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Vispārējais skolas raksturojums 

 

Skolas atrašanās vieta 

Skola atrodas Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā centrā. Skola atrodas divās ēkās: Pētera 

ielā 5 un Pētera ielā 10. Ēka Pētera ielā 5 Step by Step into Craft – Cooperation between 

Kuldiga and Kursenai Art Schools projekta ietvaros sadarbībā ar Lietuvas Šauļu novada 

Kuršēnu mākslas skolu ir renovēta. Projekta noslēguma termiņš - 2012. gada decembris. 

Kopējā telpu platība  ar 2012.gada janvāri - 687,5 m2 un 1057m2, teritorija - 3106,6 m2. 

 

Skolas dibinātājs – Kuldīgas novada pašvaldība. 

Juridiskā adrese – Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301. 

Skolas tips – vidusskola. 

Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda – latviešu. 

Skolas direktore – Valda Gaure. 

 

2015./2016. m.g. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā mācās 263 

skolēni vispārizglītojošajās programmās, 207 audzēkņi sagatavošanas grupās profesionālās 

ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla. 

 

Skolēni 

 

Skolēnu skaits 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

Skolēnu skaits 256 270 270 263 

 

 

Uzņemto izglītojamo skaits 1. klasē 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

Skolēnu skaits 24 28 26 22 

 

Uzņemto izglītojamo skaits 10. klasē 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

Skolēnu skaits 18 18 22 12 

Izglītojamie dzīvo Kuldīgas pilsētā un novada pagastos. 

 

Skolas piedāvātās izglītības programmas 

 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola realizē 2 vispārējās izglītības programmas 

un 1 profesionālās ievirzes izglītības programmu. Skolēnu skaits programmās 2015.gada 

1.septembrī: 

 

Izglītības programma Kods Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības humanitārā un sociālā 

virziena programma 

21012111 214 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 49 

Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Vizuāli plastiskā māksla” 

20V 211 00 207 
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Pēc pamatizglītības apguves izglītojamie izvēlas turpināt mācības vidusskolā, 

specializētajās (mākslā) izglītības iestādēs vai apgūt arodu. Turpinot mācības Kuldīgas 

Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, izglītojamos interesē kvalitatīva izglītības apguve, 

īpašie piedāvājumi interešu izglītībā, mākslas izglītībā, radošs, atsaucīgs pedagogu kolektīvs, 

draudzīgs skolas kolektīvs un mājīga skolas vide. 

Skola dažāda vecuma izglītojamiem piedāvā šādas interešu izglītības programmas: 

 tautiskās dejas, 

 kora dziedāšana, 

 vokālie ansambļi, 

 šahs, 

 keramika, 

 datorgrafika, 

 ritmika, 

 folklora, 

 animācija, 

 floristika. 

 

Pedagogi 

 Skolā strādā 36 pedagoģiskie darbinieki. Ar augstāko pedagoģisko izglītību – 35, tajā 

skaitā ar maģistra grādu – 14. No tiem profesionālās ievirzes izglītības programmās 6. 

2015./2016.m.g. skolā sāk strādāt skolotāja no programma “Iespējamā misija”. 

 

Pedagogu sadalījums atbilstīgi izglītībai 

72%

28%
Augstākā izglītība

Maģistra grāds

 
 

Pedagogu sadalījums atbilstīgi darba stāžam 

11%

14%

29%

46%

5-9 gadi

10-19 gadi

20-29 gadi

no 30 gadiem
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Pedagogu sadalījums atbilstīgu pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpēm 

11%
11%

78%

2.kvalitātes pak.

3.kvalitātes pak.

4.kvalitātes pak.

 
 

Skolā darbojas atbalsta personāls: 

 psihologs, logopēds, medmāsa (uzņēmuma līgums), sociālais pedagogs. 

 

Sociālās vides raksturojums 

Valsts un pašvaldība ar brīvpusdienām nodrošina visus izglītojamos no 1. līdz 10.klasei. 

Pašvaldība atmaksā izdevumus par sabiedrisko transportu izglītojamiem, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir Kuldīgas novada pagastos.  

 

Skolas finansiālais nodrošinājums 

 

Budžeta sadaļas 2013./eur 2014. 2015. 

Kopējais finansējums 
 

504 690 
550 781 590 791 

Valsts mērķdotācijas pedagogu algām 

(IZM) 
269 452 287 388 298 800 

Valsts mērķdotāciju mācību grāmatām 2971 5104 5123 

Valsts mērķdotācijas pedagogu algām 

(KM) 
27 924 44 182 46 186 

No pašvaldības budžeta 

(tai skaitā māksla skolas pedagogu algām) 
156 567 162 130 174 823 

V/dotācija un pašvaldības finansējums 

brīvpusdienām 1.- 4.- 10.kl. ēdināšanai 
17 053 23 987 39 771 

Pašu ieņēmumi* 19 627 19 633 20 633 

Vecāku maksas par pusdienām 11 056 8314 3412 

No KKF mākslas skolas projektam   2000 

 

*Telpu īre, vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmā (mākslas 

skolā).    

Skola piesaista arī Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Skola piedalās dažādos 

projektos, kuros ir Eiropas Struktūrfondu finansējums.  
 

 

Skolas darbības vīzija, misija, mērķis un uzdevumi 
 

Vīzija 

Radoša, tradīcijām bagāta skola nepārtrauktā attīstības procesā un izglītojamais kā sociāli 

atbildīga un aktīva personība mūsdienu sabiedrībā. 

 

Misija 

Nodrošināt kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības ieguves iespēju ikvienam 

izglītojamajam. 
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Skolas darbības mērķis 

Īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai 

demokrātiskā, profesionālā, radošā izglītības vidē. 

 

Uzdevumi mērķa realizēšanai 

Pamatjoma Uzdevumi 

Mācību saturs Nodrošināt pedagoģiskā procesa norisi radošā, emocionāli, 

sociāli un psiholoģiski labvēlīgā vidē, ievērojot valsts 

standartos noteiktās prasības. 

Mācīšana un mācīšanās Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības 

pakāpēs, ievērojot mācību procesa individualizāciju, 

diferenciāciju, metodikas dažādību, IKT izmantošanu, uzlabot 

materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

Izglītojamo sasniegumi Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Atbalsts izglītojamajiem Nodrošināt vienotu drošības sistēmu skolā.  

Veidot labvēlīgu emocionālo un sociālo vidi, personības 

pozitīvu attieksmju kopumu izglītojamiem. 

Nodrošināt atbalstu talantīgiem izglītojamiem, kā arī 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Motivēt izglītojamos tālākās izglītības ieguvei un 

mērķtiecīgas karjeras veidošanai. 

Piedāvājot dažādas interešu izglītības programmas, veicināt 

katra izglītojamā spēju mērķtiecīgu attīstīšanu un 

pilnveidošanu. 

Skolas vide Veidot interesantu un mūsdienu apstākļiem atbilstīgu skolas 

vidi. 

Skolas resursi Skolas sekmīgas darbības nodrošināšanai veikt regulāru 

finanšu, materiālo un cilvēkresursu plānošanu un piesaisti. 

Aprīkot un labiekārtot skolas telpas un mācību kabinetus. 

Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru 

pilnveidi. 

Turpināt mācību kabinetu un klašu komplektēšanu ar 

modernajām interaktīvajām tehnoloģijām. 

Skolas darba organizācija Veidot pozitīvu skolas tēlu sabiedrībā. 

 

Pamatjomu vērtējumu iegūšanas metodes 

Statistikas datu analīze: 

 mācību sasniegumu analīze; 

 skolas dokumentācijas analīze; 

 dažādām institūcijām sniegtie ziņojumi un atskaites; 

 iekšējās kontroles materiāli; 

 valsts pārbaudes darbu analīzes; 

 skolas datu bāze; 

 skolas budžeta analīze; 

 interešu pulciņu dokumentācija. 

Anketēšana: 

 pedagoģisko darbinieku pašvērtējumi; 

 darbinieku anketēšana; 

 skolēnu anketēšana; 

 vecāku anketēšana. 

Mācību stundu, pasākumu un nodarbību vērošana: 

 mācību stundu un nodarbību vērošanas materiāli; 
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 pulciņu darba rezultāti (skates, konkursi, sacensības). 

Skolēnu darba analīze: 

 skolēnu pārbaudes darbi; 

 projektu darbi; 

 ZPD; 

 skolēnu radošie darbi (referāti, prezentācijas utt.); 

 skolēnu dienasgrāmatas. 

Dokumentu un materiālu analīze: 

 darba plāni; 

 stundu saraksti; 

 konsultāciju grafiki; 

 atbalsta personāla darba grafiki un atskaites; 

 pedagogu tarifikācija; 

 pedagogu (priekšmetu) portfolio; 

 klases audzinātāju darba materiāli; 

 metodisko komisiju protokoli; 

 pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; 

 skolas padomes sēžu protokoli; 

 interešu izglītības programmas; 

 mācību priekšmetu programmas; 

 tematiskie plāni; 

 e – klases žurnāls; 

 skolas normatīvie dokumenti; 

 amatu apraksti. 

Skolas telpu, teritorijas un resursu kontrole: 

 mācību kabinetu apsekošana; 

 datorkabinetu noslogojums; 

 bibliotēkas noslogojums; 

 inventarizācija; 

 vides risku izvērtējums. 
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Skolas darba pašvērtējuma iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

Skolas darbības jomas Darbības prioritāte Sasniegtais 

1.Mācību saturs Vienota pieeja 

pamatizglītības standarta 

realizēšanai. 

1.Pilnveidots metodisko 

komisiju darbs. 

2.Izveidota mācību satura 

organizējošo dokumentu 

sistēma.   

2.Mācīšana un mācīšanās Vecāku informēšana par 

mācīšanas, mācīšanās un 

mācību satura jautājumiem. 

1.Četras reizes gadā tiek 

izdota skolas avīze. 

2.Divas  trīs reizes gadā tiek 

organizētas klašu vecāku 

sanāksmes. 

3. Vienu līdz divas reizes 

gadā tiek organizēta vecāku 

diena. 

4.Reizi mēnesī 4.-12.klases 

izglītojamajiem tiek 

sagatavoti sekmju izraksti. 

5.Papildināts dabaszinību 

kabinetu aprīkojums 

eksperimentu un laboratorijas 

darbu veikšanai. 

6.Izveidota skolas mājas lapa 

informācijas apmaiņai starp 

skolu un vecākiem, skolas 

vārda un sasniegumu 

popularizēšanai. 

 Aktivizēt izglītojamo 

mācīšanas procesu, 

izmantojot modernās 

informācijas tehnoloģijas. 

1.Izglītojamo mācību procesa 

dažādošanai, intereses 

radīšanai tiek izmantotas 

informācijas tehnoloģijas. 

3.Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumu 

izvērtējums un analīze. 

1. Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšana notiek 

pēc Kuldīgas novada 

izstrādātās vienotās 

vērtēšanas skalas. 

2.Tiek izvērtēti izglītojamo 

sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos un centralizētajos 

eksāmenos. 

3.Tiek izvērtēti un analizēti 

izglītojamo sasniegumi 

mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

4. Sekmīgi tiek izmantotas e-

klases piedāvātās iespējas 

mācību sasniegumu 

izvērtēšanai un analīzei. 

5. Tiek pilnveidota 

izglītojamo sasniegumu 

stimulēšanas kārtība. 
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4.Atbalsts izglītojamiem Vispusīga atbalsta sniegšana 

skolēniem. 

1.Papildināts atbalsta 

personāls, skolā strādā 

logopēds, psihologs, 

medmāsa, sociālais pedagogs, 

karjeras konsultants. 

2.Pilnveidota sadarbība starp 

atbalsta personālu, 

izglītojamiem, pedagogiem 

un vecākiem. 

3.Izstrādātas izglītojamo 

vajadzībām atbilstīgas 

interešu izglītības 

programmas. 

4.Izglītojamie apmeklē 

interešu izglītības un 

papildizglītības nodarbības 

un pilnveido savas prasmes 

un iemaņas. 

5.Pedagogi izstrādā 

individuālā darba plānus 

izglītojamiem, kuriem ir 

grūtības mācībās, un papildus 

strādā ar talantīgiem 

skolēniem. 

5.Skolas vide Izglītojamo atbildības un 

lepnuma par savu skolu 

attīstīšana un izglītojamo 

uzvedības un disciplīnas 

uzlabošana. 

1.Demokrātiski izstrādāti, 

apspriesti un pieņemti skolas 

iekšējās kārtības noteikumi. 

2.Kārtības burtnīcas no 3. 

līdz 12.kl., lai veiktu skolēnu 

kavējumu uzskaiti un 

veicinātu personīgo atbildību 

par skolas apmeklējumu, 

sekmību un klases telpu 

kārtību. 

3. Skolas vārda 

popularizēšana sociālajos 

tīklos un skolas mājas lapas 

pilnveide. 

4. Visi izglītojamie un vecāki 

regulāri tiek iepazīstināti ar 

skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem un pārzina tos. 

 Skolas telpu labiekārtošana. 1. Izremontēta kāpņu telpa 

Pētera ielā 5, atjaunots grīdas 

segums 1.stāvā, izbūvēta 

klases telpa 3.stāvā. 

2. Izremontēti un labiekārtoti 

mājturības kabineti meitenēm 

un zēniem. Kabineti 

papildināti ar 

nepieciešamajām iekārtām. 

3. Iegādātas digitālās 

klavieres un mācību 

papildmateriāli mūzikas 
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stundām. 

3.Klašu telpu aptumšošana ar 

žalūzijām. 

4. Klašu telpu aprīkojums ar 

datoriem, projektoriem, datu 

kamerām, tāfelēm u.c. 

6.Resursi Pilnveidot materiāli tehnisko 

bāzi, lai īstenotu 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības standartu prasības. 

1.Iekārtoti vispārējās 

izglītības mācību standarta 

realizēšanai atbilstīgi 

dabaszinību un matemātikas 

kabineti.  

2.Dabaszinību kabinetiem ir 

laboratorija ar nepieciešamo 

inventāru un materiāliem, kas 

tiek papildināti.  

3.Pedagogi seko līdzi 

profesionālās pilnveides 

kursu nepieciešamībai un 

iespējām. 

4.Tiek piesaistīts papildus 

finansējums tautas tērpu 

iegādei un darināšanai. 

5. Regulāri tiek atjaunots un 

papildināts tautas tērpu un 

deju mēģinājumu tērpu fonds. 

7.Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba vērtēšana. 

 

 

 

 

 

 

1. Skolēni, skolotāji un 

vecāki ir iesaistīti skolas 

attīstības plāna papildināšanā 

un jauna plāna izstrādē. 

2.Ir nodrošināta attīstības 

plāna pieejamība visām 

ieinteresētajām personām. 

3.Vecāki tiek regulāri 

informēti par attīstības plāna 

īstenošanu. 

4.Apzinātas vajadzības 

nākamā attīstības plāna 

izstrādē. 

5.Metodiskajās komisijās tiek 

novērtēts darbs, un metodisko 

komisiju vadītāji nodrošina 

saikni starp skolotājiem un 

skolas vadību. 

6.Pilnveidot pedagogu darba 

pašvērtējuma kritērijus. 
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Skolas darba pašvērtējums 7 pamatjomās 

 

1. Pamatjoma MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skola piedāvā 3 licencētas izglītības programmas. 

 Plānojot darbu, ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju 

un diferenciāciju, sabiedrības pieprasījumu. 

 Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmeta saturā. 

 Skolas bibliotēkā pieejama dažāda metodiskā un mācību literatūra pedagogu zināšanu 

uzlabošanai un darbības pilnveidei. 

 Administrācija un pedagogi seko līdzi profesionālās pilnveides kursu nepieciešamībai 

un iespējām. 

 Direktora vietnieks izglītības jomā seko līdzi mācību procesam un, ja nepieciešams, 

veic izmaiņas stundu sarakstā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību saturu papildināt ar plašāku praktisko nodarbību apjomu, tā sasaisti ar reālo 

dzīvi. 

 Skolas vadībai veicināt dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību 

 

2. Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolotājiem ir iespēja izmantot informācijas tehnoloģijas. 

 Skolotāju kolektīvs ir atvērts inovācijām. 

 Mācību procesā tiek veicināta starppriekšmetu saikne. 

 Izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret skolu. 

 Izglītojamajiem ir pieejami papildus resursi: skolas, novada bibliotēkas, internets, 

IKT. 

 Izstrādāta vienota izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtība. 

 Izglītojamo zināšanu pārbaude ir plānveidīga. 

 Pārbaudes darbu nepietiekamos vērtējumus izglītojamajiem ir iespēja uzlabot. 

 Mācību priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klases audzinātāju, ja ir grūtības mācībās 

un ja tiek fiksēti izglītojamo skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. 

 Vienotas skolas dienasgrāmatas. 

 Informācijas apmaiņai ieviesta noteikta kārtība. 

 Noteiktas sadarbības formas ar vecākiem. 

 Pilnībā ieviests e – klases žurnāls. 

 Skolotāji strādā radoši, paredz saikni ar reālo dzīvi, mācību saturs atbilst mūsdienu 

aktualitātēm. 

 Izveidota skolas mājas lapa, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp skolu un 

vecākiem 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Turpināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, rosināt un atbalstīt 

pedagogus mācību materiālu veidošanā un zināšanu apguvē ar tehnoloģijām. 
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 Veicināt izglītojamo motivāciju mācīties, patstāvību vielas apguvē un neatlaidību savu 

talantu izkopšanā. 

 Motivēt spējīgākos izglītojamos papildus izzinošai darbībai. 

 Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību procesā. 

 Samazināt izglītojamo neattaisnotos kavējumus. 

 

3.pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Izmantojot e-klases iespējas, tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi. 

 Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību 

sasniegumiem. 

 Notiek individuāls darbs ar izglītojamiem, kam vērtējums ir zemāks par 4 ballēm, tā 

uzlabojot mācību rezultātus.  

 Izglītojamie regulāri piedalās olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, 

konkursos, skatēs, sporta sacensībās. 

 Tiek veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot vērtēšanas kritērijus. 

 Katra izglītojamā personiskās atbildības attīstīšana. 

 Izvērtēt un pilnveidot izglītojamo sasniegumu stimulēšanas kārtību . 

 

4. Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Izglītojamie ar labiem sasniegumiem mācībās un pozitīvu attieksmi pret skolu tiek sveikti 

Ziemassvētku pasākumā un aicināti uz pieņemšanu pie direktores pavasarī. 

 Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, kuri maina skolu. 

 Konsultācijās tiek nodrošināts atbalsts talantīgajiem, kā arī tiem izglītojamajiem, kuriem ir 

grūtības mācībās. 

 Izglītojamie tiek rosināti piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās. 

 Katra mācību gada sākumā izglītojamie un skolas darbinieki tiek instruēti par drošības 

jautājumiem.  

 Skolā sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem tiek veikta izglītojamo un personāla 

izglītošana. 

 Individuāla pieeja izglītojamajiem nepieciešamības gadījumā. 

 Karjeras speciālists, bibliotekāre, klašu audzinātāji sniedz nepieciešamo informāciju par 

tālākizglītības iespējām, plāno audzinātāju stundas karjeras izglītībā.  

 Izglītojamo vispusīgas personības attīstīšanai tiek izstrādātas un realizētas interešu 

izglītības programmas. 

 Izglītojamiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem: 

skolēnu līdzpārvaldi, skolas avīzi. Izglītojamiem ir iespēja izteikt priekšlikumus un 

ierosinājumus skolas pasākumiem. 

 Veiksmīgi darbā iesaistās atbalsta personāls ( psihologs, medmāsa, logopēds). 

 Skolas medmāsa veic izglītojamo profilaktisko apskati un ziņo vecākiem par 

nepieciešamību apmeklēt ģimenes ārstu. 

 Nepieciešamības gadījumā skolas sociālais pedagogs un pedagogi sadarbojas ar pilsētas 

sociālo dienestu un bāriņtiesu. 
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 Nepieciešamības gadījumā skola rosina vecākus doties pie saviem sociālajiem 

darbiniekiem.  

 Skolā tiek nodrošināta ēdināšana vienu reizi dienā.  

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo ģimenēm. 

 Rosināt un motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas, 

pilnvērtīgi izmantot tam atvēlēto laiku. 

 Pedagoģiskajam personālam apzināties savas vajadzības tālākizglītībā un apmeklēt 

nepieciešamos kursus. 

 Veicināt izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu pienākumu un tiesību apzināšanos. 

 Saglabāt daudzveidīgos interešu izglītības pulciņus. 

 

5. Pamatjoma IESTĀDES VIDE 

 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Skolā tiek mērķtiecīgi plānota un īstenota tēla veidošana, veicinot izglītojamos, 

vecākos un skolas darbiniekos lepnumu par skolu. 

 Skola ir bagāta tradīcijām, tās tiek izkoptas, ieviešot novitātes. 

 Prasme izprast citus un citādos. 

 Estētiski veidota un noformēta skolas vide. 

 Skolas telpu un apkārtnes tīrības uzturēšanā un noformējuma veidošanā piedalās 

gan skolas darbinieki, gan izglītojamie. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt veicināt piederības apziņu un lepnumu par skolu izglītojamos, vecākos un 

skolas darbiniekos, kopīgi realizējot, skolas attīstības plānu, saglabājot un radot jaunas 

tradīcijas. 

 Veicināt skolēnu cieņu un atbalstu vienam pret otru, saliedējot klases un skolas 

izglītojamos dažādu veidu pasākumos. 

 Uzlabot izglītojamo uzvedību un disciplinētību skolā. 

 Saglabāt demokrātisma principu skolas iekšējo kārtības noteikumu ieviešanā un 

kontrolē. 

 

6. Pamatojuma IESTĀDES RESURSI 

 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Skolas personāls piedalās tālākizglītības programmās. 

 Skolā tiek veikti pasākumi sponsoru  un citu finanšu līdzekļu piesaistīšanai, tiek 

rakstīti projektu pieteikumi. 

 Skola uztur kārtībā un plānveidīgi paplašina mācību procesam nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi. 

 Ieinteresēts skolas tehniskais personāls. 

 Jūtams pašvaldības atbalsts. 

 Efektīvs finanšu līdzekļu izlietojums. 

 Pakāpeniski aprīkoti ar datoriem visi mācību kabineti. 

 Iekārtoti mājturības un tehnoloģiju kabineti meitenēm un labiekārtoti zēniem. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Piesaistīt finansu resursus (projekti, sponsori). 

 Atjaunot un pilnveidot skolas darbību dažādos projektos. 

 Meklēt iespējas izglītojamo piesaistīšanai mācībām KMHZV. 

 Turpināt plānveidīgu mācību materiālu un literatūras un materiāli tehniskās bāzes 

papildināšanu, sekojot jaunāko tehnoloģiju attīstībai un mācību programmu 

vajadzībām. 

 Plašāk informēt vecākus par skolas atbalsta personāla piedāvātajām iespējām un 

darbu. 

 Sekmēt pedagoģiskās pieredzes un kursos, semināros gūto zināšanu un atziņu 

multiplicēšanu. 

 

7.pamatjoma  IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. 

 Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstīgu izglītību. 

 Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu skolas darbinieku aktīvu 

iesaistīšanos skolas darba procesā. 

 Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. 

 Izstrādāta skolas vadības struktūra. 

 Skolā ir optimāls dažādu līmeņu vadītāju skaits. 

 Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu starp darbiniekiem un 

izglītojamiem par skolas ikdienas darbu. 

 Skolas vadība sadarbojas ar skolas darbiniekiem un izglītojamiem. 

 Viss kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē. 

 Kontrole un pārraudzība ir demokrātiska. 

 Laba sadarbība ar pašvaldību. 

 Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs. 

 Ir gan morāls, gan materiāls atbalsts darbiniekiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana un darba plānošanas pilnveide. 

 Skolas tālākās attīstības vajadzību apzināšanā un plānošanā aktīvāk iesaistīt visus 

skolas darbiniekus un izglītojamo vecākus. 

 Pilnveidot iekšējo dokumentāciju un normatīvos aktus atbilstīgi skolas vajadzībām un 

ārējo normatīvo dokumentu prasībām. 

 Turpināt pedagogu profesionālās pilnveides kursu organizēšanu skolā. 

 Turpināt pilnveidot pedagogu darbības pašvērtējumu. 
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Skolas attīstības prioritātes 2016.- 2019. gadam 

 

 

Pamatjoma 

 

2016.g. 

 

2017.g. 

 

2018.g. 

 

2019.g. 

 

Mācību saturs 
 Pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības 

standarta īstenošana.  

 Mācību saturu papildināt ar 

plašāku praktisko nodarbību 

apjomu, tā sasaisti ar reālo 

dzīvi.  

 Veicināt dažādu priekšmetu 

skolotāju sadarbību. 

  

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

 Turpināt telpu 

labiekārtošanu, kas dod 

iespēju izmantot jaunās 

tehnoloģijas un mācību 

metodes.  

 Jauno tehnoloģiju 

paņēmienu izmantošana 

mācību stundas 

organizācijā. 

 Vienotas skolas mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

kārtības prasību izpildes 

nodrošināšana. 

 Motivēt spējīgākos 

izglītojamos papildus 

izzinošai darbībai. 

 

 Veicināt izglītojamo 

personīgo atbildību ikdienas 

mācību procesā. 

 

Skolēnu sasniegumi 

 

 Veikt valsts pārbaudes 

darbu rezultātu analīzi un 

salīdzināšanu skolas un 

novada mērogā. 

 Izvērtēt un pilnveidot 

izglītojamo sasniegumu 

stimulēšanas kārtību. 

 Izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošana, 

pilnveidojot un papildinot 

vērtēšanas kārtību. 

 Katra izglītojamā 

personiskās atbildības 

attīstīšana par mācību 

rezultātiem 

 

 

Atbalsts skolēniem 

 

 Veicināt izglītojamo, viņu 

vecāku un pedagogu 

pienākumu un tiesību 

apzināšanos.  

 Rosināt un motivēt 

izglītojamos savlaicīgi un 

regulāri apmeklēt 

konsultācijas, pilnvērtīgi 

 Pilnveidot atbalsta personāla 

sadarbību ar izglītojamiem, 

vecākiem, pedagogiem.  

 Pedagoģiskajam personālam 

apzināties savas vajadzības 

tālākizglītībā un apmeklēt 

nepieciešamos kursus. 

 Interešu un papildizglītības 

programmu pilnveide, 

ievērojot izglītojamo un 

vecāku vēlmes. 
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izmantot tām atvēlēto laiku. 

 

Iestādes vide 

 

 Labvēlīgas un drošas 

psiholoģiskās un fiziskās 

vides izveide. 

 Pilnveidot izglītojamo, viņu 

vecāku un pedagogu 

piederības apziņu skolai. 

 Veicināt izglītojamo cieņu 

un atbalstu citam pret citu. 

 Uzlabot izglītojamo 

uzvedību un disciplīnu. 

 

 Saglabāt demokrātisma 

principu skolas iekšējo 

kārtības noteikumu 

ieviešanā un kontrolē. 

 

 

Resursi 

 

 Turpināt piesaistīt finanšu 

resursus (projekti, sponsori) 

 Meklēt iespējas izglītojamo 

piesaistīšanai mācībām 

skolā. 

 Turpināt plānveidīgu 

izglītības programmu 

materiāli tehniskās bāzes 

papildināšanu. 

 

 Sekmēt pedagoģiskās 

pieredzes un kursos gūto 

zināšanu, atziņu 

multiplicēšanu. 

 Atjaunot un pilnveidot 

skolas darbību dažādos 

projektos. 

 

Skolas darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

 Iekšējās kontroles sistēmas 

pilnveidošana un darba 

plānošanas pilnveide. 

 Pedagogu darbības 

pašvērtējuma pilnveidošana  

 

 Pilnveidot vienoto 

sadarbības modeli starp 

vadības komandu, 

pedagogiem, atbalsta 

personālu un vecākiem. 

 Skolas iekšējo normatīvo 

aktu atbilstība ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 
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PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS 

1. pamatjoma 
MĀCĪBU SATURS 

 

Prioritāte  Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarta īstenošana.  

 Mācību saturu papildināt ar plašāku praktisko nodarbību apjomu,, tā sasaisti ar reālo dzīvi. 

 Veicināt dažādu priekšmetu skolotāju sadarbību. 

Mērķis  Mācību priekšmeta standarta īstenošana. 

Vērtēšanas kritēriji  Pedagogi īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu. 

 Mācību procesā ir pieejami datori, internets, papildināti metodiskie un mācību materiāli. 

 Tematiskie plāni ir izveidoti ņemot vērā konkrētās klases izglītojamo vajadzības, ievērojot standartu 

prasības.  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Īstenot mācību priekšmetu standartu un programmu 

kā arī jauninājumu ieviešanu mācību procesā. 

Metodiskās 

komisijas (turpmāk 

tekstā MK), 

pedagogi 

2016.- 2019. Personāla resursi, 

finanšu resursi 

Direktora vietnieki 

mācību darbā 

(turpmāk tekstā 

DVMD) 

Realizēt mācību saturu, akcentēt praktiskai dzīvei 

noderīgas atziņas un prasmes, skolēnu gatavību 

dzīvesdarbībai. 

Pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi DVMD 

Nodrošināt informācijas tehnoloģiju, metodisko un 

mācību materiālu pieejamību. 

Direktore 2016.- 2019. Finanšu resursi Direktore 

Veidojot tematiskos plānus, piemērot tos konkrētās 

klases izglītojamo vajadzībām un interesēm. 

MK, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi, 

standarti, 

programmas 

DVMD 

Turpināt nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem, 

lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju veikt 

praktiskas un pētnieciskas darbības. 

Direktore, direktora 

vietniece 

saimnieciskā darbā 

(turpmāk tekstā 

DVSD) 

2016.- 2019. Finanšu resursi Direktore 

Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko metodisko 

un mācību literatūru. 

Direktore, 

bibliotekāre 

2016.- 2019. Finanšu resursi Direktore 

\Veicināt dažādu priekšmetu skolotāju sadarbību Direktore, MK, 2016.- 2019. Personāla resursi, Direktore, DVMD 
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pedagogi standarti, 

programmas 

 

 

 

2. pamatjoma 
MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

Prioritāte  Jauno tehnoloģiju paņēmienu izmantošana mācību stundas organizācijā. 

 Vienotas skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasību izpildes nodrošināšana. 

 Turpināt telpu labiekārtošanu, kas dod iespēju izmantot jaunās tehnoloģijas un mācību metodes.  

 Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību procesā. 

Mērķis  Mācību procesa atbilstība mūsdienu prasībām. 

 Pedagogu vērtēšanas un pedagogu un izglītojamo pavērtēšanas sistēmas pilnveide. 

Vērtēšanas kritēriji  Izglītojamie piedalās olimpiādēs, konkursos, skatēs, izstrādā zinātniski pētnieciskos vai projekta darbus. 

 Pedagogi un izglītojamie mācību procesā izmanto jaunākās tehnoloģijas. 

 Pedagogi izmanto mūsdienīgas, efektīvas tehnoloģijas mācību procesā un veic e-klasē pārbaudes darbu 

apstrādi un analīzi. 

 Pedagogi izmanto vienotu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ikdienas darbos un pārbaudes darbos. 

Iegūtā informācija tiek analizēta ar e-klases palīdzību, ar to tiek iepazīstināti izglītojamie.  

 Skola organizē dažādus izglītojošus pasākumus (vecāku sanāksmes un tikšanās, atvērto durvju dienas, 

lekcijas u.c.) atbilstīgi sabiedrības aktualitātēm. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Apkopot un izvērtēt izglītojamo mācību 

sasniegumus un ar tiem iepazīstināt izglītojamos. 

DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi, 

e-klases žurnāls 

DVMD 

Apkopot un izvērtēt valsts pārbaudes darbu 

rezultātus un ar tiem iepazīstināt izglītojamos. 

DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi, 

PD rezultāti 

DVMD 

Pedagogiem veikt precīzus ierakstus e-klases 

žurnālā par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi, 

e-klases žurnāls  

DVMD 

Nodrošināt regulāru vecāku informēšanu par 

izglītojamo mācību sasniegumiem un stundu 

kavējumiem. 

DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi, 

e-klases žurnāls 

DVMD 
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Praktizēt individuālas sarunas ar izglītojamiem un 

vecākiem par mācību darbu. 

Klašu audzinātāji, 

pedagogi 

2016.- 2019. Personāla resursi DVMD 

Organizēt tikšanās ar skolas absolventiem par 

izglītības nozīmīgumu un nepieciešamību. 

DVAD 2016.- 2019. Personāla resursi Direktora vietnieks 

audzināšanas darbā 

(turpmāk tekstā 

DVAD) 

Rosināt izglītojamos zinātniski pētniecisko un 

pērtniecisko darbu rakstīšanai. 

DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi DVMD 

Rosināt izglītojamos piedalīties novada olimpiādēs, 

konkursos, skatēs. 

DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi DVMD 

Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vienotu 

vērtēšanas procesu. 

DVMD, pedagogi  2017. Personāla resursi, 

finanšu līdzekļi 

DVMD 

Vērot stundas ar mērķi vērtēt izglītojamo 

mācīšanās, pašvērtēšanas un zināšanu praktiskās 

prasmes, kā arī gūt un dalīties ar labās prakses 

piemēriem no pedagogiem. 

DVMD, pedagogi  2016.- 2019. Personāla resursi DVMD 

Organizēt pasākumus, kas sekmētu izglītojamo un 

vecāku izglītošanu. 

DVMD, DVAD,  

pedagogi 

2016.- 2019 Personāla resursi DVMD, DVAD 
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3. pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Prioritāte  Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot vērtēšanas sistēmu un katra izglītojamā 

personiskās atbildības attīstīšanu. 

 Izvērtēt un pilnveidot izglītojamo sasniegumu stimulēšanas kārtību. 

Mērķis Veicināt izglītojamo mācību motivāciju, balstoties uz pozitīvo sasniegumu kopumu. 

Vērtēšanas kritēriji  Pedagoģiskās padomes sēdē regulāri tiek veikta izglītojamo mācību sasniegumu uzskaite un analīze. 

 Ir veikta salīdzinoša izglītojamo sasniegumu analīze valsts pārbaudes darbos, centralizētajos eksāmenos, 

olimpiāžu rezultātos. 

 Izglītojamo iesaistīšanās ar mācību procesu saistītos konkursos, viktorīnās sacensībās u.c. 

 Izstrādāta noteikta kārtība skolēnu motivēšanā, stimulēšanā un izaugsmes veicināšanā. 

 Vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sasniegumiem. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt skolēnu sekmju uzskaiti katra semestra 

noslēgumā.  

Pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi, 

e-klases žurnāls 

DVMD 

Veikt skolēnu sasniegumu analīzi katra semestra 

beigās, konstatēt problēmas, plānot pasākumus to 

uzlabošanai. 

DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi, 

e-klases žurnāls 

DVMD 

Veikt valsts pārbaudes un centralizēto eksāmenu 

darbu analīzi un izvērtējumu. 

Pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi, 

PD un CE 

rezultāti 

DVMD 

Apkopot izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes 

darbos, centralizētajos eksāmenos un salīdzināt 

analīzes rezultātus. 

DVMD 2016.- 2019. Personāla resursi, 

PD un CE 

rezultāti 

DVMD 

Apbalvot izglītojamos par sasniegumiem, 

stimulējot turpmākiem mācību sasniegumiem. 

Direktore, DVMD, 

pedagogi 

2016.- 2019. Personāla resursi, 

finanšu līdzekļi 

Direktore 

Izglītojamiem paredzēt iespēju mācību procesā 

prezentēt un  novērtēt savu darbu. 

Pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi DVMD 
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4. pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Prioritāte  Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana. 

 Konsultāciju efektivitātes nodrošināšana skolēniem. 

 Interešu izglītības programmu pilnveide, ievērojot izglītojamo un viņu vecāku vēlmes. 

 Izglītojamo emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana, attīstot pozitīvas personības 

īpašības, attieksmes un sociālās iemaņas, veicināt savu pienākumu un tiesību apzināšanos. 

Mērķis  Veicināt labvēlīgu apstākļu nodrošināšanu izglītojamiem personības attīstības pozitīvai virzībai. 

 Nodrošināt individuālu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 Veidot kvalitatīvu atbalsta sistēmu izglītojamiem un viņu ģimenēm. 

 Nodrošināt izglītojamos ar iespēju piedalīties interešu un papildizglītības programmās. 

Vērtēšanas kritēriji  Ir apzinātas izglītojamo vajadzības un izveidota atbalsta sistēma. 

 Skolā tiek sniegts atbalsts izglītojamiem un ģimenēm. 

 Skolā tiek veikts izglītojamo adaptācijas darbs. 

 Skolā ir organizēts darbs ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Aktīvi darbojas skolēnu līdzpārvalde. 

 Izglītojamo vispusīgas personības attīstīšanai tiek piedāvātas interešu izglītības programmas. 

 Skolā noteikta kārtība atbalsta personāla darbībai. 

 Izglītojamiem iespējams organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem. 

 Regulāri apkopo un izmanto ziņas par izglītojamo veselību. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt pārraudzību par konsultāciju kvalitāti. Pedagogi, DVMD 2016.-2019. Personāla resursi Direktora vietnieki 

(turpmāk tekstā DV  

Popularizēt talantīgo skolēnu sasniegumus un 

interešu izglītības nodarbībās sasniegto sociālajos 

tīklos, skolas mājas lapā un skolas avīzē. 

Pedagogi, DV 2016.-2019. Personāla resursi Direktore, DV 

Sadarbībā ar vecākiem apzināt visus izglītojamos, 

kuriem nepieciešams emocionāli psiholoģisks 

atbalsts, ir grūtības mācībās. 

Klašu audzinātājs, 

skolas psihologs, 

pedagogi 

2016.- 2019. Personāla resursi DV 

Nodrošināt klašu audzinātāju, pedagogu un atbalsta 

personāla sadarbību palīdzības sniegšanā 

izglītojamiem. 

Klašu audzinātāji, 

pedagogi, atbalsta 

personāls 

2016.- 2019. Personāla resursi DV 
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Plānot darbu un konsultācijas vecākiem, 

izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts. 

Atbalsta personāls, 

pedagogi 

2016.- 2019. Personāla resursi DV 

Organizēt audzinoša rakstura pasākumus un veikt 

individuālu darbu ar vecākiem un izglītojamiem 

atbalsta sniegšanai. 

Pedagogi, DVAD 2016.- 2019. Personāla resursi DVAD 

Veicināt skolēnu līdzpārvaldes darbu. DVAD 2016.- 2019. Personāla resursi DVAD 

Atbalstīt interešu izglītības programmu attīstību. Direktore, DVAD 2016.- 2019. Personāla resursi DVAD 

Sniegt atbalstu izglītojamiem dažādu pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā. 

Direktors, DV, klašu 

audzinātāji 

2016.- 2019. Personāla resursi DVAD 

Regulāri veikt, apkopot un izmantot ziņas par 

izglītojamo veselību. 

Skolas medmāsa, 

klašu audzinātāji 

2016.- 2019. Personāla resursi DV 
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5. pamatjoma IESTĀDES VIDE 

Prioritāte  Labvēlīgas un drošas psiholoģiskās un fiziskās vides izveide. 

 Izglītojamo uzvedības, disciplīnas uzlabošana.  

 Izglītojamo, vecāku un skolas personāla piederības apziņas un lepnuma attīstīšana par skolu. 

 Veicināt izglītojamo cieņu un atbalstu citam pret citu. 

 Saglabāt demokrātisma principu skolas iekšējo kārtības noteikumu ieviešanā un kontrolē. 

Mērķis  Pilnveidot saskarsmes prasmes un izprast citus un citādos. 

 Izglītojamo un skolas personāla atbildības un lepnuma attīstīšana. 

Vērtēšanas kritēriji  Demokrātiski izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas tiek pilnveidoti atbilstīgi vajadzībām. 

 Izglītojamie  ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un pārzina tos. 

 Kārtības burtnīcu regulāra aizpildīšana. 

 Kavējumu uzskaite un analīze. 

 Pedagoģisko padomes sēžu protokoli, vecāku padomes un skolas padomes sēžu protokoli. 

 Tikšanās ar vecākiem. 

 Izglītojamo un personālā piedalīšanās skolas pasākumos. 

 Izglītojamo piedalīšanās pasākumos, kuros jāpārstāv sava skola. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Iepazīstināt  ar iekšējās kārtības noteikumiem. Klašu audzinātāji  2016.- 2019. Iekšējās kārtības 

noteikumi 

Direktore 

Ierosinājumu gadījumos veikt nepieciešamās 

izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos. 

Direktors, DVMD 2016.- 2019. Normatīvie 

dokumenti 

Direktore 

Darbs ar skolēniem, kuri neattaisnoti kavē stundas. DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi  DVMD 

Veikt klašu  kārtības burtnīcu regulāru kontroli. Klašu audzinātāji 2016.- 2019. Personāla resursi DV 

Veikt izglītojamo kavējumu uzskaiti un analīzi. Klašu audzinātāji, 

pedagogi 

2016.- 2019. Personāla resursi DV 

Organizēt klašu vecāku sapulces un vecāku dienas. Klašu audzinātāji, 

DV 

2016.- 2019. Personāla resursi DV 

Organizēt pasākumus izglītojamiem, veicinot cieņu 

un atbalstu citam pret citu. 

Pedagogi, DV 2016.- 2019. Personāla resursi Direktore 

Veicināt skolēnos piederības apziņu un lepnumu Skolas darbinieki 2016.- 2019. Personāla resursi Direktore 
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par skolu. 

Popularizēt skolu un labo darba pieredzi. DV 2016.- 2019. Finanšu resursi, 

personāla resursi 

Direktore 

Labiekārtot skolas telpas un skolas teritoriju. Direktore, DVSD 2016.- 2019. Finanšu resursi Direktore 
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6. pamatjoma RESURSI 

Prioritāte  Piesaistīt papildus finanšu resursus. 

 Meklēt iespējas izglītojamo piesaistīšanai mācībām skolā. 

 Turpināt plānveidīgu skolas materiāli tehniskās bāzes papildināšanu. 

 Sekmēt pedagoģiskās pieredzes un kursos gūto zināšanu, atziņu multiplicēšanu. 

 Atjaunot un pilnveidot skolas dalību dažādos projektos. 

Mērķis  Skolas sekmīgai darbībai piesaistīt finanšu un personāla resursus. 

 Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi. 

 Mācību procesā izmantot IKT, sekmējot izglītojamo interesi un mācīšanās motivāciju. 

Vērtēšanas kritēriji  Ir izstrādāta resursu piesaistes stratēģija, kas tiek īstenota. 

 Finansu līdzekļi ir mērķtiecīgi ieguldīti skolas attīstībā.   

 Finansu resursu pietiekamība izglītības programmu īstenošanai, skolas ēku uzturēšanai, tās darbības 

nodrošināšanai un attīstībai. 

 Skolā tiek veikti pasākumi sponsoru un citu finansu līdzekļu piesaistīšanai. 

 Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. 

 Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstīgu izglītību. 

 Skolas personāls piedalās tālākizglītības programmās. 

 Skolā noteikta kārtība tālākizglītībā iegūtās informācijas reģistrēšanai. 

 Pedagogi un izglītojamie izmanto skolas esošos materiāli tehniskos resursus. 

 Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas, datorklases izmantošanai. 

 Pedagogi paplašina zināšanas par dažādām IT lietošanas iespējām mācību procesā un dalās ar iegūtajām 

zināšanām. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Sistemātiski papildināt informāciju par skolas 

darbinieku tālākizglītību. 

DVMD 2016.- 2019. Personālu resursi DVMD 

Veicināt tālākizglītībā iegūtās informācijas 

izplatīšanu skolas darbiniekiem. 

DVMD, pedagogi 2016.- 2019. Personālu resursi DVMD 

Piesaistīt papildus finansu resursus. Direktore 2016.- 2019. Personāla resursi Direktore 

Atjaunot un pilnveidot skolas darbību dažādos 

projektos. 

Direktore 2016.- 2019. Personāla resursi Direktore 
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Strādāt ar VIIS programmu DVMD, lietvede 2016.- 2019. Personāla resursi Direktore 

Turpināt plānveidīgu materiālās bāzes 

papildināšanu. 

Direktore, DVSD 2016.- 2019. Finanšu resursi Direktore 

Atbalstīt moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību 

procesā. 

Direktore, DVMD 2016.- 2019. Finanšu resursi Direktore 

Turpināt bibliotēkas fonda papildināšanu ar visiem 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Modernizēt 

un aprīkot skolas bibliotēku un lasītavu. 

Direktore, DVSD 2016.- 2019. Finanšu resursi Direktore 

Plašāk informēt vecākus par skolas atbalsta 

personāla piedāvātajam iespējām un darbu. 

Direktore, pedagogi 2016.- 2019. Personāla resursi Direktore 

 



26 

 

 

7. pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte  Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana un darba plānošanas pilnveide. 

 Pedagogu darbības pašvērtējuma pilnveidošana. 

 Pilnveidot vienotu sadarbības modeli starp vadības komandu, pedagogiem, atbalsta personālu un 

vecākiem. 

 Skolas iekšējo normatīvo aktu atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Mērķis  Pilnveidot skolas darba organizācijas kvalitāti un efektivitāti. 

Vērtēšanas kritēriji  Skolā ir izstrādāts attīstības plāns, apkopoti izglītojamo, vecāku, pedagogu viedokļi par skolas darba 

kvalitāti. 

 Pašvērtēšana ir plānota, strukturēta, visi skolas darbinieki izmanto vienotus kritērijus un pieeju darba 

vērtēšanā. 

 Katras metodiskās komisijas pedagogi regulāri izvērtē savu darbu. 

 Skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija. 

 Skolas darbību reglamentējošie dokumenti atbilst MK noteikumiem. 

 Izstrādāta precīza skolas vadības struktūra. 

 Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu. 

 Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus. 

 Skolas pašvērtējuma, ziņojuma par skolas darbu, publiskošana. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Iesaistīt skolēnus, skolotājus, vecākus skolas 

attīstības plāna papildinājuma un jauna plāna 

izstrādē. 

Direktore 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

Noteikt pārraudzības kārtību un atbildību par 

attīstības plāna īstenošanas norisi un veicamajām 

korekcijām. 

Direktore, DV 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

Veikt regulāru analīzi un rezultātu novērtēšanu 

attīstības plāna īstenošanā. 

Direktore, DV, 

metodiskā padome 

(turpmāk tekstā MP) 

2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

Nodrošināt attīstības plāna pieejamību un 

publicitāti visām ieinteresētajām personām. 

Direktore 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 
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Informēt vecākus par attīstības plāna īstenošanas 

norisi. 

Direktore 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

Iesaistīt skolas attīstības plāna īstenošanā vecākus, 

sponsorus, vietējos uzņēmējus. 

Direktore, DV, MP 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

Veikt rezultātu analīzi un novērtēšanu par skolas 

attīstības plāna īstenošanu. 

Direktore, DV, MP 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

Apkopot informāciju un faktus, apzināt jaunas 

vajadzības nākamā attīstības plāna izstrādei un 

uzsākt to. 

Direktore, DV, MP 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

Nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu. Direktore, DV 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

Plānot un strukturēt pašvērtēšanu. DVMD 2016.- 2019. Personālu resursi Direktore 

MK pedagogi regulāri novērtē savu darbu, un MK 

vadītāji nodrošina saikni starp skolotājiem un 

skolas vadību. 

MK vadītāji 2016.- 2019. Personālu resursi DVMD 

Veikt iekšējo skolas darbību reglamentējošo 

dokumentu auditu. 

Direktore, DV 2016.- 2019. Normatīvie 

dokumenti 

Direktore 

Regulāri iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos. Direktore, DVMD 2016.- 2019. Normatīvie 

dokumenti 

Direktore 

Izstrādāt un pilnveidot skolas darbību 

reglamentējošos dokumentus. 

Direktore, DV 2016.- 2019. Normatīvie 

dokumenti 

Direktore 

Veikt regulāru skolas dokumentācijas atbilstības 

pārraudzību. 

Direktore, DVMD 2016.- 2019. Normatīvie 

dokumenti 

Direktore 

 

APSPRIESTS 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas  

Skolas padomes 2015.gada 14. decembra sēdē,  

protokola Nr. 22. 

APSPRIESTS 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas Skolas pedagoģiskās padomes  

 2015.gada 16. decembra sēdē,  

protokola Nr. 43. 
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APSPRIESTS 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes sanāksmē  

2015. gada 25.novembra sēdē, 

 protokola Nr. 7. 

 

SASKAŅOTS 

Kuldīgas novada pašvaldībā 

2016. gada _________________ 

protokola Nr. ___ 

 


