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1. Skolas vispārējs raksturojums 

Vecumnieku  (turpmāk tekstā – Skola) ir Vecumnieku novada Domes dibināta vispārējās vidējās 

izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pirmsskolas 

izglītības programmas un interešu izglītības programmas.  

2018./2019. m.g. Vecumnieku vidusskolā 1.-12. klasēs mācās 380 izglītojamie, pirmsskolas 

grupas apmeklē 196 izglītojamie. Skolā strādā 68  pedagoģiskie darbinieki (no tiem 25 pirmsskolas 

skolotāji)  un 41 tehniskais  darbinieks.  

Vecumnieku vidusskola izvietojusies 4 ēkās: Rīgas ielā 24 (5.-12. klases), atsevišķā ēkā 

izvietojies mājturības un tehnoloģiju (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijas) kabinets, Kalna ielā 13A 

(pirmskolas grupas un 1.-4. klases), Liepu ielā 2 (divas pirmsskolas grupas). Skolas svētku 

pasākumiem (18. novembris, Ziemassvētki, Mātes diena, skolas izlaidumi) tiek izmantotas 

Vecumnieku Tautas nama telpas.   

 Izglītojamo ēdināšana tiek nodrošināta divos ēdināšanas blokos - Rīgas ielā 24, kurā ir atsevišķa 

ēdamzāle un Kalna ielā 13A, kurā ir virtuves bloks un iekārtotas 2 atsevišķas ēdamzāles 1.-4. klašu 

izglītojamiem. Liepu ielā 2A ēdiens tiek piegādāts no virtuves Kalna ielā 13A. 

Skolas ēkā Rīgas ielā 24 ir sporta zāle ar basketbolam, volejbolam atbilstošiem spēļu laukumiem, 

labiekārtotām ģērbtuvēm. Sporta nodarbības 2.-4. klašu izglītojamiem notiek ēkā Rīgas ielā 24. 

Skolas sporta stadions  ir izvietots pie skolas ēkas Rīgas ielā 24. Skolas sporta stadionam ir 

nepieciešama renovācija, kuras laikā būtu iespējams papildināt stadiona funkcionalitāti un 

piemērošanu mūsdienu mācību procesa prasībām. 

2011.-2013. gadā ir veikta skolas ēkas Kalna ielā 13A renovācija un siltināšana.  

2015. gadā veikta Skolas sporta zāles renovācija, 2017. gadā Skolas zāles Rīgas ielā 24 kapitālais 

remonts.  

2017. gadā nodota ekspluatācijā renovēta ēka Liepu ielā 2, kurā ir vieta 40 pirmsskolas izglītības 

programmas izglītojamiem.  

Skolā matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas kabineti aprīkoti ar modernu aparatūru, 

laboratorijas darbu komplektiem, ierīcēm, piederumiem un mācību uzskates līdzekļiem. Ir aprīkotas 

ķīmijas, bioloģijas, fizikas laboratorijas. Pēc ERAF projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” 

realizācijas, piesaistot pašvaldības līdzekļus, SIA MikroTik dāvinājumu skolām ar multimediju 

projektoriem un Wi-Fi pieslēgumu ir nodrošināti gandrīz visi Skolas mācību kabineti. Vairākos 

kabinets ir interaktīvās tāfeles un interaktīvās tāfeles virsmas  

Skola aktīvi iesaistās projektos, kas saistīti ar mācību procesa pilnveidošanu un modernizēšanu.  

No 2005. gada līdz 2011. gadam Skola kā pilotskola aktīvi iesaistījās projektā “Dabaszinātnes un 

matemātika” 

2011. gadā saņemta projekta „Dabaszinātnes un matemātika” Ekselences balva par inovatīva 

mācību procesa īstenošanu dabaszinātnēs un matemātikā un sadarbību ar novada pašvaldību. 

No 2014. gada līdz 2016. gadam Skola piedalās ERAF  Baltijas datu akadēmijas un LU SIIC 

realizētā projektā “Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās”.   

No 2011. gada skola ir Valsts izglītības satura centra (VISC) Inovatīvās pieredzes tīkla skola. 

 No 2011. gada līdz 2016. gadam Skola organizēja Vecumnieku novada pedagogu metodisko 

sadarbību mazajās mācīšanās grupās.   

Ar 2017./2018. mācību gadu Skola ir ESF Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskola un aprobē jauno mācību saturu un pieeju. Skola šajā 

projektā aptver izglītojamos no pirmsskolas līdz vidusskolas posmam.  

Skola aktīvi iesaistās Valsts mežu izglītības programmā “Mammadaba”. 2012./2013. m./g. par 

izrādīto aktivitāti un iesaistīto izglītojamo masveidību tika piešķirts Mammasdabas Vēstniecības 

nosaukums.  

No 2009. mācību gada pie skolas plīvo Zaļais karogs, kas apliecina Skolas augstos sasniegumus 

starptautiskajā vides izglītības Ekoskolu programmā, kā arī projektā “Lielās augu medības”  
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Skola regulāri sadarbojas un dalās savā pieredzē ar citām Latvijas skolām.  No 2011. līdz 2017. 

gadam realizēti sadarbības projekti  ar Mārupes vidusskolu, Tukuma 2. pamatskolu, organizētas 

vasaras izglītojošas darbnīcas “FiBiĶīMa skola” Vecumnieku novada, Mārupes novada un Dobeles 

novada izglītojamiem.  

2018. gadā Skolas vadība  ar projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” gūto pieredzi ir 

dalījusies projekta ieviešanas seminārā Jelgavā,  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vispārējās 

un profesionālās izglītības iestāžu direktoru, kā arī pašvaldību izglītības speciālistus konferencē,  

projekta Skola 2030 konferencē “Lietpratība pamatizglītībā” Rīgā,  uzstājusies Pierīgas skolu vadītāju 

sanāksmē Mārupē,  Pierīgas skolu skolotāju seminārā Zaķumuižas pamatskolā,  vadījusi semināru 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, ir organizējusi pieredzes apmaiņas darbnīcas Sējas pamatskolas, 

Jūrmalas pilsētas skolu direktoriem un direktoru vietniekiem, Jūrmalas sākumskolas “Atvase” 

skolotājiem, Jelgavas pilsētas skolu skolotājiem un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra 

pedagogiem.   

Kopējā izglītojamo skaita dinamika 2014.-2018. gadā. 

 

Izglītības programma  2014./2015. 

m.g. 

2015./2016.

m.g. 

2016./2017.  

m.g. 

2017./2018 

m.g. 

2018./2019. 

m.g.  

Pirmsskolas izglītības 

programma  

167 171 166 198 197 

Pamatizglītības 

programma 

280 301 310 315 323 

Vidējās izglītības 

programmas  

47 43 47 48 58 

Kopā  494 515 523 561 576 

Attēls nr.1 

Skolēnu skaita dinamika vispārizglītojošās pamatizglītības un vidējās izglītības programmās 

2018.-2023. gadā. 
Mācību gads  1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Kopā  10.kl.  11.kl. 12.kl. Kopā  

2018./2019. 42 36 42 37 41 34 35 28 27 322 22 16 20 380 

2019./2020. 55 42 36 42 37 41 34 35 28 350 19 22 16 407 

2020./2021. 48 55 42 36 42 37 41 34 35 370 17 19 22 428 

2021./2022 47 48 55 42 36 42 37 41 34 382 20 17 19 438 

2022./2023. 45 47 48 55 42 36 42 37 41 393 19 20 17 449 

2023./2024. 40 45 47 48 55 42 36 42 37 392 25 19 20 456 

Attēls nr.2  
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1.1 Izglītības programmas   

Vecumnieku vidusskolā ir 4 licencētas izglītības programmas. 

 

Programmas nosaukums 
Program

mas kods 

Programmas 

licences Nr. un 

datums 

Audzēkņu skaits  

2018. / 2019. m.g. 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 V-1751, 23.03.2010  195 

Vispārējās pamatizglītības 

programma 

21011111 V-1752, 23.03.2010  323 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V-1753, 23.03.2010  0 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena (matemātika 

un datorzinības) programma 

31013011 

 

 

V-1754, 23.03.2010  58 

Attēls nr.3 

1.2 Skolas personāls  

Skolā strādā 68 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 25 pirmsskolas skolotāji, 1 skolas psihologs, 1 

bibliotekārs 

● augstākā pedagoģiskā izglītība- 61 pedagogi 

● divas augstākās pedagoģiskās izglītības- 10 pedagogi 

● augstāko pedagoģisko izglītību iegūst- 7 pedagogi 

● maģistra grāds- 21 pedagogs 

● skolotāji mentori- 3 pedagogi 

● pedagogi konsultanti -3 pedagogi 

 Vecumnieku vidusskolas pedagogi ir piecu  mācību satura jomu koordinatori Vecumnieku 

novadā – vada matemātikas, valodu, sākumskolas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā  mācību jomas.  

 

Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām: 

 

25 gadi 

un 

jaunāki 

26-30 

gadi 
31 – 35 

gadi 
36-40 

gadi  
41-45 

gadi  
46-50 

gadi  
51 – 55` 

gadi 
56-60 

gadi  
60-      

gadi 

3 7 6 6 7 8 16 7 7 

Attēls nr.4 

Pedagogu sadalījums pēc dzimuma: sievietes: 63 (93%); vīrieši: 5 (7%). 

 

Skolā strādā atbalsta personāls: psihologs, logopēds, medmāsa, Vecumnieku novada Domes 

Sociālā dienesta sociālais pedagogs.  VISC projekta “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” ietvaros skolā strādā divi skolotāja palīgi STEM priekšmetos. Skolā tiek sniegti asistenta 

pakalpojumi izglītojamam ar īpašām vajadzībām. 
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Skolas budžeta nodrošinājums   

Skolas pamatbudžeta ieņēmumi veidojas no valsts mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku darba 

algām un VSAOI, Vecumnieku novada Domes  piešķirtajiem līdzekļiem un ieņēmumiem no skolas 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem (skolēnu ēdināšana).   

 2015.  2016. 2017. 

Mērķdotācijas pedagoģiskajiem 

darbiniekiem  

463136 504188 575972 

Vecumnieku novada domes  līdzekļi 568884 799600 888605 

Maksas pakalpojumi  61459 24855 29439 

t.sk. ēdināšana 59630 23753 20720 

Mērķdotācija 1.-4. klašu ēdināšanai 29928 36586 38221 

Programma Skolas piens  1810 3846 

Mērķdotācija mācību grāmatām un 

mācību materiāliem 

7723 7984 8150 

Comenius projekts    5477 

Mērķdotācija asistenta pakalpojumiem  3272 3286 3107 

Attēls nr.4  

Skolā ir noslēgts koplīgums. Vecumnieku novada Dome  nodrošina skolēnu pārvadājumus.  

1.3 Sociālās vides raksturojums   

Vecumnieku vidusskola atrodas Vecumnieku novada, Vecumnieku pagasta Vecumniekos. 

Vecumnieku novadā 2017. gadā ir 8551 iedzīvotājs, no tiem Vecumnieku pagastā 4287 iedzīvotāji 

jeb 50 % no visiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem. Vecumnieki ir Vecumnieku novada 

administratīvais centrs un izdzīvotāju skaits pagastā salīdzinājumā  ar 2013. gadu ir tikai 4,5 %. 

Dzimstības rādītāji Vecumnieku pagastā ir visaugstākie  novadā. Pēdējos  piecos gados  Vecumnieku 

pagastā ir reģistrēti  vidēji 60% visa novada jaundzimušo.  

 

Dzimstība Vecumnieku novadā    

 Vecumnieku novads  Tai skaitā Vecumnieku 
pagasts  

% no kopējā  

2017.  79 61 77% 
2016. 63 37 58% 
2015. 78 41 52% 
2014. 79 45 56% 
2013. 84 53 63% 
2012. 86 50 58% 

Attēls nr. 5 

 

Vecumniekos ir koncentrēta lielākā daļa sociālās infrastruktūras objektu: izglītības, veselības 

aizsardzības un kultūras iestādes-Vecumnieku vidusskola, Vecumnieku mūzikas un mākslas skola, 

Vecumnieku tautas nams, Vecumnieku bibliotēka, Vecumnieku veselības centrs. 

Vecumnieku vidusskolā mācās bērni no pagasta centra, Beibežiem, Klīviem, Bāliņiem, 

Umpārtes, Piebalgām, Misas, apkārtējām viensētām, kā arī no Kurmenes, Bārbeles, Valles, 

Skaistkalnes pagastiem, Mazzalves pagasta. Tas rada priekšnoteikumus Vecumnieku vidusskolas 

darbībai un klašu komplektēšanai. 
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1.4 Skolas īpašie piedāvājumi   

● Skola ir ESF Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta “Kompetenču pieeja mācību 

saturā “ aprobācijas skola 

● Ilgstošā laika posmā piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes vides izglītības jomā - 

Ekoskola, Mammadaba, Baltijas jūras projekts. 

● Piedalīšanās Eiropas savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) 

skolu sektora projektā "Satura un valodas integrētās apguves pieejas (SVIA) 

pielietošana, veidojot efektīvas mācību stundas” un Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projektā “Emotional 

Wellbeing” jeb “Emocionālā labklājība” kopā ar Lielbritānijas, Nīderlandes, Francijas 

un Ungārijas skolām. 

● Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde vidējās izglītības programmās  

● Moderno informācijas tehnoloģiju pielietojums mācību procesā, mūsdienīgi aprīkoti 

ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas, ģeogrāfijas kabineti, ķīmijas, bioloģijas un 

fizikas laboratorijas  

● Vispusīgs atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei un atbalsts skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām.  

● Piedalīšanās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Panākumu universitāte” 

aktivitātēs 

● Alternatīvās mācību dienas un tehniskās jaunrades dienas  

● Projektu nedēļas, sadarbībā ar Vecumnieku novada Domi. 

● Skola realizē programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

● Garīguma audzināšana skolēnos - kopīgi skolas dievkalpojumu 1. septembrī, 

Ziemassvētkos, mācību gada noslēgumā. 

● Daudzveidīgas interešu izglītības programmas, fakultatīvās, pagarinātās dienas grupas 

un individuālā darba nodarbības, ārpusstundu aktivitātes.  

1.5 Interešu izglītība    

Skola interešu izglītībā piedāvā: 

● kultūrizglītības programmas – sākumskolas zēnu koris, sākumskolas koris, 5.-9. klašu 

koris, 1. klašu ansamblis, 4.-5. klašu ansamblis,  6.-9. klašu meiteņu  ansamblis, tautas 

deju kolektīvi ( 1. klases, 2.-3. klases, 4. klases, 7.-9. klases, 10.-12. klases un “tautas 

deju kolektīvs “Rūķi); 

● sākumskolas vizuālās mākslas pulciņš, teātra kopa „Ziķeri”, floristikas pulciņš 5.-9. 

klase; 

● radošās industrijas programmas –robotika – 5.-7. klase; 

● sporta izglītības programmas: sports ( 3.-7. klases, 8.-12. klases meitenes), sports ( 2.-

6. klases, 7.-12.  klases zēni);  

● vides izglītības programmas - ekoizglītības pulciņš “Ekoskola”-5.-12. klase 

Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču atbalstam” skola piedāvā: 

● Jauno dabaszinātnieku platformu 5.-6. klases izglītojamiem; 

● STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics- Zinātne, tehnoloģijas, 

inženierija un matemātika) Vides pētnieku pulciņu  un STEM Jauno inženieru pulciņu 

sākumskolā;  

● Robotikas pulciņu 3.-4. klases izglītojamiem. 

Skolā, sadarbībā ar  LU SIIC ( Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrus)  

notiek “Prātnieku laboratorijas “ nodarbības 4. klases izglītojamiem.  
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1.6 Skolas tradīcijas  

● Zinību dienas svinīgais pasākums  

● Skolas dievkalpojumi Vecumnieki evaņģēliski luteriskajā baznīcā Zinību dienā, 

Ziemassvētkos un mācību gada noslēgumā 

● Rudens ziedu izstāde, veltīta dzejas dienām 

● Miķeļdienas tirgus sākumskolā 

● Skolotāju diena  

● 10. klases uzņemšana vidusskolā 

●  Ekoskolas Rīcības dienas  

● Svinīgs Lāčplēša dienas atcerei veltīts pasākums pie ugunskura skolas dārzā 

● Kopējais skolas svinīgais pasākums, veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai   

● Barikāžu piemiņas pasākumi  

● Skolas interešu izglītības programmas  kolektīvu atskaites koncerti 

● Žetonu vakars 

● Bijušo absolventu viesošanās skolā - akcija „Atpakaļ uz skolu”  

● Dažādas alternatīvās mācību dienas  

● Vecāku pēcpusdienas ar izglītojošām nodarbībām 

● Mātes dienai veltīts koncerts  

●  Piedalīšanās “Lielajā talkā” 

● Pašvaldības dāvātā ekskursija labākajiem skolēniem mācībās un sportā 

● Mācību olimpiāžu uzvarētāju, izcilāko skolas sportistu un viņu skolotāju godināšanas 

pasākums „Olimpiskā kūka” 

● Pasākums visiem skolas darbiniekiem Ziemassvētkos „Pieņemšana pie direktora”  

● Sākumskolas teātra pulciņa “Ziķeri” koncerts sākumskolas un pirmsskolas audzēkņiem  

● Mācību gada noslēguma pasākums  

● Absolventu salidojumi 

1.7 Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi  

Vīzija – Efektīva, mūsdienīga, demokrātiska, humāna skola.  

Misija - veidot skolu par mūsdienīgu mācību vidi, kurā audzēknis ir atbildīgs sabiedrības 

dalībnieks, radošs darītājs, persona ar pašapziņu un lietpratējs savā izaugsmē.  

Skolas mērķis – skolēns, kas prot patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi.  

 

Skolas uzdevumi: 

● Īstenot pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, interešu 

izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus; 

● Nodrošināt katram skolēnam kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību, kurā iemācās mācīties 

un uzņemties atbildību par mācību procesu;  

● Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, atbilstoši izglītības mūsdienīgas lietpratības 

mācību saturam un pieejai. 

● Sadarboties ar skolēnu  vecākiem ( aizbildņiem ), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu 

skolēnu darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu 

mērķu sasniegšanā. 
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2. Skolas darba pašvērtējums  

2.1 Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana  

Iepriekšējais Skolas attīstības plāns tika izstrādāts 2015./2016.-2017./2018.  mācību gadam. Attīstības prioritātes tika izvirzītas visās Skolas 

darbības pamatjomās. 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 2015.-2018. IZVĒRTĒJUMS 

 

 

JOMA Prioritātes SASNIEGTAIS REZULTĀTS 

M
Ā

C
ĪB

U
 S

A
T

U
R

S
 

2015./2016. m.g. 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura un 

metodikas veidošana 

mācību priekšmetos 

 

 Mazajās mācīšanās grupās izveidoti uzdevumi skolēnu konkrētām vajadzībām atbilstoši tēmai  

“Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite mācību stundā”.  

Mācību procesā izmantoti DZM IC veidotie stundu plāni ar dažādu prasmju mācīšanu, metodiskie 

materiāli. Divas pedagoģes sākumskolā iesaistījās ERAF Baltijas datu akadēmijas un LU SIIC realizētā 

projektā “Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās”  un veidoja mācību stundu plānus ar 

modelēšanas, plānošanas mācīšanu. Četri pedagogi iesaistījās DZM IC līderu grupā un strādāja pie 

jaunas pieejas īstenošanas mācību procesā. Sākumskolas un pirmsskolas pedagogi iesaistījās projektā 

“Lielās augu medības” un veidoja dabaszinību stundu plānus ar pētniecības prasmju mācīšanu. 

2016./2017. m.g. 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura un 

metodikas veidošana 

mācību priekšmetos 

 

Notika skolotāju pieredzes apmaiņa mazo mācīšanās grupu ietvaros par dažādu skolēnu prasmju 

mācīšanu efektīvas stundas plānojumā.  Katrs skolotājs parādīja vismaz vienu kompetenču pieejā balstītu 

atklāto mācību stundu, kura tika analizēta.  Uz kompetencēm balstīta skolotāju sadarbība notika 7. klasē 

par tēmu “Sēnes”. Kompetenču pieejā balstītas mācību stundas tika rādītas Vecumnieku novada un 

Mazzalves pamatskolas skolotājiem. Sākumskolas astoņi skolotāji iesniedza projektā “Mammadaba” 

stundu plānus, veidotus pēc efektīvas stundas metodikas un ieguva Meistarklases diplomus. Kompetenču 

pieejā balstītas mācību stundas skolotāji veidoja par tēmu “Veselīgs uzturs” un “Ūdens”.  

2016./2017. m.g. 

Klases audzināšanas 

stundu plānojums 

Klašu audzinātāju darba plāni tiek veidoti pēc vienotas pieejas. Ir vienota darba plāna veidlapa. 

Stundu plānojumā iekļautas Ekoskolas tēmas, karjeras izglītības, projekta “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

sociāli emocionālās audzināšanas tēmas. Noticis pasākumu cikls ”Iekāp vecāku kurpēs”, tas analizēts 

klašu audzinātāju metodiskajā komisijā. Klašu audzinātāju veido un papildina klašu audzinātāju 

dienasgrāmatas ar labās prakses piemēriem.  
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2017./ 2018. m.g. 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešana pirmsskolā 

5gadīgiem bērniem 

Visi skolotāji aprobē kompetenču pieeju mācību satura mācīšanā, plāno pašvadības un pašizziņas 

caurvijas mācīšanu stundās, veido uzdevumus, aktivitātes plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas 

mācīšanā skolēniem. Ir novadītas atsevišķas mācību stundas, izmēģinot jaunā kompetenču projekta 

mācību priekšmetu programmu prasības. Skolotāji apkopo labās prakses piemērus, seko skolēnu 

izaugsmei.  

1-6. klašu audzinātāji novadījuši 10 sociāli emocionālās audzināšanas stundas un snieguši 

atgriezenisko saiti projektam.  

 

JOMA Prioritātes SASNIEGTAIS REZULTĀTS 

M
Ā

C
ĪŠ

A
N

A
 U

N
 M

Ā
C

ĪŠ
A

N
Ā

S
 

2015./2016. m./g. 

Dažādu mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

formu lietošana mācību 

procesā. 

Skolas pedagogi pilnveidojuši pedagoģiskās kompetences formatīvās vērtēšanas lietošanā skolā 

organizētā izglītojošā nodarbībā. Aktualizēti vērtējumu ”ieskaitīts” un “neieskaitīts”  lietošanas gadījumi 

un to nozīme. Formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites aktivitāšu piemēru apkopojums ir skolotāju 

portfolio. Darbojās mazā mācīšanās grupa par formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti mācību stundā. 

Skolotāji labās prakses piemērus demonstrēja un dalījās pieredzē posteru sesijā. Mācību priekšmetu 

metodisko komisiju sēdēs notikušas apspriedes par vērtēšanas kritērijiem ikdienas un noslēguma 

pārbaudes darbos, kā arī par labo pieredzi vērtēšanas kritēriju izstrādē un lietošanā vizuālās mākslas 

stundās un radošo darbu vērtēšanā sociālo zinību bloka priekšmetos. 

2015./2016. m./g. 

Skolēnu mācību 

motivācijas veidošana. 

 

 Tika izmantota Edurio aptauja skolēnu mācīšanās motivācijas izzināšanai. Notika atsevišķu klašu 

anketēšana sadarbojoties ar skolas psihologu. Daļa skolotāju veido skolēnu portfolio, pārbaudes darbu 

apkopojumu.  Mācību sasniegumu vērtējumos skolotāji izmanto skolēnu pašvērtējumus. Atklātajās 

stundās ir novēroti dažādi pašvērtēšanas aktivitāšu veidi  darba lapās, pārbaudes darbos, dienasgrāmatās, 

mācību stundu laikā, grupu darbos u.c. Skolotāju portfolio ir atklāto stundu plāni ar skolēnu pašvērtējuma 

elementiem.  

2015./2016. m./g. 

Skolēnu valodas 

kompetences (lasīt-

prasmes) pilnveidošana 

visos mācību priekšmetos 

 

Skolas pedagogi darbojās mazajās mācīšanās grupās “Lasītprasmes pilnveidošana visos mācību 

priekšmetos” un veica savas pedagoģiskās darbības pētījumus šajā jomā. Pētījumus prezentēja posteru 

sesijā pedagoģiskajā sēdē.  

 Sākumskolas posmā notika lasīšanas mēneša aktivitātes katrā klasē un noslēgumā darbošanās dažādās 

darba stacijās ar valodas kompetenci veidojošiem uzdevumiem. Skolēni klašu audzinātāju un skolas 

bibliotekāres vadībā iesaistās Bērnu žūrijas darbā.  Pamatskolas un vidusskolas posmā notika 

tradicionālās Dzejas dienas, izzinošs pasākums, veltīts rakstniecei Z.Ērglei, sākumskolā pasākums 

Alanam Aleksandram Milnam. Sākumskolas metodiskā komija organizēja pasākumu novada 
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sākumposma skolotājiem un dalījās pieredzē ar lasītprasmes pilnveidošanu mācību stundā, prezentēja 

dažādus lasītprasmes uzdevumus.  

2015./2016. m./g. 

IKT iespēju pielietošana 

mācību procesā klasē un 

mājas darbos 

 

Skolotāji mācību procesā izmanto dažādas prezentācijas, kolāžas, veidotas dažādās programmās 

(PowerPoint, Smart).  E-klases  žurnālā ievieto saites dažādu mājasdarbu veikšanai, izmanto 

Uzdevumi.lv  piedāvātos uzdevumus, kā arī pašu veidotos. Mācību procesā tiek izmantotas mobilās 

ierīces ( piem. dabaszinību pētījumos, Mammasdabas aktivitātēs, Projektu nedēļas tēmu uzdevumu 

veikšanai). Savas kompetences IKT izmantošanā skolotāji papildināja profesionālās pilnveides kursos, 

kas notika skolā un mācīšanās grupas aktivitātēs. Skolotāju pašvērtējumos ir labās prakses piemēri par 

IKT izmantošanu mācību stundās.  

M
Ā

C
ĪŠ

A
N

A
 U

N
 M

Ā
C

ĪŠ
A

N
Ā

S
 

2016./2017. m./g. 

Efektīvas atgriezeniskās 

saites lietošana mācību 

stundā. 

Skolā tika organizēta mazās  mācīšanās grupa par efektīvas atgriezeniskās saites lietošanu. Mācību 

gada laikā skolotāji trenējās pielietot skolā organizētajos profesionālās pilnveides kursos gūtās zināšanas. 

Skolotāji veidoja stundas, notika savstarpēja stundu vērošana un analīze, labās prakses piemēru un 

pedagoģiskās darbības pētījumus skolotāji prezentēja posteru sesijā pedagoģiskā padomes sēdē. 

2016./2017. m./g. 

Skolēnu mācīšanās 

prasmju pilnveidošana 

mācību procesā. 

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāji papildināja zināšanas kursos “Uz konkrētu skolēnu 

sasniedzamo virzītas mācību stundas veidošana un analīze dabaszinātņu un matemātikas mācību 

priekšmetu stundās” un mācību procesā izmantoja kopīgi veidotos stundu plānus par dažādām tēmām  ( 

piem. “Sēnes”)  ar uz konkrētu sasniedzamo rezultātu virzītiem mācību uzdevumiem. 

Skolotāji pielieto kursos  “SMART iespējas”( vadītāja A. Staškeviča), “Google piedāvātās iespējas 

mācību procesā”  iegūtās prasmes skolēnu mācīšanās aktivitāšu veidošanā. Labās prakses piemēri ir 

apkopoti diskā (1 skolotāja), kā arī skolotāju portfolio. Veikta Edurio piedāvātā skolēnu aptauja par 

mācīšanās procesa pilnveidošanu.  

2016./2017. m./g. 

Vides tēmu 

aktualizēšana mācību 

procesā. 

Vides tēmas tiek iekļautas dažādu mācību priekšmetu stundās, atspoguļotas tematiskajos plānos un e-

klases žurnālā, kā arī skolas audzināšanas programmā. Skolotāji ar savām klasēm piedalījās Ekoskolas 

aktivitātēs- “Rīcības diena”, Ūdens diena, Zemes diena, otrreizējo materiālu pārstrāde, PET pudeļu, 

bateriju un makulatūras vākšanā, putnu būru izgatavošanā mājturības un tehnoloģiju stundās un 

izvietošanā pie skolas, mežos, trīs klases piedalījās “Meža dienas” aktivitātēs, 2 klases skolēni grupās 

iesaistījās konkursa ”Dārznīca“ pētījumā un ieguva apbalvojumus, visas sākumklases Mammadaba 

projektā veidoja Meistarstiķi- iekļāva vides tēmas mācību priekšmetos. Sākumskolas klases, pirmsskolas 

grupas piedalījās projektā “Labie darbi” un ievietoja labo darbu aktivitāšu aprakstus projekta mājas lapā. 

Projektu nedēļas laikā viena klase izveidoja atpūtas vietu pie Ilgu ozola. Aktivitātes un vides pasākumi 

atspoguļoti skolas mājas lapā un skolas Facebook lapā.  

2017./ 2018. m.g. Skolotāji darbojas Kompetenču projekta aprobācijās grupas un notiek regulāri savstarpēji stundu 

vērojumi un labās prakses analīze projekta aprobācijas grupās par pašvadības elementu ( PUN-plānošana, 

uzraudzība, novērtēšana) darbināšanu stundās. Skolotāji piedalījās nodarbībā “Kā mācīt mācīties” Daļa 
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Efektīvas atgriezeniskās 

saites lietošana mācību 

stundā. 

skolotāju efektīvas atgriezeniskās saites realizēšanai izmanto  programmas ClassDojo, Kahoot, 

viedtālruņus, mācību grāmatu mājas lapas.  

2017./ 2018. m.g. 

Skolēna mācīšanās 

prasmju pilnveidošana 

mācību procesā 

Skolotāji, aprobējot kompetenču pieeju mācību procesā mācību stundās un rotaļnodarbībās, māca 

pašvadības elementus (PUN) visos vecuma posmos. Veiktas aptaujas par plānošanas prasmju mācīšanos 

10., 7.a un 7.b klasē. 10. klasē skolēni mācījās prasmi argumentēt, dažādos mācību priekšmetos rakstot 

argumentētas esejas. Skolotāji un skolēni izmanto dažādas prezentāciju veidošanas programmas 

(Powerpoint, photovisi.com, infographic, movie maker).  Skolēni argumentācijas un uzstāšanās prasmes 

pilnveidoja publiskās runas konkursā svešvalodās un latviešu valodā un Starptautiskās dzimtās valodas 

dienas pasākumos un veidojot ZPD prezentācijas un uzstāšanos skolā, Zemgales reģionā.  

 

 

JOMA Prioritātes 

 

SASNIEGTAIS REZULTĀTS 

S
K

O
L

Ē
N

U
 S

A
S

N
IE

G
U

M
I 

2015./2016. 

Skolēnu sasniegumu 

paaugstināšana valsts 

pārbaudes darbos  

Katra semestra noslēgumā visi priekšmeta skolotāji veica skolēnu mācību sasniegumu apkopošanu 

un analīzi, iepazīstināja ar to kolēģus metodiskās komisijās, rezultātus apkopoja  un analizēja 

pedagoģiskās padomes sēdē.  Veicot mācību sasniegumu VPD un CE analīzi, tika izmantoti VISC 

statistikas dati.  

Katra semestra beigās skolā notika skolas pārbaudes darbi Metodiskās padomes noteiktajos 

priekšmetos, kā arī tiek organizēti eksāmenu modelēšanas darbi un analizēti to rezultāti. Šo darbu mērķi- 

iepazīstināt skolēnus ar eksāmenu norises laika sadalījumu.  

Skolā tika apzināti skolēni, kam ir nepieciešami dažādi atbalsta pasākumi, lai sekmīgi sagatavotos 

valsts  pārbaudes darbiem un skolotāji sniedza papildus konsultācijas šiem skolēniem.  

Izglītojamo sasniegumi CE 2015./2016.m./g. 

 

Priekšmets  Vid. %Vecumnieku vsk.  Vid. lauku vidusskolās  Vid. vidusskolās valstī  
Latviešu 
valoda  

56,04% 47,0% 51,9% 

Matemātika  39,01% 28,7% 41,0% 
Angļu 
valoda  

57,27% 52,0% 63,8% 
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2016./2017.  

Skolēnu skaita 

paaugstināšana, kas mācās 

optimālā un augstā līmenī. 

Skolotāji mācību stundās pievērsa uzmanību skolēnu mācīšanās prasmēm, īpašu uzmanību veltot 

uzdevumu nosacījumu izpildei.  Skolā tika strādāts ar virzienu- skolēnu lasītprasmes attīstīšana, īpašu 

uzmanību veltot tieši uzdevuma nosacījumu detalizētai lasīšanai.  

 Skolotāji mācību stundu sākumā skolēnus iepazīstina ar stundā sasniedzamo rezultātu, tādejādi 

mērķtiecīgi paaugstinot mācību stundās efektivitāti un iesaistot skolēnus mācību procesā.  

Klašu audzinātāji veic skolēnu mācību sasniegumu analīzi un organizē aktivitātes, kuru mērķis ir motivēt 

skolēnus izvirzīt mācīšanās mērķus un sekot to izpildei. Ir notikušas skolēnu, vecāku un klases 

audzinātājas individuālas skolēnus attīstošas sarunas.  

Skolēnu sasniegumi 2016./2017. m./g., salīdzinot ar 2015./2016. m./g. 

 Nepietiekošs  
(1-3 balles)  

Pietiekošs  
(4-5balles)  

Optimāls  
(6-8balles)  

Augsts 
(9-10 balles)  

2015./2016. m./g. 3,09% 53,09%% 40,21% 3,61% 
2016./2017. m./g., 6,1% 43,52% 45,18% 4,65%  

 

 

2017./2018. m./g.  

Skolēnu mācību darba 

rezultātu uzlabošana, 

veicinot skolēnu atbildīgu 

attieksmi pret izglītības 

ieguvi. 

Mācību stundās skolotāji mērķtiecīgi izmantoja dažāda veida uzslavas skolēnu pozitīvo mācību 

aktivitāšu atzīmēšanai. E-klases  uzvedības žurnālā mācību gada laikā  veikti 5123 pozitīvie ieraksti.  

Klašu audzinātājas organizējušas dažādas klašu kolektīvus saliedējošas balvas (kopīgi kino vakari, picu 

pēcpusdiena, skolas ēdienkartes sastādīšana, u.c) pozitīvas attieksmes pret mācībām atbalstīšanai. 

Mācību priekšmetu skolotāji veidoja skolēnu mācību sasniegumu portfolio, kuros ievietoja skolēnu 

darbus un pašanalīzi. Skolotāji piedāvāja skolēniem tēmu sasniedzamos rezultātus un konsultācijas pēc 

skolēnu pašvērtējumiem. Šo darbību rezultātā ir krasi samazinājies to skolēnu skaits, kas saņem 

nepietiekošus vērtējumus un palielinājies skolēnu skaits, kas saņem tikai 9 un 10 balles.  

 Nepietiekošs  
(1-3 balles)  

Pietiekošs  
(4-5balles)  

Optimāls  
(6-8balles)  

Augsts 
(9-10 balles)  

2015./2016. m./g. 3,09% 53,09%% 40,21% 3,61% 
2016./2017. m./g., 6,1% 43,52% 45,18% 4,65%  
2017./2018. m./g.  1,53% 51,07% 41,90% 5,20%  
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2015./2016. m.g. 

Karjeras izglītības 

integrēšana mācību 

procesā. 

Skolotāji organizē mācību ekskursijas saistībā ar karjeras izglītību uz dažādiem ražošanas uzņēmumiem valstī 

un vietējā novadā. Šajā mācību gadā skolēni apmeklējuši Latvijas Finiera rūpnīcu “Troja”, Jelgavas karameļu 

rūpnīcu, Dobeles sveču rūpnīcu, Jelgavas mājražotāju un mazo ražotāju apvienību “Pārtikas amatnieks”, 

konditorejas fabriku “Mario”, sadzīves atkritumu poligonu “Getliņi”, VUGD Vecumnieku depo, Neatliekamās 

palīdzības dienesta Vecumnieku brigādi, Baldones astrofizikas observatoriju, SIA “Pakāpieni”, SIA “Gaita”, 

“Jūras”, izstādi “Iepazīsti- koks”,  Organizētas tikšanās ar vecākiem, dažādu profesiju pārstāvjiem-neatliekamās 

palīdzības feldšeri, mežkopi-mežzini, pavāri, vikingu laivu meistaru, zirgu audzētavas treneri, biškopi u.c.  Noticis 

kinolektorijs “Kikerigū” par A. Burova leļļu filmu tapšanas procesu.  

 Notikuši pasākumi skolēnu ieinteresēšanā karjeru saistīt ar STEM priekšmetiem- vidusskolas un pamatskolas 

skolēni apmeklēja izstādi “Zinātnes nakts”, vidusskolas komanda piedalījās Dabaszinātņu  līgas svētkos Latvijas 

Universitātē, Skolā notika Zaļās misijas reģionālās darbnīcas par klimata pārmaiņām, vidusskolas klases apmeklēja 

elektroenerģijas iegūšanas vietas, pamatskolas klašu  komanda piedalījās konkursā “Experiments”, skolā notika 

spēļu pēcpusdiena ar dažādu modeļu veidošanu, FiBiĶīMa konkurss un vasaras nometne.  Skola izmantoja 

tehniskās jaunrades apvienības “Aspired” pakalpojumus dažādu tehnisko darbnīcu organizēšanā 5.-6. klasēm.  

Sadarbībā ar skolēnu ģimenēm pavasarī notika iedvesmojošs pasākums “Esam kopā”- autokāru modelēšana, 

izgatavošana un atraktīvas sacensības.  

2015./2016. m.g. 

Diferencētu ārpusklases 

pasākumu organizēšana 

dažādām vecuma grupām. 

Notika pamatskolas posma paralēlklašu kopīgie klases vakari “Uzaicini klasi”. Dabaszinātņu un matemātikas 

skolotāji organizēja erudīcijas konkursu vidusskolas klasēm. Skolā notika Skolēnu domes organizētās  alternatīvās 

dienas, kurās organizatoru darbu uzņemas vidusskolēni, kas veido dažādas aktivitātes pamatskolas klašu skolēniem.  

Valodu skolotāji organizēja sadarbību ar brīvprātīgā darba veicējiem, kas piedalījās mācību stundās.  

2016./2017. m.g. 

Pozitīvās uzvedības 

veicināšana. 

 Noorganizēti kopīgi kursi visiem skolas pedagogiem “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, sadarbībā ar Latvijas 

universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultāti, lai veidotu vienotu izpratni par metodēm un 

paņēmieniem, kā veicināt pozitīvu skolēnu uzvedību.  Notika iknedēļas skolotāju sanāksmes par APU principu 

ieviešanu. Izveidoti skolas APU noteikumi, kuru izstrādāšanas procesā piedalījās visi skolēni, skolotāji, Skolēnu 

dome, Skolas padome. Noteikumi pievienoti Skolas iekšējiem kārtības noteikumiem. Skolas telpās ir izvietotas 

atgādnes ar APU noteikumiem. Skolotāji lieto uzslavas e-klasē, izveidota žetonu/ punktu sistēma par noteikumu 

ievērošanu.  

2016./2017. m.g. 

Attīstīt skolēnu 

personību,  akcentējot 

skolēnu dažādās intereses 

 Skolā notiek mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi, veiksmīgākie skolēni piedalās starpnovadu un  valsts 

posmos.  Skolēni ar panākumiem piedalās sporta sacensībās. Veiksmīgi darbojas interešu izglītības pulciņi. Izcili 

rezultāti VISC konkursā “Toņi un pustoņi” un dalība  V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā 

“Toņi un pustoņi” ar tērpu kolekciju un vizuāli plastikās mākslas darbiem. Floristikas pulciņa dalībnieki guva 
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panākumus konkursā “Ziedu paklājs” Ventspilī, ansambļi piedalās konkursā “Balsis”, dramatiskais kolektīvs 

“Ziķeri” guva atzīstamus panākumus teātra festivālā Kurmenē.  

Skolotāji, iepazīstinot skolēnus ar Latvijas kultūru un mākslu, organizēja mācību ekskursijas uz Latvijas 

Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. 4.a klases audzinātāja kopā ar klasi apmeklēja 

arheoloģisko izrakumu demonstrēšanu Rūžu ceplī- bijušajā dzelzs rūdas ražotnē Vecumnieku novadā. Sākumskolā 

notika mācību priekšmetu pasākumi- lasīšanas mēnesis, matemātikas nedēļa, 4. klases skolēni- interesenti piedalījās 

A. Liepas Matemātikas neklātienes skolas konkursa “Tik vai.cik?”.  Notika klašu pārgājieni “Apskauj savu 

pagastu”.  

2017./ 2018. m.g. 

Sociālās un pilsoniskās 

kompetences veidošana. 

Skola piedalās projektā  “izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšana”. 

Skolas skolēni, skolotāji un vecāki divas reizes  piedalījās anketēšanā par skolas mikroklimatu, ko organizēja 

projekta Skola2030 SEM programmas autori. 

  Skolēni piedalījās zinātniski pētniecisko darbu lasījumos skolā, novadā, četri skolēni tika uzaicināti piedalīties 

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darba konferencē un saņēma Atzinības rakstus un tika izvirzīti uz 

valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci.  

 

JOMA PRIORITĀTE SASNIEGTAIS REZULTĀTS 

S
K

O
L

A
S

 V
ID

E
 

2015./2016. m.g. 

Skolas tēla veidošana 

un popularizēšana 

Noorganizēts skolas salidojums, kura sagatavošanas posmā bija iesaistīts viss skolas kolektīvs. Darbojoties 

dažādās darba grupās, skolotāji izstrādāja un realizēja skolas telpu noformēšanu, svinīgo koncertu, kas vēsturiski 

aptvēra visu vidusskolas vēsturi, sagatavoja dažādas aktivitātes, kas notika salidojuma laikā. Sadarbībā ar skolas 

absolventu Ēriku Hānbergu, izdota skolas absolventu atmiņu grāmata “Vecumnieku vidusskolai 70”. Šajā darbā 

iesaistījās skolotāji, skolas darbinieki, skolēni. Grāmatas izdošana bija pozitīvs notikums vietējā sabiedrībā. Tika 

ievietotas publikācijas vietējā presē un avīzē  “Bauskas Dzīve”, kas informēja par notikumiem skolā.  

Skolas telpās izvietoti plakāti par piedalīšanos projektā “Lielās augu medības”, Projektu nedēļā, kā arī ir 

informācija skolas mājas lapā un skolas Facebook lapā.  

2015./2016. m.g. 

Pozitīvas saskarsmes un 

savstarpējo attiecību 

kultūras veidošana  

Tika organizēta Edurio aptauja, kurā skolēni izteica savus viedokļus. Turpinājās APU ieviešana skolā. Darbojās 

žetonu/punktu sistēma, par kuriem skolēni ieguva tiesības realizēt balvas, kuras paši bija izvēlējušies. Notika 

vecāku kafejnīca- tikšanās ar psiholoģi Daci Bērziņu.  

2015./2016. m.g. 

Iesaistīšanās valstiski 

nozīmīgos notikumos un 

aktivitātēs 

Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju notika Lāčplēša dienas pasākums. Skolēni piedalījās atmiņu brīdī 

Rešnenieku kapos. Sadarbībā ar Vecumnieku tautas namu skolēni izgatavoja āra rotājumus 18. novembra 

svinībām. Klases apmeklēja Vecumnieku novada muzeju, izstādi “Ziemassvētku kaujas”. Skolā notika pasākumi 

un tematiskās dienas, veltītas valstiski svarīgiem notikumiem. Skolas zālē notika klašu sagatavotā izstāde 
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”Barikāžu laiks manā ģimenē”. 4.a klases skolēni  piedalījās nevalstiskās organizācijas “Eiropas kustība Latvijā” 

aicinājumam izveidot “Mobilā zināšanu ekspreša” karoga dizainu, kurš tiks izmantots akcijas “Mobilais zināšanu 

ekspresi 2017” vizualizācijā un ieguva 1. vietu un “Mobilā zināšanu ekspreša” vizīti skolā 1.-4. klasēm.  

Mācību ekskursijas laikā labākajiem mācībās skolēni apmeklēja Latvijas pirmā prezidenta J. Čakstes 

pieminekli Jelgavā un nolika ziedus. Notika konkurss “Manai Latvijai 100”.  

Visas skolas skolēni kopā ar vecākiem piedalījās Vislatvijas “Lielajā talkā” pavasarī un sakopa objektus 

pagasta teritorijā, kopā ar Saeimas deputātu I. Līdaku izgatavoja putnu būrus un izlika tos skolas un b./d. Liepu 

ielā teritorijā.   

 Skola atbalstīja projekta “Labie darbi.lv” aicinājumu un vairākas klases un pirmsskolas grupas reģistrēja savus 

labos darbus projekta mājas lapā un publicēja skolas mājas lapā.   

 2016./2017. m.g. 

 Pozitīvas 

vērtībizglītības īstenošana 

sadarbībā ar skolēnu 

ģimeni 

Notika vecāku kafejnīca- tikšanās ar ārstu A. Danilānu, kas uzstājās ar lekciju “Dzīvo vesels!”. 6.a klases 

audzinātāja kopā ar klasi organizēja pasākumu vecākiem “Es mīlu tevi, Vecumnieki”. 11. klases skolēni kopā ar 

vecākiem realizēja Projektu nedēļas darbus.  

 Vairākas sākumskolas klases ir iedibinājušas tradīciju viesoties pie klasesbiedriem pārgājienu laikā. Dažas 

sākumskolas klases Ziemassvētkos un pirms došanās vasaras brīvlaikā izdod klases avīzītes vecākiem. Lielākā 

daļa klašu organizē Ziemassvētku pasākumus kopā ar vecākiem.  

Klašu audzinātāji organizēja individuālas sarunas ar vecākiem par audzēkņu mērķiem un to realizēšanu.  

2016./2017. m.g. 

Skolas teritorijas 

labiekārtošana. 

Kalna ielā 13A teritorijā  ir ierīkots automašīnu stāvlaukums, veikta skolas teritorijas iežogošana ap skolas  

sporta laukumu.   Sākumklašu skolēni kopā ar skolotājām audzēja puķu stādus skolas teritorijas labiekārtošanai. 

Skiču konkurss par baltās skolas pagalma labiekārtošanu nenotika, jo netika iedalīti līdzekļi tā realizācijai. Skolas 

teritorijas labiekārtošanu 6.a klases skolēni veica Projektu nedēļas laikā- krāsoja sporta laukumā izvietotos 

šķēršļus, 11. klases audzēkņi ierīkoja Sajūtu taku pirmsskolas teritorijā Kalna ielā 13A.  

2017./ 2018. m.g. 

Iesaistīšanās valstiski 

nozīmīgos notikumos un 

aktivitātēs, sagaidot 

Latvijas simtgades 

svinības. 

Notika projektu nedēļa “Latvijai-100”, kurā klases izstrādāja dažādus projekta darbus, saistībā ar valsts simtgadi. 

Sākumklašu skolēni piedalījās lasīšanas mēnesī un pasākumā ar devīzi “Saujiņa prieka Latvijai”. Dramatiskais 

pulciņš “Ziķeri” realizēja latviešu gadskārtu tradīciju iedzīvināšanas ciklu, mācot latviešu svētku svinēšanas 

tradīcijas sākumskolas skolēniem un ciemojoties pie  pirmsskolas audzēkņiem.  

Vecumnieku vidusskolas pārstāvji piedalījās Paņevežas J. Baļčukoņa ģimnāzijas organizētajā koncertā, kas bija 

veltīts Lietuvas valstiskuma atjaunošanas 100. gadadienai.   

2017./ 2018. m.g. 

Skolas teritorijas 

labiekārtošana. 

Veikts skolas zāles Rīgas ielā 24 remonts, uzstādītas žalūzijas, stacionārs videoprojektors.  
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JOMA PRIORITĀTE SASNIEGTAIS REZULTĀTS 

RESURSI   2015./2016. m.g. 

 Skolas 

materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana un 

modernizācija 

Ir nodrošinātas 3 klases sākumskolā ar interaktīvajām tāfelēm, 3 klases telpās ar tāfeles ar interaktīvajām  

virsmām, visās skolas telpās ir videoprojektors un ekrāns. 1.-3. klašu skolotāji izmanto materiālus no Soma.lv, 

kuras ir iegādātas un uzstādītas klases datoros.  Notika zēnu mājturības kabineta un meiteņu mājturības kabineta 

remonts un aprīkošana.  

 Notiek regulāra informācijas apmaiņa par skolvadības jautājumiem e-pastos, e-klases pastā, izmantojot Google 

mākoņpakalpojumus.  

 2015./2016. m.g. 

Skolotāju profesionālo 

kompetenču 

paaugstināšana 

Skolā tiek realizēta skolotāju tālākizglītības ideja- skola kā mācīšanās organizācija. Skola organizē tālākizglītības  

kursus visam skolas skolotāju kolektīvam, pamatojoties uz skolotāju un skolas attīstības vajadzībām.  Skolā kursus 

vadīja DZM IC speciālisti. Skolā darbojās 4 skolotāju mazās mācīšanās grupas, kas strādāja ar mācīšanās tēmu - 

“Atgriezeniskā  saite stundā skolēnu mācīšanās uzlabošanai». Pedagoģisko pētījumu apkopojumus  skolotāji 

prezentēja posteru sesijā.  

Skolotāji arī individuāli apmeklēja tālākizglītības kursus mācību priekšmetos. Skolotāja I. Segliņa piedalījās 

Humānās pedagoģijas  starptautiskā konferencē Tbilisi. 

Skolā notika vairāki VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla pieredzes semināri, kuros piedalījās dažādas Latvijas 

skolas.  

 2016./2017. m.g. 

Skolas 

materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana un 

modernizācija 

 Veikta skolas sporta zāles siltināšana. Veikts remonts četros mācību kabinetos, skolas zālē un zēnu tualetē Baltajā 

skolā, vienai klasei sākumskolā iegādāts vienvietīgo galdu un krēslu komplekts. Skolotāji iesniedza priekšlikumus 

skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un pilnveidošanai. Iegādātas un uzstādītas digitālas klavieres mūzikas 

kabinetā Baltajā skolā.  

 

 2016./2017. m.g. 

Skolotāju profesionālo 

kompetenču 

paaugstināšana 

Skolotāji veido katrs savu portfolio, kurā apkopo informāciju par labās prakses piemēriem, tālākizglītības 

kursiem, katru gadu aktualizē esošo informāciju. Skolotāji apmeklē arī starptautiskus tālākizglītības pasākumus. 

Skolotāja I. Segliņa piedalījās Humānās pedagoģijas  starptautiskā konferencē Minskā.  

Skolotāji raksta pašnovērtējumu par sava darba rezultātiem katru mācību semestri.  

 

 2017./ 2018. m.g. 

Skolas materiālteh-

niskās bāzes pilnveidošana 

un modernizācija 

 Sākumskolas divas klasēs uzstādītas interaktīvās tāfeles Promethean. 1.-3. klašu skolotāji izmanto digitālos  

interaktīvos mācību materiālus, metodiskos materiālus un grāmatas skolotājiem, kuras ir iegādātas un uzstādītas 

klases datoros. Meiteņu mājturības kabinetā uzstādīta jauna keramiskā plīts virsma un 15. kabinetā jauns 

projektors.  

 

 2017./ 2018. m.g. Skola piedalās projekta “Kompetenču pieejā balstītais mācību saturs” aprobācijā  ar četrām aprobācijas 

komandām- pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas. Aprobācijas semināros piedalās 34 skolas 



Vecumnieku vidusskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018./2019.-2020./2021. m. g. 
 

18 

Skolotāju profesionālo 

kompetenču 

paaugstināšana 

skolotāji. Lai izglītotu visus skolas pedagogus, reizi nedēļā notiek sanāksmes, kurās skolotāji spriež par 

kompetenču pieejas realizēšanu un dalās ar nodarbībās saņemto informāciju.  Notika tālākizglītības nodarbība 

“Sociāli emocionālā audzināšana”, vadīja LU profesore B. Martinsone.  

14 skolotāji apmeklēja projekta Skola 2030 organizētās sanāksmes pa mācību jomām, kurās iepazinās ar jaunā 

mācību standarta pamatprasībām.  Katra projekta aprobācijas komanda ir apmeklējusi 4 seminārus caurviju grupā 

un 4 seminārus mājas grupā.  

 Katra aprobācijas grupa izmēģināja caurviju pašvadība un pašizziņa mācot pašvadības elementus no PUN 

(plānošana, uzraudzība, novērtēšana)  pieejas. Labās prakses piemēru, veidu, kā tas tika realizēts mācību stundās, 

skolotāji apkopoja un prezentēja posteru sesijās pedagoģiskās padomes sēdē.  

Par projekta “Kompetenču pieejā balstītais mācību saturs” aprobācijas gaitu skolā direktora vietnieces I. 

Tamane un R. Ķiņķevska dalījās pieredzē Pierīgas novadu apvienības izglītības iestāžu administrācijas kursos.  

Skola piedalās arī SEM  (Sociāli emocionālās mācīšanas) programmas aprobācijā un 1.-6. klasēs klašu audzinātāji 

vada 10 audzināšanas stundas pēc programmas autoru sastādītajiem stundu plāniem un sniedz atgriezenisko saiti 

programmas autoriem.  

Angļu valodas skolotāja Iveta Klīdzēja apmeklēja semināru "Brīvdabas pedagoģijas metodes mācību procesā 

un eTwinning projektos”, ko organizēja Horvātijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests Horvātijas pilsētā 

Šibenikā. 

 Valodu skolotāji metodiskās komisijas sanāksmē dalījās pieredzē par IKT izmantošanu valodu mācību 

stundās.  
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JOMA PRIORITĀTE SASNIEGTĀ IZVĒRTĒJUMS  dokumentu/faktu pamatojums, piezīmes 
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2015./2016. m.g. 

 Skolotāju profesionālo 

kompetenču pilnveidošana 

mācīšanās grupās 

Skolā darbojās mazās mācīšanās grupas. Pētījuma tēma “Atgriezeniskā saite mācību stundā”.  Grupu 

vadītājas- Vecumnieku vidusskolas skolotājas, kas darbojās DZM IC organizētajās mazajās mācīšanās grupās 

un guva pieredzi to vadīšanā. Gada laikā notika 6 mazo mācīšanās grupu sanāksmes, kuru laikā skolotāji 

diskutēja par pētāmo jautājumu, izvirzīja pieņēmumu, domāja par realizēšanas instrumentiem, par sākuma un 

beigu mērījumiem. Katrā sanāksmē skolotāji dalījās ar kolēģiem par paveikto. Notika prezentācijas par mazo 

mācīšanās grupu darbu. 

2015./2016. m.g. 

Skolas attīstības plāna 

veidošana 

Skolotāji darba grupās veica iepriekšējā skolas Attīstības plāna SVID izvērtēšanu, noteica skolas stiprās puses 

un attīstības nepieciešamības. Metodiskā padome, balstoties uz skolotāju kolektīvā izvirzītajām prioritātēm 

veica prioritāšu ieviešanas gaitas plānošanu. Skolas Attīstības plānu skolas vadības komanda prezentēja skolas 

pedagoģiskās padomes sēdē,  Skolas padomē, uzklausīja priekšlikumus un veica korekcijas.  

2016./2017. m.g. 

Skolotāju profesionālās 

sadarbības prasmju 

pilnveidošana 

Skolā turpināja darboties mazās mācīšanās grupas. Mācīšanās tēmas dažādas, atkarībā no skolotāju 

profesionālajām interesēm un vajadzībām-Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite mācību stundā; 

Dažādas informācijas izpratne un interpretācija mācību stundā (lasītprasmes turpinājums); Uz sasniedzamo 

rezultātu vērstu uzdevumu un aktivitāšu realizēšana mācību stundā; Informācijas tehnoloģiju pielietošana 

mācību stundā. Dažādu mācību priekšmetu un dažādu vecumposmu skolotāji darbojās vienā grupā.  

2017./ 2018. m.g. 

Skolotāju profesionālās 

sadarbības prasmju 

pilnveidošana 

Skolotāju mazās mācīšanās grupas transformējās par sadarbības grupām, jo bija nepieciešama skolotāju 

sadarbība jomu ietvaros projekta Skola2030  caurvijas- Pašvadība un pašizziņa- aprobēšanā. Skolotāji 

savstarpēji  vēroja mācību stundas, analizēja, kādus plānošanas paņēmienus realizēja katrs pedagogs. Vēroto 

stundu pieraksti ir skolotāju portfolio. Stundu vērošanas pierakstiem skolotāji izmanto  īpašas stundu vērošanas 

veidlapas. Skolotāji, sadarbojoties mācību jomu ietvaros, veica jaunā mācību standarta un pilnveidotā mācību 

satura un pieejas piedāvājuma analīzi, izteica priekšlikumus apspriešanai. Notika skolas Metodiskās padomes 

sēde, kurā apkopoja priekšlikumus un vienojās, kādā veidā tie ir iesniedzami projektam Skola2030.  Skolotāji 

izplānoja dažas mācību stundas pēc jaunās mācību priekšmeta programmas projekta prasībām un novadīja tās 

klasē.  

2017./ 2018. m.g. 

Pedagogu pašanalīzes un 

pašvērtējuma pilnveidošana   

Skolas skolēni, skolotāji un vecāki divas reizes  piedalījās anketēšanā par skolas mikroklimatu, ko organizēja 

projekta Skola2030 SEM programmas autori.  

 Skolotāji divas reizes gadā veic pašvērtējumu pēc skolā izstrādātas veidlapas jautājumiem. Mācību gada 

beigās pedagoģiskajā sēdē tiek apkopoti pedagogu pašnovērtējumos izteiktie priekšlikumi.  

Ir izveidota jauna pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtība.  

2017./ 2018. m.g.  Skolotāji sadarbības grupās veica Attīstības plānā sasniegto uzdevumu izvērtēšanu par skolas attīstības 

jomām. Vadības grupa apkopoja izvērtēšanas darbu. Skolotājiem veica  SVID analīzi- noteica skolas darba 
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Skolas attīstības plāna 

realizēšanas izvērtējums 

stiprās puses, vājās puses un piedāvāja iespējamās izaugsmes iespējas. Metodiskā padome, balstoties uz 

piedāvātajām izaugsmes iespējām noteica attīstības prioritātes un sastādīja realizācijas plānojumu. Skolas 

Attīstības plānu saskaņoja pedagoģiskā padomes sēdē, Skolas padomē un Vecumnieku novada Domē.  
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2.2 SKOLAS DARBA STIPRĀS PUSES UN ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS  

 

MĀCĪBU SATURS  

STIPRĀS PUSES ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 

● skola īsteno pirmsskolas, pamatizglītības programmas un 2 

vispārējās vidējās izglītības programmas, kas nodrošina skolēnu interešu 

un vajadzību ievērošanu; 

● mācību procesā organiski tiek iekļautas vides izglītības tēmas; 

● fakultatīvi angļu valoda 2. klasēs tiek pasniegta pēc pedagoga 

izstrādātas autorprogrammas 

 

● veicināt pedagogu darbu uz kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura un metodikas īstenošanu savos priekšmetos;  

● sekmēt Skolas licencēto izglītības programmu īstenošanas 

kvalitāti, atbilstoši jaunajam mācību standartam; 

● realizēt dažādu mācību jomu un priekšmetu skolotāju sadarbību 

jaunā mācību satura ieviešanā 

 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

STIPRĀS PUSES  ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS  

● pedagoģiskā  mācību procesa pamatā ir efektīva mācību stunda, 

● notiek skolēnu interesi veicinoši pasākumi dažādos priekšmetos  

● mācību priekšmetu saturā tiek integrētas vides izglītības tēmas, 

saikne ar reālo dzīvi, organizētas mācību ekskursijas, praktiski projekta 

nedēļas darbi; 

● mērķtiecīgi organizēts mācību un ārpusstundu darbs lasītprasmes 

veicināšanai  

● skolēnu pašvērtējuma iekļaušana mācību motivācijas veidošanā  

● mācīšanas procesa dažādošana, izmantojot pašvadības elementus 

un IKT 

●  dažādu formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites paņēmienu 

pielietojums mācību stundās; 

● skolā ir izveidota un darbojas pārbaudes darbu, skolas semestra 

pārbaudes darbu veidošanas un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

● apzināti mācīt pamatprasmes un caurviju prasmes, atbilstoši 

jaunajam mācību saturam;  

● pilnveidot mācību procesa dalībnieku pašvadītu mācīšanos, 

līdzatbildību un sadarbību;  

● uzlabot vecāku un skolas mērķtiecīgas sadarbības kvalitāti; 

● dažādot IKT pielietošanu mācību procesā. 

● attīstīt skolēnu prasmes uzstāties un prezentēt savus darbus 
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SKOLĒNU SASNIEGUMI 

STIPRĀS PUSES  ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS  

● ir noturīgs skolēnu skaits, kas mācās optimālā un augstā līmenī; 

● VPD darbos skolēni uzrāda rezultātus, kas ir līdzvērtīgi un augstāki 

par valsts vidējo rādītāju 

 

● paaugstināt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā un valsts 

pārbaudes darbos;  

● uzlabot skolēnu mācību darba rezultātu kvalitāti, veicinot skolēnu 

atbildīgu attieksmi pret izglītības ieguvi; 

● paaugstināt skolēnu skaitu, kas kārto valsts pārbaudes darbus 

optimālā un augstā līmenī; 

● paaugstināt skolēnu skaitu, kuru mācību sasniegumi ir optimālā 

līmenī;  

● padziļināt CE un VPD rezultātu izvērtējumu; 

● dažādot darba formas ar skolēniem, kuriem ir nepietiekami mācību 

sasniegumi un kavējumi 

 

ATBALSTS SKOLĒNAM  

STIPRĀS PUSES ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

● atbalsta personāla - psihologa, logopēda, sociālā pedagoga 

sadarbība ar pedagogiem un klašu audzinātājiem; 

● atbalsts talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām, realizējot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 

● kultūrizglītojošu pasākumu organizēšana skolā, to apmeklēšana 

novadā un galvaspilsētā 

● 1.-4. klasēs darbojas pagarinātās dienas grupa;  

● interešu izglītības programmas pulciņu darbs un panākumi; 

● pedagogi iesaista skolēnus dažādos valsts organizētos konkursos 

un gūst tajos godalgotas vietas; 

● sekmīgi darbojas Skolēnu dome. 

● sekmēt skolēnu pašiniciatīvas un līderības prasmes attīstīšanu; 

● atbilstoši skolēnu interesēm, veicināt dažādu pasākumu 

organizēšanu visās mācību jomās;  

● organizēt diferencētus ārpusklases pasākumus; 

● pilnveidot skolēnu pētnieciskās darbības prasmes un attīstīt radošo 

potenciālu;  

● veidot mērķtiecīgu mācību motivāciju skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām; 
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SKOLAS VIDE  

STIPRĀS PUSES ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

● pilnveidota, mūsdienīga, attīstoša un uz sadarbību vērsta skolas 

vide, kuras centrā ir radošs skolotājs; 

● nodrošināti kvalitatīvi darba apstākļi gan skolēniem, gan 

darbiniekiem; 

● skolēni un skolas darbinieki piedalās skolas vides veidošanā;  

● skolai ir izveidojušās noturīgas tradīcijas sadarbībā ar skolas 

absolventiem; 

● veiksmīgi organizēts skolas absolventu salidojums un izdota 

grāmata ‘’Vecumnieku vidusskolai 70”  

● darbojas skolas iekšējās kārtības noteikumi un APU noteikumi 

● organizēti kopīgi pasākumi ar skolēnu vecākiem 

● turpināt labiekārtot skolas ēkas un teritorijas Rīgas ielā 24 un 

Kalna ielā 13A; 

● veikt skolas sporta laukuma renovāciju; 

● veidot skolēnos atbildīgu līdzdalību skolas pozitīvas un kulturālas 

vides īstenošanā; 

● sociāli emocionālās audzināšanas īstenošanu sadarbībā ar skolēnu 

ģimenēm; 

● nomainīt skolas zvana signālu, risināt apskaņošanas aparatūras 

jautājumu; 

 

RESURSI  

STIPRĀS PUSES ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

● skola ir Valsts izglītības satura centra Inovatīvās pieredzes tīkla 

skola;  

● skola ir VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

pilotskola un veic jaunā mācību satura aprobāciju; 

● skolotāju profesionālās pilnveides sistēma skolā, darbojas mazās 

mācīšanās grupas, visi pedagogi ir iesaistīti kompetenču projekta 

aprobācijā; 

● efektīva profesionālās pieredzes apmaiņas organizēšana skolā, 

novadā un sadarbība ar citiem Latvijas novadiem; 

● savstarpēja mācību stundu vērošana un analīze - pedagogu 

sadarbība un mācīšanās; 

● nodrošinātas interneta un moderno tehnoloģiju izmantošanas 

iespējas visos mācību kabinetos;  

● skolas ēkas Kalna iela 13A mācību telpu nodrošināšana un 

teritorijas labiekārtošana atbilstoši jaunā mācību satura prasībām; 

● realizēt skolas piebūves celtniecību;  

● realizēt skolas sporta laukuma renovāciju; 

● pilnveidot skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanu, 

paplašinot skolotāju savstarpējo sadarbību, realizējot stundu vērošanas 

un analīzes procesu un organizējot mazās mācīšanās grupas;  

● modernizēt visus mācību kabinetus, atbilstoši jaunā kompetenču 

projekta prasībām; 
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● skolā kvalitatīvi darbojas Metodiskā padome un mācību 

priekšmetu metodiskās komisijas;  

● nodrošināts pastāvīgs INTERNET pieslēgums un Wi-Fi visos 

kabinetos un klases telpās abās skolas ēkās - Rīgas ielā 24 un Kalna ielā 

13A;  

● skolai ir kvalificēts un kompetents pedagoģiskais, atbalsta un 

tehniskais personāls; 

● apmaksātas mācību ekskursijas, ceļa izdevumi dalībai konkursos, 

olimpiādēs un sporta sacensībās 

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA, KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

STIPRĀS PUSES ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

● organizēts profesionāls pedagogu metodiskais darbs mazajās 

mācīšanās grupās; 

● efektīvs metodisko komisiju un metodiskās padomes darbs, skolas 

darba plāna sastādīšanā un realizēšanā;  

● organizēta efektīva skolotāju aizvietošana; 

● skolas darbinieki un skolas Padome iesaistās skolas darba 

pašvērtējumā, SVID analīzē un tālāko attīstības vajadzību izvirzīšanā, 

skolas darba pašnovērtēšanā iegūtie secinājumi tiek izmantoti skolas 

attīstības plāna prioritāšu noteikšanā;  

● skolas iekšējās lietošanas dokumentu plūsma tiek nodrošināta 

elektroniski, normatīvie dokumenti un iekšējās lietošanas dokumenti 

atrodas skolas serverī; 

● skolas darba kvalitātes nodrošināšanai tiek īstenots stundu 

vērošana un analīze; 

● notiek metodiskās pedagoģiskās padomes sēdes;  

● pedagogi veic savas pedagoģiskās darbības pašnovērtējumu divas 

reizes gadā 

● veicināt pedagogu sadarbību VISC projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” realizācijā; 

● pilnveidot pedagogu pašanalīzi un pašvērtējumu kā profesionālās 

kompetences izaugsmes pamatu; 

● uzlabot elektroniskās vides izmantošanu skolas darba organizācijā 
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3. Vecumnieku vidusskolas SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES. 2018./2019.–. 2020./2021.mācību gadiem 

PAMATJOMA 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

Mācību saturs  

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura mācību 

materiālu aprobācija mācību priekšmetos.  

Dažādu mācību jomu un priekšmetu skolotāju 

sadarbība jaunā mācību satura aprobācijā  

Caurviju integrācija mācību saturā.  

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

ieviešana pirmsskolā  

Jaunā vidējās izglītības satura apgūšanas 

organizācijas plānošana.  
Starppriekšmetu, starpjomu mācīšanās un 

sadarbības projektu realizēšana  

Caurviju un tikumu integrācija un aprobācija  

mācību saturā  

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

ieviešana 1., 4., 7. 10.kl.klasēs  

Caurviju integrācija mācību saturā  

 

Mācīšana un 

mācīšanās  

Pašvadītas mācīšanās mācīšana 

Efektīva sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās 

saites realizēšana mācību stundā (snieguma līmeņu 

apraksti)  

Pašvadītas mācīšanās mācīšana 

Daudzveidīgu un jēgpilnu uzdevumu realizēšana 

stundās atbilstoši Solo taksonomijai  

Efektīva sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās 

saites realizēšana mācību stundā   

Efektīva sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās 

saites realizēšana mācību stundā 

Daudzveidīgu un jēgpilnu uzdevumu realizēšana 

stundās atbilstoši Solo taksonomijai  

Pašvadītas mācīšanās mācīšana 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu sasniegumu paaugstināšana valsts 

pārbaudes darbos  

Skolēnu personisko mācību sasniegumu 

izaugsmes veicināšana 

Skolēnu sasniegumu paaugstināšana valsts 

pārbaudes darbos  

Skolēnu mācību darba rezultātu uzlabošana, 

veicinot atbildīgu attieksmi pret izglītības ieguvi 

Skolēnu sasniegumu paaugstināšana valsts 

pārbaudes darbos  

Skolēnu mācību darba rezultātu uzlabošana, 

veicinot  atbildīgu attieksmi pret izglītības ieguvi. 

Atbalsts 

skolēniem 

Karjeras izglītības integrēšana mācību procesā. 

Skolēnu  individuālo kompetenču attīstīšana  

Jēgpilna mācību aktivitāšu plānošana iniciatīvas 

“Latvijas skolas soma” ietvaros.  

Pozitīvās uzvedības veicināšana. 

Skolēnu interesi veicinošu pasākumu 

organizēšana. 

Sociālās un pilsoniskās kompetences veidošana. 

Skolas vide 

Iesaistīšanās valstiski nozīmīgos notikumos un 

aktivitātēs, sagaidot Latvijas simtgades svinības 

Skolas tēla veidošana un popularizēšana 

Pozitīvas saskarsmes un savstarpējo attiecību 

kultūras veidošana 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes kompetences 

veidošana. 

Skolas teritorijas labiekārtošana. 

 

Kultūras izpausmes un izpratnes kompetences 

veidošana. 

Skolas teritorijas labiekārtošana. 

Skolas vērtību ieviešana skolā . 

Resursi 

Skolotāju profesionālās lietpratības 

paaugstināšana Skolas materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana un modernizācija 

Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un 

modernizācija 

Skolotāju profesionālās lietpratības 

paaugstināšana un sadarbības organizēšana.  

Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un 

modernizācija 

Skolotāju profesionālo kompetenču paaugstināšana 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība, 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolotāju profesionālo kompetenču 

pilnveidošana kopējās plānošanas grupās, sadarbībā 

ar LU Starpnozaru izglītības iniciatīvu centru.  

Skolas attīstības plāna veidošana  

Mācību darba organizācijas maiņa, atbilstoši jaunajām 

prasībām  

Pirmsskolas un sākumskolas posmu pedagogu 

sadarbības organizēšana  

Pedagogu pašanalīzes un pašvērtējuma pilnveidošana. 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Prioritāte Kompetenču pieejā balstīta mācību satura mācību materiālu aprobācija mācību priekšmetos 

Mērķis Veicināt skolēnu dažādu kompetenču attīstību personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

Izmantoti un aprobēti projekta Skola 2030 piedāvāti mācību  materiāli un priekšmetu programmas 

Ieraksti aprobācijas komandu sanāksmju protokolos par aprobēto materiālu izvērtēšanu  

Ieraksti klases žurnālā par mācību stundām, kurās notiek materiālu aprobācija  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Aprobēt mācību stundās Skola 2030 pieejamos materiālus, 

nemainot esošo programmu 
Mācību priekšmetu 

skolotāji  

Visu mācību 

gadu. 

MOODLE vide,  

mācību materiāli,  

Tematiskais plāns  

Aprobācijas komandu 

vadītāji   

Izvērtēt aprobētos materiālus un sniegt atgriezenisko saiti 

aprobācijas komandās un projektam Skola 2030 
Mācību priekšmetu 

skolotāji    

Visu mācību 

gadu 

MOODLE vide,  

mācību materiāli,  

Tematiskais plāns 

Aprobācijas komandu 

vadītāji   

Aprobēt projekta Skola 2030 piedāvātās mācību 

priekšmetu programmas  savā mācību priekšmetā. 
Mācību priekšmetu 

skolotāji pēc izvēles  

Visu mācību 

gadu 

MOODLE vide,  

mācību materiāli 

Aprobācijas komandu 

vadītāji   

Aprobēt kompetenču pieejā balstītā mācību satura 

materiālus pirmsskolā valodas, sociālās un pilsoniskās jomās. 
Pirmsskolas skolotāji  Visu mācību 

gadu 

MOODLE vide,  

mācību materiāli 

Aprobācijas komandu 

vadītāji   
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Prioritāte Dažādu mācību jomu un priekšmetu skolotāju sadarbība jaunā mācību satura aprobācijā   

Mērķis Veicināt skolēnu dažādu kompetenču attīstību personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

Notikuši dažādu mācību priekšmetu sadarbības projekti visās klasēs   

Prasmes mācīšanas kalendārais plāns 10.klasē  

Ieraksti klases žurnālā par mācību stundām, kurās notiek materiālu aprobācija  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Sadarbojoties vairākiem mācību priekšmetu skolotājiem 

veidot kopīgus mācību projektus jaunā mācību satura 

aprobācijai.  

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Janvārī -  Metodiskie materiāli 

no Skola 2030 

Tematiskais plāns 

Direktora vietnieki mācību 

jomā 

Skola 2030 komandu  

vadītāji   

Veidot starpdisciplinārus projektus sākumskolā   Mācību priekšmetu 

skolotāji    

Visu 

mācību 

gadu 

MOODLE vide,  

mācību materiāli,  

 

Sākumskolas MK vadītājs  

Sākumskolas aprobācijas 

komandu vadītājs 

Organizēt skolas projektus, balstoties uz dažādu mācību 

priekšmetu skolotāju sadarbību  
Dir. vietnieki 

izglītības jomā  

Visu 

mācību 

gadu 

MOODLE vide,  

mācību materiāli,  

 

Direktors  

Organizēt skolotāju sadarbību vidusskolas posmā 

konkrētas prasmes kopīgai mācīšanai 10. klasē. (mācīt prasmi 

plānot, analizēt grafikus, sadarbojoties dabaszinību un  

matemātikas skolotājiem)  

Mācību priekšmetu 

skolotāji  

Visu 

mācību 

gadu 

Metodiskie materiāli 

no Skola 2030 

Sadarbības plānojums 

Skola 2030 vidusskolas 

komandas vadītājs  

Organizēt skolotāju sadarbību, plānojot un īstenojot jaunā 

mācību satura aprobāciju pirmsskolā  
Pirmsskolas 

skolotāji  

Visu 

mācību 

gadu 

Metodiskie materiāli 

no Skola 2030 

Sadarbības plānojums 

Skola 2030 vidusskolas 

komandas vadītājs  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Prioritāte Caurviju integrācija mācību saturā 

Mērķis Veicināt skolēnu dažādu kompetenču attīstību personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

Izveidots caurviju prasmju  mācīšanas kalendārais plāns  

Skolēni izmanto atgādnes mācību procesā 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Ieviest citu caurviju elementus mācību procesā (sadarbība, 

domāšana un radošums) 
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

Tematiskais plāns 

Skola 2030 komandu 

vadītāji 

Mācīt  prasmi plānot mācīšanos 10. klasē un pilnveidot to 

11. klasē.  
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

Tematiskais plāns 

Skola 2030 vidusskolas 

komandas vadītājs   

Veidot un lietot atgādnes par dažādām tēmām dažādos 

mācību priekšmetos  
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

Tematiskais plāns 

Skola 2030 vidusskolas 

komandas vadītājs   
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS   

Prioritāte Pašvadītas mācīšanās mācīšana  

Mērķis Veicināt skolēnu dažādu kompetenču attīstību personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Mācību stundu vērojumi 

Skolēnu anketēšanas rezultāti  

Aprobācijas sanāksmju protokoli 

Skolotāju sadarbības projekti  

Skolotāju pētāmo jautājumu prezentācijas posteri  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Apzināt un ieviest pašvadītas mācīšanās stratēģijas mācību 

procesā visos mācību priekšmetos. 

 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

 

Skola 2030 komandu 

vadītājs   

Apzināt un veidot pašvadītas mācīšanās ieradumus dažādu 

mācību priekšmetu stundās 
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

 

Skola 2030 komandu  

vadītājs   

Pašvadītas mācīšanās un pilsoniskās līdzdalības caurviju 

aktualizēšana un izvērtēšana  
Pirmsskolas skolotāji  Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

 

Skola 2030 pirmsskolas 

komandas vadītājs   

Veidot atbilstošu mācību vidi, lai nodrošinātu pašvadītas 

mācīšanās norisi pirmsskolā  
Pirmsskolas skolotāji  Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

 

Skola 2030 pirmsskolas 

komandas vadītājs   
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS   

Prioritāte Efektīva sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites realizēšana mācību stundās (sniegumu līmeņu apraksts) 

Mērķis Veicināt skolēnu dažādu kompetenču attīstību personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

mācību stundu vērojumi  

snieguma līmeņu aprakstu piemēri  

saskaņotie snieguma līmeņa aprakstu piemēri dažādās klasēs’ 

skolotāju pētāmo jautājumu prezentācijas posteri  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Katrā mācību stundā efektīvi realizēt skolēnam 

sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti.  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Izveidot vienotus snieguma līmeņa aprakstus dažādos 

mācību priekšmetos prasmju vērtēšanai  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Skola 2030 komandu 

vadītāji  

Saskaņot snieguma līmeņa aprakstus starp priekšmetiem  

katrā klasē 
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

 

Skola 2030 komandu 

vadītāji 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI  

Prioritāte Skolēnu sasniegumu paaugstināšana valsts pārbaudes darbos 

Mērķis Veidot skolēnu apzinātu un mērķtiecīgu zināšanu un prasmju apguvi 

Novērtēšanas kritēriji 

 

Pārbaudes darbu piemēri  

Nestandarta uzdevumu labās prakses piemēri  

Skolēnu sasniegumi VPD 3., 6., 9. un 12. klasēs  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Veidot pārbaudes darbos kompleksus uzdevumus, kuros 

ietvertas zināšanas un prasmes no iepriekšējām tēmām 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot uzdevumus dažādos mācību priekšmetos 

nestandarta situāciju risināšanai 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Pārbaudes darbos ieviest uzdevumus, kuros iekļauj 

iepriekšējās tēmas jautājumus viena priekšmeta ietvaros 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veikt skolēnu sasniegumu analīzi VPD  Metodisko komisiju 

vadītāji  

2. semestrī  VPD rezultāti  direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI  

Prioritāte Skolēnu personisko mācību sasniegumu izaugsmes veicināšana 

Mērķis Veidot skolēnos pašvadītas mācīšanās iemaņas  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Mācību stundu vērojumu materiāli  

Temata atsegumu izmantošanās labās prakses piemēri  

Snieguma līmeņa aprakstu labās prakses piemēri. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Veidot un izmantot efektīvu AS dažādos mācību 

priekšmetos  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Izvirzīt kopā ar skolēniem mācību mērķus un izvērtēt 

sasniegto 
Priekšmetu skolotāji 

Klašu audzinātāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Temata atseguma izmantošana mācību mērķu izvirzīšanā Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Lietot snieguma līmeņa aprakstus kā mācību procesa un 

vērtēšanas instrumentus 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Audzēkņu sasniegumu vērtēšana un analīze pēc katra 

temata, akcentējot valodas un sociālo zinību jomu 
Pirmsskolas skolotājas  Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Prioritāte Karjeras izglītības integrēšana mācību procesā 

Mērķis Veidot skolēnos izpratni par karjeras izglītības nozīmi personiskajā izaugsmē  

Novērtēšanas kritēriji Tematiskie plāni un notikušo  karjeras izglītības stundu apkopojums  

Metodisko komisiju sanāksmju protokoli 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Iekļaut dažādu priekšmetu skolotāju tematiskajos stundu 

plānos ar karjeras izglītību saistītas tēmas 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Apzināti akcentēt katrā priekšmetā karjeras iespējas, 

sadarbojoties ar karjeras konsultantu.  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt mācību ekskursijas projekta “Latvijas skolas 

soma” ietvaros 
Klases audzinātāji  Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli. 

Skolas budžets  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Apmeklēt izstādes Skola 2019, sadarbība ar praksi.lv, Ēnu 

dienu aktivitātes 
Klases audzinātāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli, 

skolas budžets 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Temata “Profesijas” izvēle un izzināšana pirmsskolas 

grupās  
Pirmsskolas skolotāji 2. semestrī  Metodiskie 

materiāli, 

darbības 

plānojums  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM  

Prioritāte Skolēnu individuālo kompetenču attīstīšana  

Mērķis Veicināt katra skolēna pašizpausmi un individuālo attīstību visās mācību satura jomās  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Realizētie klašu skolēnu individuālo prasmju un talantu projekti – apraksti, publikācijas 

Realizēto aktivitāšu apraksti 

Iesaistīto skolēnu skaits  

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Apzināt un pilnveidot klases skolēnu individuālās prasmes 

un talantus-projekts “Izzini sevi un  klases biedru”. 
Klases audzinātājs 

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Realizēt projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” aktivitātes  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veicināt audzēkņu individuālo kompetenču attīstīšanu, 

sadarbībā ar vecākiem  
Pirmsskolas skolotājas  Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM  

Prioritāte Jēgpilna mācību aktivitāšu plānošana iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros   

Mērķis Stiprināt skolēnu piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi un valsti 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

● Skolotāju sadarbības apliecinājumi  

● Pirms mācību ekskursijas realizēto aktivitāšu apraksti 

● Mācību ekskursiju plānojumi un apraksti 

● Aktivitāšu, kas ir notikušas pēc mācību ekskursijas apraksti 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Skolotājiem savstarpēji sadarbojoties izplānot un realizēt 

projekta “Latvijas skolas soma” piedāvātās aktivitātes 
Klases audzinātājs 

 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Izveidot ekskursiju plānojumus, atbilstoši skolēnu 

vecumposmam. 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Sadarbojoties skolotājiem, atrast objektus, kas ietvertu 

dažādu mācību priekšmetos apgūstamās tēmas  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS VIDE  

Prioritāte Iesaistīšanās valstiski nozīmīgos notikumos un aktivitātēs, sagaidot Latvijas simtgades svinības 

Mērķis Aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Skolēnu iesaistīšana skolas svētku noformējuma radīšanā 

Notikušas aktivitātes klasēs, kas veltītas Latvijas simtgadei 

Noticis svinīgais svētku koncerts, kurā iesaistīti visu klašu grupu skolēni. 

Noticis pasākums pirmsskolas grupām  

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Veidot  atbilstošu noformējumu LR simtgades pasākumos  

 
Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Iesaistīties Vecumnieku novada LR simtgades pasākumos Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Iesaistīties dažādās aktivitātēs un pasākumos valsts 

mērogā, kas veltīti Latvijas simtgadei. 
Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt Latvijas simtgades svinībām atbilstošas 

aktivitātes katrā klašu posmā 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt pirmsskolai kopīgus pasākumu, veltītu Latvijas 

100 gadadienai “Mūsu devums Latvijai” 
Pirmsskolas skolotāji  1.Semestrī  Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS VIDE  

Prioritāte Skolas tēla veidošana un popularizēšana 

Mērķis Veicināt skolas atpazīstamību Vecumnieku novadā un Latvijā  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Publikācijas pašvaldības izdevumā “Vecumnieku novada ziņas” 

Publikācijas Vecumnieku novada mājas lapā  

Ieraksti Vecumnieku vidusskolas mājas lapā un Facebook lapā.  

Organizēti sadarbības pasākumi ar citām Latvijas skolām, popularizējot skolas labās prakses piemērus projektā Skola 

2030 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Regulāri atspoguļot medijos ar skolu saistītas aktivitātes   MK vadītāji  Visu mācību 

gadu 

 direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Sadarbojoties ar citām skolām, popularizēt labās prakses 

piemērus un organizēt dažādus pasākumus 
direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

 Direktors  

Organizēt Olimpisko dienu skolā  Priekšmetu skolotāji Septembrī  Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS VIDE  

Prioritāte Pozitīvas saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras veidošana 

Mērķis Pilnveidot vienotu sistēmu skolēnu pozitīvas uzvedības veicināšanai skolā 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Ieraksti par novadītajām sociāli emocionālās mācīšanās stundām1.-12. klasēs 

Programmas APU izvērtējumi metodiskajās sanāksmēs 

Organizēti pasākumi kopa ar skolēniem, Skolēnu Domi 

 Izveidoti vienoti uzvedības noteikumu apzīmējumi pirmsskolā  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Veidot pozitīvu attiecību kultūru skolotāju un skolēnu vidū 

(pasākumi kopā ar skolēniem) 
Klašu audzinātāji 

Priekšmetu skolotāji  

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Attīstīt programmas Atbalsts pozitīvai uzvedībai principus 

skolas ikdienas dzīvē 
Klašu audzinātāji 

Priekšmetu skolotāji  

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Vadīt sociāli emocionālās mācīšanās stundas 1.-12. klasēs  Klašu audzinātāji  Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Vienotu uzvedības noteikumu apzīmējumu izveidošana 

lietošanai pirmsskolas vidē 
Pirmsskolas skolotājas  Visu mācību 

gadu  

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Pozitīvas saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras 

veidošana, akcentējot galda kultūras iemaņu pilnveidošanu 
Pirmsskolas skolotājas  Visu mācību 

gadu  

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma RESURSI   

Prioritāte Skolotāju profesionālās lietpratības paaugstināšana  

Mērķis Paaugstināt skolotāju profesionālo kompetenci 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

Apmeklētas LU SIIC kursu nodarbības  

Skolā ar pedagogiem strādā pedagogu mācīšanās konsultants  

Organizēta sadarbība ar citu projekta  Skola 2030 skolu pedagogiem  

Skolotāji savstarpēji vērojuši un analizējuši mācību stundas ar projekta Skola 2030 materiālu izmantošanu 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus, 

sadarbībā ar Starpnozaru izglītības iniciatīvu centru (SIIC). 
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

1. semestris  Darba 

plānojums  

Finanšu resursi 

Direktors  

Apzināt pedagogu individuālās profesionālās izaugsmes 

vajadzības un organizēt sadarbību ar mācīšanās konsultantu.  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Darba 

plānojums 

Direktors 

Organizēt skolotāju savstarpējo mācību stundu vērošanu 

un analīzi 
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

 Visu mācību 

gadu 

Finanšu resursi  Direktors 

Organizēt sadarbību ar citu skolu pedagogiem projekta 

Skola 2030 labās prakses ieviešanā 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Mācību materiālās bāzes pilnveidošana valodas un sociālo 

prasmju attīstīšanai  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Finanšu 

līdzekļi 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma RESURSI   

Prioritāte Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un modernizācija   

Mērķis Nodrošināt nepieciešamos mācību līdzekļus kvalitatīvai pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu 

realizēšanai un projekta Skola 2030 aprobācijai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Iesniegti metodisko komisiju un atsevišķu skolotāju pieprasījumi mācību kabinetu materiālās bāzes pilnveidošanai 

Aprīkoti mācību kabineti un pirmsskolas grupas ar interaktīvajām tāfelēm un projektoriem 

Ierīkots interneta pieslēgums mājturības kabinetam  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Apzināt mācību kabinetu aprīkojuma nepieciešamību pēc 

jaunā mācību standarta prasībām  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

1.semestris  Jaunās 

pirmsskolas 

vadlīnijas un 

jaunie 

pamatizglītības 

un vidējās 

izglītības 

standarti  

Direktors  

Aprīkot mācību kabinetus un pirmsskolas grupu telpas ar 

nepieciešamajiem mācību materiāliem un līdzekļiem  
Direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā 

Visu mācību 

gadu  

Skolas budžeta 

līdzekļi  

Direktors 

Uzlabot skolas kopētāju un printeru funkcionalitāti 

saimnieciskajā darbā 
Direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā 

Visu mācību 

gadu 

Skolas budžeta 

līdzekļi 

Direktors 

Nodrošināt mājturības kabinetu ar interneta pieslēgumu un 

datoru 
Direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā 

2. semestrī  Skolas budžeta 

līdzekļi 

Direktors  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀSĀNA  

Prioritāte Skolotāju profesionālo kompetenču pilnveidošana kopējās plānošanas grupās, sadarbībā ar Latvijas Universitātes 

Starpnozaru izglītības inovāciju centru 

Mērķis Pilnveidot  skolas kā mācīšanās organizācijas kultūru  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Skolotāji iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus un priekšlikumus par mācību satura aprobāciju  

Aprobācijas sanāksmju protokoli 

Realizēti kopīgi Starppriekšmetu un starpjomu sadarbības projekti  

Notikuši pedagogu profesionālās pilnveides kursi  

Pedagogi piedalījušies LU SIIC pētījuma aktivitātēs 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Organizēt projekta Skola 2030 mācību satura un caurviju 

aprobācija 
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Visu mācību 

gadu  

Darba 

plānojums  

Direktors  

Veidot skolā pedagogu sadarbības iespējas kopīgiem 

starppriekšmetu un starpjomu projektiem  

 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Visu mācību 

gadu 

Darba 

plānojums  

Direktors 

Organizēt pedagogu tālākizglītības nodarbības, balstoties 

uz pedagogu vajadzībām un SIIC pētījuma rezultātiem  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Darba 

plānojums  

Finanšu līdzekļi 

Direktors 

Organizēt skolotāju profesionālo kompetenču 

pilnveidošanu pirmsskolas sadarbības grupās  
Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Darba 

plānojums  

Direktors 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTE NODROŠINĀSĀNA  

Prioritāte Skolas attīstības plāna veidošana. 

Mērķis Izstrādāt skolas attīstības plānu 2018.-2021. gadam 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

Ir apkopoti skolas stipro pušu un tālākās attīstības vajadzību prioritātes 

Ir notikušas darba grupu sanāksmes attīstības plāna veidošanā  

Attīstības plāns ir apspriests Skolas padomē, skolas pedagoģiskās padomes sēdē 

Ir izveidots skolas attīstības plāns nākamajam plānošanas periodam  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Izveidot skolas darbinieku darba grupas pa skolas 

attīstības plāna pamatjomām  
Direktora vietnieks 

izglītības jomā  

1. Semestris  

 

Darba grupu 

saraksts 

Direktors  

 

Izvērtēt darba grupās iepriekšējā plānošanas periodā 

sasniegto  
Direktora vietnieks 

izglītības jomā  

1. Semestris  

 

AP 2015.-2018. 

gadam  

Direktors  

 

Izvirzīt skolas attīstības prioritātes nākamajam plānošanas 

periodam un izstrādāt to ieviešanas gaitu 
Metodiskās padomes 

vadītājs  

1. Semestris  

 

AP 2015.-2018. 

gadam izvērtējums  

Direktors  

 

Apspriest Skolas padomē attīstības plāna 2018.-2021. 

gadam projektu  
Skolas padomes 

priekšsēdētājs  

1. Semestris  

 

AP  2018.-2021. 

gadam projekts 

Direktors  

Apspriest Skolas pedagoģiskās padomes sanāksmē  

attīstības plāna 2018.-2021. gadam projektu 
Metodiskās padomes 

vadītājs 

1. Semestris AP 2018.-2021. 

gadam projekts 

Direktors  

Iesniegt skolas attīstības plānu Vecumnieku novada Domē  Direktors  1. Semestris 

 

AP 2018.-2021. 

gadam projekts 

Skolas padomes 

priekšsēdētājs  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Prioritāte Jaunā vidējās izglītības satura apgūšanas organizācijas plānošana.  

Mērķis Sagatavoties jaunā mācību satura ieviešanai vidējās izglītības programmās 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

Izveidots jaunais vidējās izglītības programmu piedāvājums 

Izvēles priekšmetu plānojums vidusskolas klasēs  

Metodisko sanāksmju un pedagoģiskās padomes sēžu protokoli 

Skolēnu, skolēnu vecāku aptaujas anketas  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Izvērtēt skolas realizēto mācību programmu pieredzi  Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

1.semestris  Skolas 

pašnovērtējums 

Direktors  

Apzināt un izvērtēt skolas iespējamos resursus un skolēnu 

un vecāku vēlmes  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

1.semestris  Izstrādātās anketas  Direktors  

Veidot vidusskolas posma programmu projektus un 

modeļus, ietverot trīs līmeņos apgūstamo mācību saturu. 
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

2.semestris  Jaunais vidējās 

izglītības standarts,  

MK noteikumi  

Direktors  

Veidot iespējamo izvēles priekšmetu piedāvājumu vidējās 

izglītības satura apgūšanā  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

2.semestris  Jaunais vidējās 

izglītības standarts,  

MK noteikumi  

Direktors  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Prioritāte Starppriekšmetu un starpjomu  mācīšanās un sadarbības projektu realizēšana  

Mērķis Veicināt skolēnu dažādu kompetenču attīstību personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

Notikuši dažādu mācību priekšmetu un jomu sadarbības projekti visās klasēs  

Prasmes mācīšanas kalendārais plāns 10.-12.klasēs  

Sadarbības projektu plānojums ar aktivitātēm un kompleksajiem uzdevumiem 

Ieraksti klases žurnālā par mācību stundām, kurās notiek sadarbības projektu realizācija  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Sadarbojoties vairākiem mācību priekšmetu skolotājiem 

veidot kopīgus mācību projektus jaunā mācību satura 

aprobācijai.  

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu 

mācību 

gadu  

Metodiskie materiāli 

no Skola 2030 

Tematiskais plāns 

Direktora vietnieks mācību 

jomā 

 

Veidot starpdisciplinārus projektus sākumskolā   Mācību priekšmetu 

skolotāji  

Visu 

mācību 

gadu 

MOODLE vide,  

mācību materiāli,  

 

Direktora vietnieks mācību 

jomā 

 

Organizēt skolas projektus, balstoties uz dažādu mācību 

priekšmetu skolotāju sadarbību  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Visu 

mācību 

gadu 

Metodiskie materiāli 

no Skola 2030 

Tematiskais plāns 

Direktors  

Organizēt skolotāju sadarbību vidusskolas posmā 

konkrētas prasmes kopīgai mācīšanai 10. -12.klasēs  

  

Mācību priekšmetu 

skolotāji  

Visu 

mācību 

gadu 

Metodiskie materiāli 

no Skola 2030 

Tematiskais plāns 

Direktora vietnieks mācību 

jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Prioritāte Caurviju un tikumu integrācijas aprobācija mācību saturā 

Mērķis Veicināt efektīvāku jaunā mācību satura aprobāciju  

Novērtēšanas kritēriji Mācību stundu vērošanas rezultāti  

Skolotāju un skolēnu aptauju rezultāti  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Iekļaut mācību stundās caurviju prasmes attīstošus  

uzdevumus un tikumus veicinošas aktivitātes.  
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

Tematiskais plāns 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

 Klases audzināšanas programmā iekļaut tēmas par 

tikumiem  

 

Klašu audzinātāju MK Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

Tematiskais plāns 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Izstrādāt un veikt skolēnu aptaujas par attieksmi pret 

tikumiem.  
Klašu audzinātāju MK 2 reizes gadā  Anketa  Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot sarunu ciklu klasēs par vērtībām .  Klašu audzinātāju MK Visu mācību 

gadu 

Jaunais 

pamatizglītības 

saturs 

 Metodiskie 

materiāli,  

Klases stundu 

plānojumi  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS   

Prioritāte Pašvadītas mācīšanās mācīšana  

Mērķis Veicināt skolēnu dažādu kompetenču attīstību personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

Stundu vērošanas rezultāti  

Labās prakses piemēri skolotāju portfolio, klašu audzinātāju dienasgrāmatās  

Skolēni zina un pielieto stundās dažādas mācīšanās stratēģijas 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Pielietot  pašvadītas mācīšanās- plānošanas, uzraudzīšanas 

un novērtēšanas stratēģijas mācību procesā visos mācību 

priekšmetos. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

 

Skola 2030 komandu 

vadītāji   

Organizēt aktivitātes stundās, kas veido skolēnos sapratni 

par savu mācīšanās procesu  
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

 

Skola 2030 komandu 

vadītāji   

Veidot skolēnu mācīšanās plānus un sekot to izpildei. Mācību priekšmetu 

skolotāji, klašu 

audzinātāji 

Visu mācību 

gadu 

 Direktors  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS   

Prioritāte Daudzveidīgu un jēgpilnu uzdevumu realizēšana stundās atbilstoši Solo taksonomijai  

Mērķis Veicināt skolēnu dažādu kompetenču attīstību personisko un sabiedrības mērķu sasniegšanai  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

Stundās skolotāji piedāvā skolēniem dažādus uzdevumus, atbilstoši Solo taksonomijai  

Skolotāji ir izveidojuši tematiem atbilstošu dažādu līmeņu uzdevumus 

Stundu vērojumi 

Skolotāju sadarbības grupu protokoli 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Skolotājiem sadarbojoties, veidot dažāda dziļuma 

uzdevumus katrā mācību jomā 

Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Laiks sadarbībai  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Mācību stundās piedāvāt daudzveidīgus uzdevumus Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Skola 2030 komandu 

vadītāji  

Pārbaudes darbos iekļaut dažāda dziļuma un sarežģītības 

pakāpes uzdevumus 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli no Skola 

2030 

Skola 2030 komandu 

vadītāji 

 

  



Vecumnieku vidusskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018./2019.-2020./2021. m. g. 
 

48 

Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS   

Prioritāte Efektīva sasniedzamā rezultāta un  atgriezeniskās saites realizēšana mācību stundā 

 

Mērķis Nodrošināt  jēgpilnu mācīšanos katrā mācību stundā 

Novērtēšanas kritēriji 

 

Stundu plāni un uzdevumu paraugi   

Skolēnu snieguma līmeņu apraksti  

Aptaujas rezultāti  

Dažādu mācīšanās stratēģiju un paņēmienu apkopojums  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Izmantot temata atsegumus mācību stundās  Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli,  

Skola 2030 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot un izmantot snieguma līmeņu aprakstus Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Mācīt skolēniem lietot dažādas stratēģijas un mācīšanās 

paņēmienus  

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot un stundās lietot uzdevumus, kas vērsti uz 

sasniedzamo rezultātu. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veikt skolēnu aptauju par sasniedzamā rezultāta izpratni 

un atgriezeniskās saites izmantošanu  

Metodiskā padome  2 reizes gadā  Aptaujas anketa  Direktors  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI  

Prioritāte Skolēnu sasniegumu paaugstināšana valsts pārbaudes darbos 

Mērķis Paaugstināt skolēnu sasniegumus valsts diagnosticējošos un pārbaudes darbos 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

Pārbaudes darbu piemēri  

Mācību sasniegumu analīzes materiāli 

Skolēnu mācību sasniegumu portfolio  

Komplekso uzdevumu piemēri dažādās mācību jomās 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Iekļaut  pārbaudes darbos kompleksus uzdevumus, kuros 

ietvertas zināšanas un prasmes no iepriekšējām tēmām 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot uzdevumus mācību priekšmetos problēmsituāciju 

risināšanai 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veikt pārbaudes darbu analīzi un izvērtēšanu, nosakot 

uzlabojamās jomas  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Pārbaudes 

darbu analīzes 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Pēc diagnosticējošiem pārbaudes darbiem iekārtot skolēnu 

portfolio ar analīzi un turpmāko mācīšanās plānu  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Diagnosticējoš

o  darbu 

analīzes 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI  

Prioritāte Skolēnu mācību darba rezultātu uzlabošana, veicinot skolēnu atbildīgu attieksmi pret izglītības ieguvi 

Mērķis Veidot skolēnos ieradumu mācīties nemitīgi un ar aizrautību 

Novērtēšanas kritēriji Skolēnu mācīšanās mērķi un plāni to realizēšanai  

Skolas vērtības atbildība ieviešanas aktivitātes  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Izvirzīt kopā ar skolēniem mācību mērķus, sekot tiem  un 

izvērtēt sasniegto 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Darba plāni  Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot aktivitātes mācību stundās un klašu audzinātāju 

stundās par skolas vērtību atbildība, saistot to ar atbildīgu 

izglītības ieguvi 

Priekšmetu skolotāji 

Klašu audzinātāji 

Visu mācību 

gadu 

Darba plāni Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Saskaņot skolas Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ar 

jauno mācību saturu 
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

2.semestris Vērtēšanas 

kārtība 

Jaunā mācību 

satura 

dokumenti  

Direktors  

Mācīt skolēnus plānot, vadīt savu mācīšanās procesu un 

reflektēt par to 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Darba plāni  Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Prioritāte Pozitīvās uzvedības veicināšana. 

 

Mērķis Izveidot drošu vidi skolā, kurā visi izturas ar savstarpēju cieņu  

Novērtēšanas kritēriji ● APU ievērošanas monitoringa materiāli  

● Pozitīvie ieraksti e-klasē 

● Klases stundu materiāli 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Realizēt programmas Atbalsts pozitīvai uzvedībai 

aktivitātes mācību stundās 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Atbalstīt ikviena skolēna pozitīvo uzvedību  Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot aktivitātes par skolas vērtību Cieņa.   Priekšmetu skolotāji 

Klašu audzinātāji  

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt klases stundas vērtības Cieņa mācīšanai  Klašu audzinātāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Iesaistot vecākus, veidot motivējošus projektus skolēnu 

izaugsmei  
Klašu audzinātāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM  

Prioritāte Skolēnu interesi veicinošu pasākumu organizēšana. 

Mērķis Radīt skolēniem interesantu mācību vidi  

Novērtēšanas kritēriji 

 

Skolēnu interesi veicinošu  pasākumu plāni un izvērtējumi 

Publikācijas medijos par notikušajām aktivitātēm  

Mācību jomu konkursu rezultāti  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Organizēt aktivitātes iniciatīvā “Latvijas skolas soma” Klases audzinātājs 

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt interesi veicinošus pasākumus dažādās mācību 

jomās 
Priekšmetu skolotāji 

Metodisko komisiju 

vadītāji  

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot pasākumus kopā ar sadarbības skolām, novada 

iestādēm, nevalstiskām organizācijām 
Mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas   

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS VIDE  

Prioritāte Kultūras izpratnes un pašizpausmes kompetences veidošana. 

Mērķis Veicināt skolēnu aktīvu radošumu dažādās izpausmēs ( māksla, mūzika, drāma, literatūra)  

Novērtēšanas kritēriji Iniciatīvas “Latvijas skolas somas” aktivitāšu plāns un izvērtējums  

Labās prakses piemēri 

Publikācijas medijos par notikušajām aktivitātēm  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Veidot kultūras izpratni dažādos mācību priekšmetos, 

sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem  
Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt aktivitātes iniciatīvā “Latvijas skolas soma” Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt sadarbības aktivitātes ar novada 

amatierkolektīviem, muzejiem un radošām personībām 
Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS VIDE  

Prioritāte Skolas teritorijas labiekārtošana  

Mērķis Uzlabot skolas vidi, pielāgojot to jaunajam mācību saturam un skolēnu drošības uzlabošanai. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

Skolas ēkas Kalna ielā 13A labiekārtošanas darbu plāns. 

Ir papildināta videonovērošanas sistēma. 

Ir labiekārtotas mācību telpas un skolas teritorija 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Saskaņā ar pirmsskolas teritorijas labiekārtošanas plānu  

ēkai Kalna ielā 13A, turpināt teritorijas uzlabošanas darbus. 

Direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā 

2020. gada 

vasara 

Finanšu līdzekļi Direktors 

Veidot mācību procesa nodrošināšanai atbilstošu telpu 

labiekārtošanu un skolas ēku teritoriju labiekārtošanu. 

Direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā 

2020. gada 

vasara 

Finanšu līdzekļi Direktors 

Skolēnu drošības nodrošināšanai, papildināt 

videonovērošanas sistēmu skolas ēkā Kalna ielā 13A. 

Direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā 

Visu mācību 

gadu 

Finanšu līdzekļi Direktors 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma RESURSI  

Prioritāte Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un modernizācija 

Mērķis Nodrošināt nepieciešamos mācību līdzekļus kvalitatīvai pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu 

realizēšanai un jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolā  

Novērtēšanas kritēriji Nepieciešamo mācību materiālu un aprīkojuma saraksts 

Iegādātie mācību līdzekļi un aprīkojums  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Aprīkot mācību kabinetus un pirmsskolas grupu telpas ar 

nepieciešamajiem mācību materiāliem un līdzekļiem 

Direktora vietnieks 

pirmsskolā, direktora 

vietnieks 

saimnieciskajā jomā  

Visu mācību 

gadu  

Finanšu 

līdzekļi 

Direktors  

Apzināt mācību kabinetu aprīkojuma nepieciešamību 

atbilstoši jaunā mācību standarta prasībām 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, metodisko 

komisiju vadītāji  

1.semestris   Mācību 

priekšmetu 

standarti un 

programmas  

Direktors 

Realizēt  atbilstošu mācību materiālu iegādi, atbilstoši jaunā 

satura realizēšanas prasībām  

direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā 

Visu mācību 

gadu 

Finanšu 

līdzekļi 

Direktors 

 

  



Vecumnieku vidusskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018./2019.-2020./2021. m. g. 
 

56 

Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma RESURSI   

Prioritāte Skolotāju profesionālās lietpratības paaugstināšana un sadarbības organizēšana 

Mērķis Nodrošināt skolotāju profesionālo pilnveidi un attīstīt profesionālo kompetenci  

Novērtēšanas kritēriji Apmeklētas dažādas kursu nodarbības  

Sadarbība ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru  

Skolotāja-konsultanta atskaites  

Skolotāju sadarbības plānojums ar savas un citu skolu skolotājiem  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Apzināt pedagogu individuālās profesionālās izaugsmes 

vajadzības un organizēt sadarbību ar mācīšanās konsultantu. 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

1. semestris  Darba 

plānojums  

Finanšu resursi 

Direktors  

Organizēt skolotāju savstarpējo mācību stundu vērošanu 

un analīzi 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu  

Darba 

plānojums 

 

Direktors 

Organizēt sadarbību ar citu skolu pedagogiem jaunā 

mācību satura ieviešanā  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Visu mācību 

gadu 

Finanšu resursi  Direktors 

Organizēt skolotāju savstarpēju dalīšanos pieredzē par 

sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites efektīvu 

izmantošanu mācību stundās 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Visu mācību 

gadu 

Darba 

plānojums  

Finanšu resursi   

Direktors 

Veidot skolā pedagogu sadarbības iespējas kopīgiem 

starppriekšmetu un starpjomu projektiem un dalīties pieredzē 

ar  sadarbības projektu labās prakses piemēriem 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Visu mācību 

gadu 

Darba 

plānojums  

Finanšu resursi   

Direktors 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTE NODROŠINĀSĀNA  

Prioritāte Mācību darba organizācijas maiņa, atbilstoši jaunajām prasībām 

Mērķis Realizēt kompetenču pieejā balstīto mācību saturu pirmsskolā un sagatavoties jaunā mācību satura realizēšanai 

pamatskolā un vidusskolā  

Novērtēšanas kritēriji 

 

Aprobācijas procesa izvērtējums 

Pirmsskolas grupu darba plānojuma maiņa  

Izstrādātie mācību organizācijas maiņas projekti  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Organizēt mācību satura plānošanu, īstenojot jaunā 

mācību satura ieviešanu pirmsskolā. 
Direktora vietnieks 

pirmsskolā  

Visu mācību 

gadu  

Jaunais mācību satura 

standarts un mācību 

priekšmetu programmas  

Direktors 

Aprobēt dažādas mācību darba organizācijas 

formas, atbilstoši jaunā mācību satura ieviešanas 

prasībām (moduļi)  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu  

Jaunais mācību satura 

standarts un mācību 

priekšmetu programmas 

Direktors 

Iepazīties ar citu skolu labo praksi Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

1. Semestri

s  

Jaunais mācību satura 

standarts un mācību 

priekšmetu programmas 

Direktors 

Izstrādāt mācību organizācijas maiņas projektus  Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

1. Semestri

s   

Jaunais mācību satura 

standarts un mācību 

priekšmetu programmas 

Direktors 

Metodiskajās komisijās un metodiskajā padomē 

apspriest iespējamās mācību procesa organizācijas 

izmaiņu projektus   

Metodisko komisiju 

vadītāji  

 Metodiskās 

padomes vadītājs  

2. semestrī  Jaunais mācību satura 

standarts un mācību 

priekšmetu programmas 

Direktors  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešana 1., 4., 7., 10. klasēs  

Mērķis Veikt efektīvu jaunā mācību satura ieviešanu  

Novērtēšanas kritēriji Mācību stundu vērošanas rezultāti  

Skolotāju un skolēnu aptauju rezultāti  

Skolotāju sadarbības grupu sanāksmju protokoli 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un pārraudzība 

Saskaņot dažādu jomu mācību tēmas 1., 4., 7., 10. klasēs  Priekšmetu skolotāji  Augustā, 

decembrī  

Jaunais standarts 

un programmas 

Tematiskais plāns 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Veikt skolēnu un skolotāju aptauju par jaunā mācību satura 

mācīšanu un mācīšanos.   
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu  

Sagatavotās 

anketas 
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Sadarboties priekšmetu skolotājiem mācību satura 

ieviešanā 
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Sadarbības 

kalendārais 

plānojums  

Direktors 

Vērot un analizēt mācību stundas satura ieviešanas klasēs  Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Pārraudzības 

plānojums  

Direktors 

Iekļaut plānotās caurvijas mācību stundās. Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Jaunais standarts 

un programmas 

Tematiskais plāns 

Direktors 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

Prioritāte Efektīva sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites realizēšana mācību stundā  

 

Mērķis Nodrošināt jēgpilnu mācīšanos katrā mācību stundā 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 Stundu plāni un uzdevumu paraugi   

Skolēnu snieguma līmeņu apraksti  

Aptaujas rezultāti  

Stratēģiju un paņēmienu apkopojums  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Izmantot temata atsegumus  mācību stundās  Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli,  

Skola 2030 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot un lietot  snieguma līmeņu aprakstus un saskaņot 

tos mācību jomu skolotājiem  
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Mācīt skolēniem lietot dažādas stratēģijas un mācīšanās 

paņēmienus  
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot un stundās lietot uzdevumus, kas vērsti uz 

sasniedzamo rezultātu. 
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veikt skolēnu aptauju par sasniedzamā rezultāta izpratni 

un atgriezeniskās saites izmantošanu. 
Metodiskā padome  2 reizes gadā  Aptaujas anketa  Direktors  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

Prioritāte Daudzveidīgu un jēgpilnu uzdevumu realizēšana stundās atbilstoši Solo taksonomijai  

 

Mērķis Nodrošināt jēgpilnu mācīšanos katrā mācību stundā 

Novērtēšanas kritēriji Mācību stundu plāni un uzdevumu paraugi  

Skolēnu snieguma līmeņu apraksti  

Aptaujas rezultāti  

Dažāda dziļuma uzdevumu apkopojums katrā priekšmetā   

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Skolotājiem sadarbojoties, veidot dažāda dziļuma 

uzdevumus katrā mācību jomā un apkopot tos  
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli,  

Skola 2030 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Mācību stundās piedāvāt daudzveidīgus uzdevumus Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Pārbaudes darbos iekļaut dažāda dziļuma un sarežģītības 

pakāpes uzdevumus 
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt skolotāju pieredzes pasākumu par dziļo 

uzdevumu veidošanu un lietošanu  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

2x gadā  Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Prioritāte Skolēnu sasniegumu paaugstināšana valsts pārbaudes darbos 

Mērķis Paaugstināt skolēnu sasniegumus valsts diagnosticējošos un pārbaudes darbos 

Novērtēšanas kritēriji 

 

Izveidoto pārbaudes darbu piemēri  

Skolēnu mācību sasniegumu valsts pārbaudes darbos analīzes materiāli 

Skolēnu portfolio  

Komplekso uzdevumu piemēri 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Analizēt iepriekšējā gada pieredzi pārbaudes uzdevumu 

veidošanā, nosakot uzlabojamās jomas  
Mācību priekšmetu 

metodisko komisiju 

vadītāji 

2 reizes gadā  DD un VPD 

rezultāti  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Iekļaut pārbaudes darbos kompleksus uzdevumus, kuros 

ietvertas zināšanas un prasmes no iepriekšējām tēmām 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Veidot uzdevumus mācību priekšmetos problēmsituāciju 

risināšanai 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Pēc diagnosticējošiem pārbaudes darbiem iekārtot skolēnu 

portfolio ar analīzi un turpmāko mācīšanās plānu  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Diagnosticējošo  

darbu analīzes 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Prioritāte Skolēnu mācību darba rezultātu uzlabošana, veicinot skolēnu atbildīgu attieksmi pret izglītību  

Mērķis Veidot skolēnos ieradumu mācīties nemitīgi un ar aizrautību 

Novērtēšanas kritēriji 

 

Piedāvāto anketu un aptauju izvērtējums 

Skolēnu pašvērtējumi  

Labās prakses piemēri- aktivitāšu apraksti, vērtēšanas informācijas izmantošanas piemēri  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Piedāvāt skolēniem izpēti par savu  mācīšanās stilu un 

veidot atbilstošus mācīšanās ieradumus. 
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Pilnveidot skolēnu mācību darba pašvērtējumu Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Mācīt skolēnus izmantot vērtēšanas informāciju sava 

mācību darba un sasniegumu uzlabošanai  
Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Pārbaudes 

darbu analīzes 

materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt aktivitātes, kas ļautu skolēniem izprast izglītības 

vērtību   
Priekšmetu skolotāji, 

klases audzinātāji  

Visu mācību 

gadu 

Aktivitāšu 

plānojums  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Prioritāte Sociālās un pilsoniskās kompetences veidošana  

Mērķis Audzināt sociāli un pilsoniski atbildīgus skolēnus  

Novērtēšanas kritēriji 

 

Pasākumu plāni un izvērtējumi 

Publikācijas medijos 

Konkursu rezultāti  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Iesaistīties dažādos sabiedriskās līdzdalības projektos  Klases audzinātājs 

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Iesaistīt skolēnus pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, 

attīstot sociālo un pilsonisko kompetenci 

 

Priekšmetu skolotāji Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, valsts un  

pašvaldības iestādēm.  
Mācību priekšmetu 

MK  

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Organizēt aktivitātes skolas vērtību apzinātai veidošanai  Klases audzinātājs 

Priekšmetu skolotāji 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS VIDE   

Prioritāte Kultūras izpausmes un izpratnes kompetences veidošana   

Mērķis Veidot skolēnos izpratni par kultūru kā vērtību 

Novērtēšanas kritēriji Skolas salidojuma plānojums 

Mācību stundu plāni 

Apmeklēto kultūras pasākumu pase  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Organizēt skolas absolventu salidojumu. Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

1. semestris Metodiskie 

materiāli 

Direktors  

Izmantot mācību priekšmetos moduļa Drāma elementus   Priekšmeta skolotāji  Visu m.g. Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Piedalīties Latvijas kultūras pasākumos un aktivitātes  Priekšmeta skolotāji Visu m.g.  Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Izveidot klases skolēnu kultūras apmeklējumu pasi. Klases audzinātāji  Visu māc. 

gadu  

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS VIDE   

Prioritāte Skolas teritorijas labiekārtošana  

Mērķis Veidot mūsdienīgu, drošu un mācību procesam atbilstošu mācību vidi 

Novērtēšanas kritēriji Ir veikta teritorijas labiekārtošana. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Pielāgot teritoriju mācību satura apguves prasībām Direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā 

2021. gada 

vasara 

Finanšu 

līdzekļi 

Direktors 

Teritorijas labiekārtošanas plānošanā iesaistīt izglītojamos Direktora vietnieks 

ārpusstundu jomā 

Visu mācību 

gadu 

Darba 

plānojums 

Direktors 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS VIDE   

Prioritāte Skolas vērtību ieviešana skolā   

Mērķis Veidot pozitīvu mācīšanās kultūru klasē un cieņpilnas attiecības skolā 

Novērtēšanas kritēriji 

 

Klašu audzinātāju darba plānojums  

Stundu vērošanas materiāli  

Skolēnu aptaujas rezultāti  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Efektīvi izmantot mācīšanos veicinošus klasvadības 

paņēmienus 
Mācību priekšmetu 

skolotāji  

Visu mācību 

gadu  

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Iekļaut klašu audzināšanas programmās sociāli 

emocionālās mācīšanas stundas.  
Klašu audzinātāji  Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Iesaistīt Skolēnu Domi dažādu sociāli emocionālās 

audzināšanas aktivitāšu organizēšanā  
Direktora vietnieks 

izglītības jomā  

Visu mācību 

gadu 

Darba 

plānojums  

Direktors  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma RESURSI  

Prioritāte Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un modernizācija  

Mērķis Pilnveidot skolas materiāltehnisko bāzi  

Novērtēšanas kritēriji Ir iegādāts plānotais inventārs un mācību materiāli mācību satura realizācijas nodrošināšanai. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Apzināt mācību kabinetu aprīkojuma nepieciešamību 

atbilstoši jaunā mācību standarta prasībām 
Mācību priekšmeta 

skolotāji, metodisko 

komisiju vadītāji  

1.semestris  Mācību 

priekšmetu 

standarti un 

programmas  

Direktors  

Realizēt atbilstošu mācību materiālu un inventāra iegādi, 

atbilstoši jaunā satura realizēšanas prasībām  
Direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā  

Visu mācību 

gadu  

Finanšu 

līdzekļi 

Direktors  
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma RESURSI 

Prioritāte Skolotāju profesionālo kompetenču paaugstināšana  

Mērķis Pilnveidot skolotāju profesionālās kompetences mācīšanās procesa vadīšanā  

Novērtēšanas kritēriji 

 

Noorganizētas skolotāju profesionālās pilnveides nodarbības skolā  

Mācību stundu vērojumu rezultāti  

Skolotāju mācīšanās grupu noslēguma pasākums pedagoģiskajā sēdē  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Attīstīt skolotāju prasmes plānot mācības stratēģiski un tās 

efektīvi īstenot ( SR, jēgpilni uzdevumi,  attīstoša AS)  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Visu mācību 

gadu  

Metodiskie 

materiāli 

Direktors  

Organizēt skolotāju nodarbības, kurās skolotāji mācās 

organizēt skolēnu mācīšanās aktivitātes, kas prasa domāt un 

darboties augstākajos izziņas darbības līmeņos.  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Finanšu  

līdzekļi 

Direktors 

Organizēt skolotāju profesionālo pilnveidi kompleksa 

snieguma vērtēšanā.   
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Direktors 

Organizēt atbilstošas skolotāju mazās mācīšanās grupas 

apmācībās iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanai 

praktiskajā darbībā.  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

Finanšu  

līdzekļi 

Direktors 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA, KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

Prioritāte Skolas darba pašanalīzes un pašvērtējuma pilnveidošana   

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu pašvērtēšanas procesu   

Novērtēšanas kritēriji Skolā noticis skolas darba plānošanas, ieviešanas, attīstības un pārskata cikls 

Sagatavots skolas  darba pašnovērtējums  

Sagatavots skolas attīstības plāna projekts  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Veikt informācijas, kas atspoguļo skolas un pedagogu 

darbību, apkopošanu un analīzi  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

1.semestris  Skolas 

dokumentācija  

 Direktors  

Veikt pedagogu ikgadējā pašvērtējuma pilnveidošanu  Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

1.semestris  Pedagogu 

pašvērtējums 

Direktors 

Veikt skolas darbības jomu pašvērtējumu, SVID analīzi, 

iesaistot tajā skolas pedagogus, skolēnus, skolēnu vecākus un 

tehniskos darbiniekus 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

1.semestris Skolas 

dokumentācija, 

darba grupas 

materiāli 

Direktors 

Izvirzīt skolas darba jaunās prioritātes, pamatojoties uz 

iegūto informāciju.  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

1.semestris SVID analīzes 

rezultāti  

Direktors 

Sagatavot jaunā attīstības plāna projektu.  Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

1.semestris Darba grupas 

materiāli u.c. 

nepieciešamā 

informācija  

Direktors 
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Vecumnieku vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA, KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

Prioritāte Skolas darba organizācija, atbilstoša jaunā standarta ieviešanas prasībām    

Mērķis Sakārtot skolas mācību procesa organizāciju, atbilstoši jaunajām prasībām  

Novērtēšanas kritēriji Apkopoti pedagogu darba grupu ieteikumi  

Izveidots jaunais stundu saraksts  

Izveidotas bloku stundas dažādos priekšmetos  

Apkopota pieredze un veiktas korekcijas pēc nepieciešamības.  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Apkopot pedagogu ieteikumus jaunā mācību priekšmetu 

stundu saraksta veidošanā  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Augusts  Jaunais 

standarts un 

programmas  

Direktors  

Izveidot bloku stundas dažādos priekšmetos  Direktora vietnieki 

izglītības jomā  

Augusts Jaunais 

standarts un 

programmas 

Direktors 

Izveidot mācību stundu piedāvājumu vidējās izglītības 

posmā, atbilstoši trim apguves līmeņiem un piedāvātajām 

izvēles iespējām.  

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Augusts Jaunais 

standarts un 

programmas 

Direktors 

Apkopot pieredzi par darba organizācijas jaunajām 

formām, veikt korekcijas un uzlabojumus  
Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Decembris, 

jūnijs  

Stundu 

saraksts, 

izvēles 

piedāvājumi  

Direktors 
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3.1 Informācijas iegūšana  

Skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, tematiskie plāni, klašu žurnāli, darba plāni, pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, 

metodiskās padomes dokumentācija, mācību priekšmetu metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu analīzes 

rezultāti, e-klases materiāli, skolēnu vērtējumu uzskaites materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, kontrolējošo institūciju 

akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati. 

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana un novērtēšana  – vērotas un analizētas mācību stundas, interešu izglītības nodarbības, pasākumi. 

Interviju, sarunu, individuālu sarunu rezultāti ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem, klašu audzinātāju darba materiāli, direktora un direktora vietnieku 

darba materiāli. 

Skolas darba rezultātu analīze – izmantoti  metodisko komisiju gada pašvērtējumi, pedagoģiskās padomes attīstības plāna ieviešanas gaitas analīzes 

rezultāti, attīstības plāna veidošanas darba grupu materiāli, pedagogu pašvērtējumi. 

 

 

Attīstības plāns 2018./2019.- 2020./2021.  mācību gadam apspriests Vecumnieku vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē 2018. gada 4. decembrī (prot. 

Nr. 7) un skolas padomes sēdē 2018. gada 6. decembrī (prot. Nr.1) . 

 

 

 

Vecumnieku vidusskolas direktors         A. Ķiņķevskis 

 

 

SASKAŅOTS 

Vecumnieku novada Domes 

27.12.2018. sēdē 

(prot.Nr.17, 11.§)         

 


