzes kārtība un 

sadarbība ar vecākiem sekmē 

izglītojamo mācīšanās procesa attīstību.   

*Skolotāji piedalījās LU DZM mācībās 

un iegūtās zināšanas izmanto ikdienas 

darbā. 

*Attīstīt izglītojamo prasmes mācīties un strādāt 

patstāvīgi. 

*Turpināt mācīt izglītojamam pašvadītas mācīšanās 

procesu. 

*Sadarbībā ar vecākiem, motivēt izglītojamos 

sasniegt augstāku līmeni mācību darbā. 

*Turpināt papildināt savu profesionalitāti gan, 

izzinot savu kolēģu pieredzi, apmeklējot kolēģu 

stundas, gan IP un IZM piedāvātos kursus.  

 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  
 

Stiprās puses   Turpmākās attīstības uzdevumi  

*Skolā izveidots Ventspils 6. vidusskolas vienoto 

prasību mācību procesa organizēšanā reglaments.  

*Izglītojamie un viņu vecāki pārzina izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā un šo kārtību 

ir akceptējuši. 

*Panākt, lai mācību sasniegumi tiek vērtēti 

regulāri ( visi skolotāji), ievērojot vienotās 

prasības, un regulāri tiktu izmantoti 

mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 

uzlabošanai. 
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*Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo 

vecumam un mācību priekšmetu specifikai. 

* Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri( ar 

dažiem izņēmumiem), iegūtie rezultāti tiek 

izmantoti mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 

uzlabošanai skolā. 

 

*Panākt, lai mājas darbi e- žurnālā tiek 

ierakstīti regulāri, ne vēlāk kā līdz 

plkst.15.00, dienā ,kad notika stunda.  

*e žurnālā 1.-3. klasēs attēlot arī “mazās” 

prasmes, lai vecāki zinātu, kas tiek vērtēts 

konkrētajā stundā (aprakstošā vērtēšana). 

 *Aktualizēt vērtēšanas kārtību 

izglītojamajiem, kuri programmu apgūst 

tālmācībā, Moodles vērtēšanas grāmatā 

atspoguļot formatīvo vērtēšanu. 

Atbalsts izglītojamajiem 

Stiprās puses   Turpmākās attīstības uzdevumi  

*Atbalsta personāla sadarbība ar 

pedagogiem, izglītojamajiem un viņu 

vecākiem un citām institūcijām. 

*Droša vide izglītojamajiem. 

*Psihologa un sociālās palīdzības 

nodrošinājums. 

*Skolā izstrādātas audzināšanas tēmas 

pa klašu grupām.  

*Vecāku dienas veicina skolas un 

izglītojamo vecāku sadarbību.  

*Izglītojamo pašpārvalde aktīvi iesaistās 

pasākumu organizēšanā, veidošanā un 

norisē. 

*Izglītojamie tiek motivēti piedalīties 

interešu izglītības pulciņos.  

*Izglītojamajiem ir dota iespēja 

piedalīties konkursos, sacensībās un 

citos pasākumos. 

*Panākt labāku sadarbību ar pilsētas pašvaldības 

policiju, par regulāriem reidiem skolas apkārtnē. 

*Pilnveidot darbu izglītojamo pozitīvo attieksmju, 

personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā, 

izmantojot pasākumus skolā un pilsētā. 

*Abu plūsmu tematiskie kopīgie skolas pasākumi, 

lai veicinātu pozitīvu sadarbību starp dažādu klašu 

izglītojamiem.   

*Jāveic preventīvais darbs savstarpējo attiecību 

uzlabošanā skolā skolēnu vidū. 

*Atbalsta grupā iesaistīt skolotājus, lai veiksmīgāk 

nodrošinātu nepieciešamo atbalstu mācībās 

konkrētajam skolēnam. 

 

*Pilnveidot( aktivizēt) sadarbību ar izglītojamo 

vecākiem.  

*Pamatizglītības otrā posma  9.klašu  

izglītojamiem mērķtiecīgāk organizēt karjeras 

nodarbības. 
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*Klases stundās un ārpusstundu 

pasākumos izglītojamie saņem 

informāciju par dažādām profesijām. 

*Daļai izglītojamo bija iespēja iegūt 

pieredzi brīvprātīgajā darbā. 

* Skolēnam, kurš iegūst izglītību pēc 

speciālās programmas, ir izstrādāti 

individuālie plāni. Skolēniem, kuri 

pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu 

vērtējumu, ir izstrādāti individuālie plāni 

rezultātu uzlabošanai.  

* Skolēnu spēju attīstīšanai darbojas 

kori, deju kolektīvi, datorikas, florbola, 

frīsbija fakultatīvi. 

* Izglītojamiem tiek organizētas karjeras 

nodarbības. 

 

 

 

 

*Skolas psihologam aktīvāk jāiesaistās 

informācijas sniegšanā par profesijām 

izglītojamiem.   

*Pilnveidot individuālos plānus un panākt to 

regulāru izpildi.   

Skolas vide  
 

Stiprās puses   Turpmākās attīstības uzdevumi  
*Skolā ir savas tradīcijas  

*Labas abu plūsmu izglītojamo 

savstarpējās attiecības. 

*Atbalstu sniedzoša, droša vide 

izglītojamajiem. 

*Skolas iekšējie kārtības noteikumi ir 

demokrātiski izstrādāti, izglītojamie un 

darbinieki tos zina un cenšas ievērot.  

*Skola iesaistās projektos.  

*Pašvaldības atbalsts pedagogiem, 

nodrošinot pedagogus ar portatīvajiem 

datoriem. 

*Izaugsmi veicinoša mikroklimata nodrošināšana. 

*Pilnveidot darbu pie skolas tēla veidošanas - 

sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm, ar 

presi. 

*Pilnveidot kopības apziņas veidošanu starp 

skolotājiem, izglītojamiem, vecākiem. 

*Novērst skolēnu uzvedības un disciplīnas 

problēmas, sadarbojoties ar atbalsta personālu. 

*Turpināt aprīkot mācību kabinetus ar jaunām 

mēbelēm un veikt kosmētiskos remontus pārējos 

3.stāva mācību kabinetos. 
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*Skolas 1.un 2. stāvā veikti mācību  

kabinetu un bibliotēkas remonti, 3.stāvā- 

5 kabinetos,  pabeigta skolas apziņošanas 

sistēmas uzstādīšana. Virtuvē – ierīkota 

ventilācijas sistēma, nomainīta grīda un 

veikts kosmētiskais remonts.   

 

*Skolā ir bibliotēka un lasītava, kuras 

izglītojamie izmanto mācību darbam. 

*Skola nodrošina visus izglītojamos ar 

mācību grāmatām un mācību procesam 

nepieciešamo daiļliteratūru. 

*Tiek pilnveidota pedagoģiskā personāla 

kvalifikācija un kompetence. 

 

Izglītības iestādes resursi 
 

Stiprās puses   Turpmākās attīstības uzdevumi  
*Visi skolotāji aktīvi iesaistās tālākizglītības 

kursos un semināros, atbilstoši, skolas attīstības 

vajadzībām. Ar semināros un kursos iegūtajām 

zināšanām tiek iepazīstināti kolēģi Jomu 

sanāksmēs un kas tiek izmantotas mācību 

procesa pilnveidošanai.  

*Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība un 

kvalifikācija. 

 

*Turpināt pilnveidot zināšanas informācijas 

tehnoloģiju izmantošanā; 

*Turpināt LU DZM mācībās iegūtās 

zināšanas  ieviest, iespēju robežās, savās 

stundās.  

*Iepazīties ar kolēģu pieredzi, dalīties savā 

pieredzē, izstrādāt saskaņotus tematiskos 

plānus( veidot izglītojamiem vienotu 

priekšstatu par apgūstamo vielu). 
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Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  
 

Stiprās puses   Turpmākās attīstības uzdevumi  
*Skolas darba analīzē un plānošanā piedalās 

visi skolas pedagogi.  

*Skolotāji veic pašanalīzi.  

*Skolas padomes pārstāvji piedalās skolas 

darba plānošanā, izsakot priekšlikumus skolas 

darba uzlabošanai.  

*Noslēgts sadarbības līgums ar arodbiedrību. 

*Vadības struktūra ir skaidra un visiem 

zināma – direktors deleģē pienākumus, 

konsultējas ar vadības komandu un 

skolotājiem pirms lēmumu pieņemšanas. 

* Vadība analizē savu darbu un tā kvalitāti, 

uzlabo vājās darba puses. 

* Laba sadarbība ar pašvaldības iestādēm 

*Vadības komanda atbalsta, plāno un ievieš 

inovācijas. 

* Organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz 

citām skolām. 

*Rosināt aktīvāk skolas padomi darboties 

skolas darba norisē. 

*Rosināt visus skolas darbiniekus aktīvi 

piedalīties skolas darba plānošanā.  

* Paplašināt sadarbību ar valsts, pašvaldības 

un sabiedriskajām organizācijām.  

*Uzlabot informācijas apmaiņu starp 

skolotājiem un administrāciju; 

*Izmantot sadarbības iespējas ar 

nevalstiskajām organizācijām, meklējot 

jaunus sadarbības partnerus. 

*Aktīvāk iesaistīties projektos. 
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6.Attīstības prioritātes 2019./2020. – 2021./2022. gadam 

 

Nr.p.

k. 

Skolas 

darbības 

pamatjomas  

Prioritāte  

 Laiks   

2019./ 

2020.  

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

1.  Mācību  

saturs  

Izglītības iestādē  

īstenoto izglītības programmu 

pilnveide, iekļaujot 

kompetencēs balstītu 

izglītības saturu.  

x x x  

  Mācību programmu 

aktualizācija  
x x x 

2. Mācīšana un 

mācīšanās  

 

Mācīšanas un mācīšanās 

procesa kvalitātes 

uzlabošana, pilnveidojot 

mācību metodes, uzsverot 

lasītprasmes nozīmi visos 

mācību priekšmetos un 

dažādu mācību priekšmetu 

pedagogu sadarbība, kuri 

strādā vienā klasē.    

x x  

  Pilnveidot pedagogu un 

izglītojamo  digitālās prasmes   x x x 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Skolēnu līdzatbildības 

veicināšana savu personisko 

sasniegumu paaugstināšanā 

ikdienas mācību darbā un 

ārpusstundu nodarbībās.  

x x x 

  Laika menedžments  

x  x 
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4. Atbalsts 

izglītojamiem 

 

Atbalsts izglītojamiem 

vispusīgi attīstītas personības 

veidošanā.   

Mērķtiecīgi plānot darbu ar 

apdāvinātiem izglītojamiem.   

 

x x x 

  Īstenot karjeras izglītību, 

palīdzēt izglītojamajam 

apzināties savas spējas, 

intereses un iespējas  un 

uzņemties atbildību par savu 

izvēli.  

x x x 

  Izglītības iestādes un ģimenes 

sadarbības pilnveide, veicinot 

izglītojamo un viņu vecāku 

aktīvu līdzdalību mācību 

procesā.   

x x x 

5. Skolas vide Sakopta un izglītojamiem 

draudzīga vide. 

Materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana. 

Skolas noteikumu ievērošana.  

Klašu telpu remonts un 

mēbeļu maiņa. 

Skolas gaiteņu, ģērbtuves un 

garderobes remonts un 

labiekārtošana. 

  

x x 

 

 

 

 

 

 

x 

6. Iestādes 

resursi 

Izglītības iestādes 

nodrošināšana ar 

kvalificētiem kadriem, 

nodrošinot pedagogiem 

samērojamu slodzi.  

x x x 
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7.  Skolas darba 

organizācija, 

vadība un  

kvalitātes 

nodrošināšana 

Sekmēt koleģialitātes un 

konsekvences principu 

ievērošanu 
x x x 

  Sadarbības pilnveidošana 

starp skolas vadību, 

pedagogiem, izglītojamo 

vecākiem un izglītojamiem.  

x x  

  Sadarbības pilnveidošana 

starp izglītības iestādi, 

Sociālo pārvaldi, Izglītības 

pārvaldi un Pašvaldības 

policiju.   

x x  

  Skolas vadības pieredzes 

izmantošana kvalitatīva 

mācību procesa 

nodrošināšanai 

x x x 
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7.Skolas izvirzīto prioritāšu īstenošanas plāns 

Izvirzīto prioritāšu plāns tiek realizēts skolai piešķirto finanšu resursu apjomā.  

Pamatjoma  Mācību saturs  

Prioritāte  Izglītības iestādē īstenoto izglītības programmu pilnveide, iekļaujot 

kompetencēs balstītu izglītības saturu. 

Mācību programmu aktualizācija.  

Mērķis  Veicināt mācību priekšmetu skolotāju sadarbību mācību un 

audzināšanas darba plānošanā un rezultātu izvērtēšanā. 

Novērtēšanas  

kritēriji  

*Aktualizētas izglītības iestādē realizētās izglītības programmas.   

*Organizēta pedagogu profesionālā pilnveide.  

*Apzināti esošie mācību un metodiskie līdzekļi, tiek plānota un veikta 

to iegāde.  

*Katrā mācību priekšmetā izstrādāti kalendārie plāni.  

*Izstrādāti individuālie izglītības plāni skolēniem, kuri saņēmuši 

nepietiekamus vērtējumus gadā/semestrī.  

*Tiek organizēta sadarbība starp skolotājiem, kuri strādā vienā klasē, 

darbs mācību jomās. 

 

 Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Aktualizēt izglītības 

programmas.  

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā  

x x  

Organizēt pedagogu 

profesionālo pilnveidi.  

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā  

x x x 

Plānot mācību un metodisko 

līdzekļu iegādi.  

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā  

x x x 
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Izstrādāt mācību priekšmetos 

mācību vielas kalendāros 

plānus. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji  

x x x  

Izstrādāt individuālos plānus 

izglītojamiem, kuriem ir 

nepietiekams vērtējums gadā/ 

semestrī.  

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā  

x x  x  

Turpināt pilnveidot sadarbību 

starp pedagogiem, kuri strādā 

vienā klasē.  

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

x x  x  

Turpināt pilnveidot sadarbību 

starp vienas jomas pedagogiem. 
Jomu vadītāji, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

x x x 

 

Pamatjoma  Mācīšana un mācīšanās  

Prioritāte  

  

Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot 

mācību metodes, uzsverot lasītprasmes nozīmi visos mācību priekšmetos 

un dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbība, kuri strādā vienā klasē.    
Pilnveidot pedagogu un izglītojamo digitālās prasmes.  

Mērķis  Izglītības iestādē īstenot mūsdienīgas un kvalitatīvas mācību stundas.  

Nodrošināt iespēju katram izglītojamam sasniegt rezultātus atbilstoši 

savām spējām.  

Novērtēšanas  

kritēriji  

 

Pedagogi piedalījušies tālākizglītības kursos, semināros, dalījušies 

savstarpējā pieredzē.  

EDURIO anketēšana. 

IT izmantošana mācību procesā.  

Dažādu informācijas avotu izmantošana informācijas ieguvē. 

Sadarbība ar Izglītības pārvaldes metodisko dienestu pedagogu 

profesionalitātes paaugstināšanā.  

Profesionālās pilnveides kursos iegūto zināšanu izmantošana mācību 

procesa kvalitātes paaugstināšanai, īpašu uzmanību pievēršot STEM 

priekšmetiem.  

Skolēnu izaugsmes dinamika.  
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Ieviešanas gaita     

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Pilnveidot izglītojamo 

lasītprasmi visos mācību 

priekšmetos. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā  

x  x  

Pilnveidot pedagogu 

profesionālā kvalifikāciju, 

apmeklēt kursus un dalīties 

pieredzē.  

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā  

 x x  

Mācību stundās aktualizēt 

izglītojamo pašvērtējuma 

prasmju attīstību.  

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā,  

Jomu vadītāji  

x  x  

Veicināt dažādu tehnoloģiju 

pielietošanu mācību procesā( arī 

Moodle vides izmantošanu). 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā  

x x x 

Veikt padziļinātu izglītojamo 

mācību sasniegumu dinamikas 

analīzi un izvērtēšanu 

salīdzinājumā ar katra 

izglītojamā iepriekšējiem 

sasniegumiem. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 
x x x 
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Pamatjoma  Izglītojamo sasniegumi  

Prioritāte  

  

Skolēnu līdzatbildības veicināšana savu personisko sasniegumu 

paaugstināšanā, pašvadīta mācīšanās ikdienas mācību darbā un 

ārpusstundu nodarbībās. 

Mērķis  Nodrošināt mācību priekšmetu apgūšanu atbilstoši skolēnu spējām.  

 

Novērtēšanas 

kritēriji  

  

Izglītojamo mācību darbs tiek sistemātiski analizēts, un, nepieciešamības 

gadījumā, sniegts atbalsts.  

Regulāri pilnveidota izglītojamo lasītprasme. 

Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par konsultāciju grafiku un 

regulāri saņem informāciju par skolēnu sasniegumiem e-klasē un 2 reizes 

mēnesī saņem sekmju izrakstu( izņemot tālmācībā studējošie).  

Izglītojamie izrāda interesi par savu mācību sasniegumu un personīgo 

sasniegumu attīstības dinamiku un ir motivēti to paaugstināt.  

 

Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Attīstīt un pilnveidot izglītojamo 

prasmes plānot un organizēt savu 

darbu.   

Mācību 

priekšmetu  

skolotāji 

x x x 

Izglītojamo vajadzībām un 

sabiedrības pieprasījumam 

atbilstošu programmu izveide un 

realizēšana.  

Direktors,  

direktora 

vietnieki 

izglītības jomā  

x x  

Informēt vecākus par mācību 

sasniegumiem, vērtēšanas kārtību, 

pārbaudes darba grafiku, par 

konsultāciju pieejamību.  

Klases 

audzinātāji, 

direktora 

vietnieki 

izglītības jomā  

x x x 
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Motivēt izglītojamos mācīties 

mūža garumā, domāt un darboties 

kompleksās situācijās. 

Mācību 

priekšmetu  

skolotāji  

  

x x x 

Skolotāju lietpratības attīstīšana - 

jaunu IT prasmju apgūšana un 

izmantošana. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā, 

Jomu vadītāji  

x x x 

Organizēt izglītojošus pasākumus 

un aktivitātes, kas veicina 

izglītojamo motivāciju apgūt 

zināšanas, lai varētu izvirzīt 

mērķus veiksmīgas karjeras 

veidošanai.  

Karjeras 

izglītības 

speciālists,  

direktora 

vietnieks   

x x x 

Individuālo plānu izveide un to 

realizēšana.  
Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā  

x x x 

Vienā klasē strādājošo skolotāju 

sadarbība – vienotu kalendāro 

plānu veidošana, lasītprasmes 

pilnveidošana.  

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā, 

Jomu vadītāji  

x x x 

 

Pamatjoma  Izglītojamo sasniegumi  

Prioritāte  

  

Laika menedžments 

Mērķis  Attīstīt prasmi plānot savu laiku un uzņemties atbildību par savu 

veikumu. 

 

Novērtēšanas  

kritēriji  

  

Pedagogs sistemātiski analizē savu mācību darbu, veic izglītojamā darba 

analīzi un nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu.  

Māca izglītojamiem izvirzīt mērķi un plānot tā sasniegšanu.  

Sniedz atgriezenisko saiti( skolotājs, skolēns).  

Formatīvās vērtēšanas process( izglītojamais gūst pieredzi, kā plānot un 

pārraudzīt mācīšanos, iegūt un izmantot atgriezenisko saiti, lai uzlabotu 

savu mācīšanos). 
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Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Nodrošināt kvalitatīvas 

konsultācijas   

Mācību 

priekšmetu  

skolotāji 

x x X 

Organizēt nodarbības pedagogiem 

par laika menedžmentu  

Direktors; 

direktora 

vietnieki 

izglītības jomā  

x  x 

 

Pamatjoma  Atbalsts izglītojamiem 

 

Prioritāte  

  

Atbalsts izglītojamiem vispusīgi attīstītas personības veidošanā.   

Mērķtiecīgi plānot darbu ar apdāvinātiem izglītojamiem.   

 

Mērķis  Attīstīt izglītojamā prasmes mācīties mūža garumā. 

 

Novērtēšanas  

kritēriji  

  

 *Mācību ikdienas sasniegumi atbilst skolēnu spējām. 

 *Aktīva dalība ārpusstundu pasākumos. 

 * Skolas tradīciju kopšana. 

 *Atbildīga dalība olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, ZPD 

konferencēs. 
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Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Nodrošināt kvalitatīvas 

konsultācijas. 

Mācību 

priekšmetu  

skolotāji 

x x x 

Mērķtiecīgi virzīt izglītojamo 

zinātniski pētniecisko darbu tēmu 

izvēli un izstrādi, saistot ar nākotnes 

nodomiem. 

Mācību 

priekšmetu  

skolotāji, 

direktora 

vietnieks 

izglītības jomā  

x x x 

Attīstīt un nostiprināt patriotisko 

audzināšanu. 

Direktora 

vietnieks, klases 

audzinātāji, 

mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

x x x 

 

Pamatjoma  Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte  Īstenot karjeras izglītību, palīdzēt izglītojamajam apzināties savas spējas, 

intereses un iespējas un uzņemties atbildību par savu izvēli. 

Mērķis  Palīdzēt izglītojamiem apzināties individuālās spējas, intereses un 

iespējas un apzināti izvēties savu karjeru.  

Novērtēšanas  

kritēriji  

  

 *Klases audzinātāja un karjeras konsultanta sadarbība. 

 *Individuālās konsultanta nodarbības.  

 * Iepazīšanās ar dažādām profesijām un to pārstāvjiem. 

 *Izglītojamo turpmākās gaitas. 

 *Dalība JA. 
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Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Nodrošināt skolēnu interešu un 

spēju izpēti.   

Karjeras 

konsultants  
x x  

Sniegt atbalstu izglītojamajiem 

karjeras izglītības jautājumos. 

Karjeras 

konsultants   
x x x 

Aktivizēt skolēnu interesi par 

mācību uzņēmumu Junion 

Achievement. 

JA vadītāja, 

karjeras 

konsultants  

x x x 

Motivēt izglītojamos aktīvi 

līdzdarboties skolas pašpārvaldes 

darbā. 

Direktora 

vietnieks 
x x x 

 

 

Pamatjoma  Atbalsts izglītojamiem 

 

Prioritāte  

  

Izglītības iestādes un ģimenes sadarbības pilnveide, veicinot izglītojamo 

un viņu vecāku aktīvu līdzdalību mācību procesā.   

Mērķis  Panākt vecāku līdzatbildību par izglītojamo sasniegumiem mācību 

procesā. 

Novērtēšanas  

kritēriji  

  

 *Klases audzinātāja sadarbība ar vecākiem. 

 *Izglītojamo vecāku dalība Vecāku dienās.  

 * Vecāku dalība mācību stundās atvērto durvju dienās. 

 *Vecāku sadarbība ar atbalsta grupu, sociālo pedagogu, skolas 

psihologu.  
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Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Organizēt Vecāku dienas. Direktors, 

pedagogi  
x x x 

Pilnveidot atbalsta grupas darba 

metodes. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

x x x 

Regulāri izvērtēt atbalsta 

pasākumu nepieciešamību, 

speciālistu piesaisti 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām un uzvedības 

problēmām. 

Direktors, 

sociālais 

pedagogs   

x x x 

Mērķtiecīga konsultāciju 

izmantošana 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā, 

skolotāji 

x x x 

 

Pamatjoma  Skolas vide 

Prioritāte  

  

Sakopta un izglītojamiem draudzīga vide. 

Skolas noteikumu ievērošana.  

 

Mērķis  Nodrošināt izglītojamiem sakoptu, draudzīgu mācību vidi. 

Novērtēšanas  

kritēriji  

  

 *Izremontētas klašu telpas. 

 *Jaunas mūsdienīgas mēbeles un mācību tehniskie līdzekļi.  

 * Izstrādāti, aktualizēti un tiek ievēroti skolas iekšējie dokumenti.  

* Skola aprīkota ar apziņošanas sistēmu. 
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Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Atjaunot datortehniku 

informātikas kabinetos. 
Direktors   x 

Veikt kosmētisko remontu 

mācību kabinetos un 

bibliotēkā. 

Direktors, 

skolas 

saimniece  

x   

Aktualizēt Skolas Nolikumu, 

darba kārtības, Iekšējās kārtība 

noteikumus un citus iekšējos 

dokumentus.  

Direktors, 

skolas 

metodiskā 

padome  

x x x 

 

Pamatjoma  Iestādes resursi 

Prioritāte  

  

Izglītības iestādes nodrošināšana ar kvalificētiem kadriem, nodrošinot 

pedagogiem samērojamu slodzi. 

Mērķis  Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. 

Novērtēšanas  

kritēriji  

  

 *Skola realizē mācību plānu atbilstoši licencētajām programmām.  

 *Skolotāju slodze nepārsniedz likumā noteikto lielumu. 

 *Skolotājiem nav pārslodze, veicot darbu.   

 

Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Izveidot un nodrošināt skolotāju 

savstarpējo mācīšanās grupu darbu 

Direktors, 

direktora 

vietnieki  

x x  



 
 

36 

 

aktuālu jautājumu – kompetences, 

klassvadība, tālmācība risināšanai. 

Nodrošināt skolu ar 

nepieciešamajiem pedagoģiskajiem 

kadriem. 

Direktors x x x 

Piesaistīt jaunus pedagogus. Direktors x x x 

 

Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un  

kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  

  

Sekmēt koleģialitātes un konsekvences principu ievērošanu. 

Mērķis  Pilnveidot pedagogu sadarbību, skolas izvirzītā mērķa sasniegšanai. 

Novērtēšanas  

kritēriji   

 *Skolotāju sadarbība vienas klases ietvaros, projektos. 

*Pedagogu individuālās sarunas ar skolas administrāciju, uzstādīto mērķu, 

iespēju un vēlmju apzināšanai.  

 *Kopīga svētku svinēšana skolā.  

 * Skolotāju radošās darbnīcas.   

 

Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Noorganizēt pieredzes apmaiņas 

braucienu, lai pilnveidotu zināšanas 

par tālmācības programmas 

realizēšanu mācību iestādē.  

Direktors  x x  

Projektos iesaistīt pēc iespējas 

vairāk pedagogu. 

Direktors, 

projekta 

vadītāja 

x x x 
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Pilnveidot sadarbību starp 

pedagogiem, kuri strādā vienā 

klasē. 

Direktors, 

direktora 

vietnieki 

izglītības jomā  

x x X 

Uzlabot pedagogu individuālo 

sarunu ar administrāciju laika 

menedžmentu. 

Direktors, 

direktora 

vietnieki 

izglītības jomā 

x x  

 

 

Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un  

kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  

  

Sadarbības pilnveidošana starp skolas vadību, pedagogiem, izglītojamo 

vecākiem un izglītojamiem. Sadarbības pilnveidošana starp izglītības 

iestādi, Sociālo pārvaldi, Izglītības pārvaldi un Pašvaldības policiju.   

Mērķis  Izglītības iestādes darba organizācija sekmē izglītības pakalpojuma 

pieejamību un kvalitāti.  

 

Novērtēšanas  

kritēriji  

  

* Ir izstrādāts pedagogu tālākizglītības plāns.  

*Izglītības iestādes vadība, pedagogi, atbalsta personāls piedalās skolas 

darba analizēšanā un plānošanā.  

*Pedagogi, kuri meklē risinājumu mūsdienīga un kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšanai, vienmēr tiek atbalstīti. 

*Pilnveidota sadarbība starp Skolas pašpārvaldi un skolas vadību.   

 *Pilnveidota sadarbība ar Skolas padomi, aktīvāk iesaistot vecākus 

skolas dzīves darbā un darba plānošanā. 

* Sadarbība ar pilsētas institūcijām, kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai.   
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 Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Turpināt pedagogu tālākizglītības 

plānošanu, sekmējot izglītības 

iestādes prioritāšu īstenošanu. 

Direktors  x x x 

Uzturēt un regulāri atjaunot 

informāciju par skolu mājaslapā. 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

x x x 

Pilnveidot sadarbību starp 

pedagogiem, kuri strādā vienā 

klasē. 

Direktors, 

direktora 

vietnieki 

izglītības jomā  

x x x 

Pilnveidot sadarbību ar Skolas 

pašpārvaldi, Skolas padomi, 

vecākiem un institūcijām.  

Direktors, 

direktora 

vietnieki  

x x x 

EDURIO anketēšana. Direktora 

vietnieks, 

informātikas 

skolotājs 

x x x 

Mērķtiecīgi īstenot skolas attīstības 

plānu, veicot regulāru uzdevumu 

īstenošanas analīzi, uzlabojot 

turpmāko darbību. 

Direktors, 

direktora 

vietnieki 

x x x 

Skolas darba analīze un skolas 

attīstības plāna izstrāde  
Direktors   x 

 

Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un  

kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  

  

Skolas vadības pieredzes izmantošana kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai 
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Mērķis  Nodrošināt kvalitatīvu kompetencēs balstītu mācību procesu  

Novērtēšanas  

kritēriji  

  

* Skolas vadības zināšanu papildināšana kursos, semināros.  

*Skolas vadības atbalsts pedagogiem.   

* Skolotāju – reģionu konsultantu tālākizglītības atbalsts. 

* Jomu vadītāju darbs kompetencēs balstīta mācību procesa 

ieviešanā, darbs ar jauno standartu.    

   

 

Ieviešanas gaita    

Uzdevumi  

Atbildīgais  

 Laiks   

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

2021./ 

2022. 

Plānot pedagogu tālākizglītību.  Direktors  x x x 

Turpināt skolas vadības 

tālākizglītību, ieviešot 

kompetencēs balstītu mācību 

procesu, veidojot vidusskolas 

programmas.   

Direktors, 

direktora 

vietnieki 

x x  

Ventspils 6. vidusskolas direktore     V.Jankovska  

 


