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1. Skolas vispārīgs raksturojums 
 Privātā vidusskola «Laisma» (turpmāk tekstā- Skola) ir privāta izglītības iestāde, 

dibināta 1993.gadā. Skolas juridiskais īpašnieks SIA “ALINVEST”. Izglītības iestāde ir 

divplūsmu skola ar padziļinātu valodu apguvi. 

Skolai ir sava simbolika – logo un karogs. Informācija par Skolu pieejama Skolas 

mājas lapā- www.laisma.lv un Facebook lapā. 

Skolas misija: Mācīšanās prasmju attīstīšana savstarpējas cieņas pilnā vidē, kurā 

ikviens audzēknis rod iedvesmu pilnveidot savas spējas un kļūst par pārliecinātu 

personību ar plašu pasaules skatījumu, kuram ir svarīgas arī ētiskās vērtības. Izglītības 

iestādes vērtības- atbildība, sadarbība un cieņa.  

Skola nodrošina labvēlīgu sadarbības un tālākizglītības vidi, organizējot izglītības 

procesus no 1,5 līdz 19 gadu vecumam.  

2019./2020. m.g. skolā īstenotās izglītības programmas. 

Programma Kods 
Licences Nr. un 

datums 

Skolēnu skaits 

(dati uz 

01.09.2019.) 

Skolēnu 

skaits 

(dati uz 

31.05.20

20.) 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 

Nr. V-9813, 

izdota 

21.05.2018. 

38 38 

Mazākumtautību 

vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011121 

Nr. V- 9527 

izdota 

28.12.2018. 

11 11 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 

Nr. V-9814, 

izdota 

21.05.2018. 

1.-3. klasē-16 

1.-3. 

klasē-

16 

4.- 6. klasē-16 

4.- 6. 

klasē-

15 

7.- 9. klasē-22 

7.- 9. 

klasē-

22 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121 Nr. V-9815, 

izdota 

21.05.2018. 

1.-3. klasē- 13 

1.-3. 

klasē- 

13 

4.- 6. klasē- 18 
4.- 6. 

klasē- 
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18 

7.- 9. klasē- 5 

7.- 9. 

klasē- 

5 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 Nr. V-9528 

izdota 28.12.2017 
10.klasē- 6 

10.klas

ē- 6 

11.klasē- 8 
11.klas

ē- 8 

12.klasē- 3 
12.klas

ē- 1 

Izglītojamo skaits skolā 107 104 

Izglītojamo skaits pirmsskolā 49 49 

Kopējais izglītojamo skaits 156 153 

 
 

Izglītojamo skaits privātajā vidusskolā „Laisma” laika posmā 2017. -  2020. māc.g. 

 

Izglītojamo skaits 
2017./2018.māc. 

gads 

2018./2019.māc. 

gads 

2019./2020. 

māc.gads 

Pārcelti nākamajā klasē 78 89 100 

Mainījuši izglītības iestādi 4 7 3 

Vecāki devušies uz 

ārzemēm 
0 0 0 

Pārtraukuši mācības 

finansiālu apstākļu spiesti 
0 0 0 

Cits iemesls 0 0 0 

Pārtraukuši mācības 0 0 0 

Palikuši uz otro gadu 0 0 0 

Absolvējuši 13 18 4 

Uzņemtie mācību gada laikā 13 46 21 
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Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

 

 2019./2020. m.g. skolā strādāja 28 pedagogi. Visu pedagogu izglītība un 

tālākizglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 26 pedagogi ar augstāko 

izglītību (10 ar bakalaura grādu un 8 ar maģistra grādu), 4 – ar augstāko izglītību un 6 ar 

vidējo izglītību, kuri šobrīd studē Latvijas un Daugavpils Universitātēs. Iestādē darbojas 

atbalsta personāls.  Mācību un audzināšanā atbalstu ikdienas darbā nodrošina atbalsta 

grupa. 

Skola uzsāka darbību ERASMUS+ “KA1” projektā, lai attīstītu skolas sadarbību 

starpkulturālā līmenī un pilnveidotu uz izglītojamo vērstu mācīšanu. Projekta nosaukums 

ir “Izglītojamo motivēšana mācīties”, kas ir lielākoties vērsts uz pāreju no pirmsskolas uz 

sākumskolu. Mācīšanās prasmju attīstīšana savstarpējās cieņas pilnā vide, kurā ikviens 

audzēknis rod iedvesmu pilnveidot savas spējas un kļūst par pārliecinātu personību ar 

plašu pasaules skatījumu, kuram ir arī estētiskās vērtības. Spēja kritiski un radoši domāt, 

nepārtraukti mācīties, sadarboties un sazināties ir svarīgākās prasmes visai dzīvei, tā 

mazina pasīvu zināšanu apguvi, izolētu prasmju attīstību. Šobrīd, ne tikai skolotājs ir tas, 

kurš vada mācīšanās procesu, iekļaujot mācību procesa plānošanā caurvijas, bet arī 

skolēni izvirza augstus mācību mērķus, organizē mācību vidi. Tāpēc skolas 

pedagoģiskajam kolektīvam ir nepieciešams papildināt savas zināšanas pedagoģiskajās 

stratēģijās, to izmantošanu ikdienas darbā, modelējot dažādas situācijas, iepazīt modernā 

skolotāja izaicinājuma pamatbūtību, kas arī ir projekta mērķis. 
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Skolas īpašie piedāvājumi 

1. Skolā pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra izglītojamā izaugsmei, radošai 

izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību 

metodes un efektīvus atbalsta paņēmienus, mūsu pedagogu pieredzi un jaunākās 

atziņas pedagoģijas zinātnē. 

2. Izglītojamā individualitātei atbilstoši sabalansēts atbalsts un kontrole, turklāt 

veicinot pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos. 

3. Multikulturālas vides uzturēšana, veicinot sabiedrības integrāciju un toleranci 

atbilstoši mūsdienīgam sabiedrības modelim. 

4. Nelielais izglītojamo skaits klasēs. 

5. Izglītojamo drošības nodrošināšana. 

6. Izglītojamo mācību stundu apmeklējums. 

7. Skolā darbs katru rītu sākas ar kopīgu Rīta apli, kura laikā var gūt gan pozitīvu 

noskaņu dienai, gan saņemt vērtīgu informāciju. 

8. Absolventu tālākizglītība. 

9. Vecāku, pedagogu un skolas vadības sadarbība. 

10. Sadarbība ar Olimpisko centru, LU Dabaszinātņu akadēmisko centru, Rīgas 

Dabaszinību skolu, Bērnu literatūras centru, Tehniskās jaunrades namu „Annas 

2”, Cambridge Regional College. 

11. Skolā ir ieviestas pastāvīgas svētku svinēšanas tradīcijas – Valsts svētku svinības, 

Ziemassvētku svinības, Ģimenes dienas svinības, “Masļeņicas tirdziņš”, “Mis 

Pavasarīte”, “Skolas stiprinieks”,  

12. Sadarbojoties ar izziņas, atjaunotnes un kultūras centru “Miervidi”, organizējam 

apzinātības prakses nodarbības pedagogiem, izglītojamo vecākiem un citiem 

interesentiem. 
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2.  Mācību gada prioritātes un rezultāti 
 

Pirmsskolas darba prioritātes 2019./2020.m.g un rezultāti: 

Prioritātes Sasniedzamais rezultāts 

Vērtību- atbildība, patstāvība un 

cieņa- iedzīvināšana ikdienas 

norisēs. 

Grupu mācību satura tematiskajā plānojumā ir 

iekļauts vērtību – atbildība, patstāvība un cieņa, 

iedzīvināšana ikdienas aktivitātēs. 

Uz izziņas darbību, zinātkāres 

attīstību un bērnu patstāvīgu 

darbošanos balstīta mācīšanās, 

izmantojot pētniecības prasmes. 

Pirmsskolas nodarbību plānošanā un īstenošanā ir 

īpaši nostiprināta pētnieciskā joma. 

Visās grupās ikdienas procesā ir ieviesti 

kompetencēs balstītas mācīšanās pieejas principi. 

Vecākā grupa gada laikā iepazīstināja ar vienu 

projektu un tā rezultātiem. 

Pirmsskola- vecāki- izglītības 

iestāde- sadarbības partneri. 
Pirmsskolas grupas piedāvāja dažādas sadarbības 

formas (formālās un neformālās; līdzdalība izstādēs, 

izglītošana konkrētā jaut.) ar vecākiem, bērnu 

zinātkāres, radošas un patstāvīgas darbošanās 

veicināšanai. 

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi īsteno SR, 

kuri atbalsta bērnus izaugsmē- sarunājas, saprotas, 

sadarbojas (kopīgas tikšanās, kurās pārrunā 

pamatnosacījumus veiksmīgākam adaptācijas 

posmam pirmajā klasē, sarunājas ar vecākiem- kā 

sadarbības partneriem bērna mācību procesā un 

izaugsmē, vēro mācību procesu gan pirmsskolā, gan 

pirmajā klasē). 

Pirmsskolas grupas piedāvāja dažādas sadarbības 

formas  kopīgai mācību procesa izzināšanai. 

Atbalsts bērna individuālai 

izaugsmei. 
Mācību procesā bērniem ir nodrošināti 

individualizēti uzdevumi atbilstoši bērna interesēm 

un vajadzībām, sadarbojoties pedagogiem, vecākiem 

un atbalsta personālu. 
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Pirmsskolas āra laukuma 

pilnveide atbilstoši bērnu 

vajadzībām. 

Mācību vide, kas rosina bērnus 

mācīties. 

Pilnveidots pirmsskolas āra laukums. 

Mācību gada laikā pieaudzis āra nodarbību skaits. 

Pedagogs nodrošina mācību vidi, kas sekmē ikviena 

bērna labsajūtu un sekmē bērnu pētniecisko darbību, 

mācīšanos un patstāvību (daudzfunkcionalitāte, 

drošība, brīva telpa kustībām, vieta atpūtai, mācību 

centri, mācību procesa atspoguļošana un 

aktivizēšana, daudzfunkcionāla fizisko aktivitāšu 

zona). 

Vienotas izpratnes veidošana 

darbiniekos par pirmsskolas 

mērķiem un uzdevumiem. 
  

Ikdienas sarunās izglītības iestāde vadība sniedz 

regulāru atgriezenisko saiti par katra darbinieka 

atbildību un ieguldījumu pirmsskolas mērķu 

sasniegšanā. 

Kopīgās sanāksmes ir izvērtēts izglītības iestāde 

darba pašvērtējums un izvirzītas tālākās attīstības 

prioritātes. 

Pedagogu profesionālā pilnveide. 

Materiālās bāzes paplašināšana. 
Vismaz reizi mēnesī pedagogi organizē atklātās 

nodarbības, lai pilnveidotu profesionālo meistarību.  

Ir pilnveidota pedagogu profesionālās darbības 

pašvērtēšanas sistēma. 

Pedagogi ir apkopojuši labāko praksi par izziņas 

procesu un pētniecisko darbību veicinošu mācību 

procesu.  

 

Skolas mācību un audzināšanas  prioritātes 2019./2020.m.g un rezultāti:      

 

Joma Prioritāte Rezultāts 

Mācību saturs Nodrošināt ar profesionālās 

pilnveides aktivitātēm, realizējot 

jauno mācību saturu. 

Pedagogi iespēju robežās 

kopīgi plānoja mācību saturu, 

starppriekšmetu projektus. 

Lielākā daļa pedagogu 

darbojas kādā atbalsta grupā 

vai organizējis kādu 

pasākumu. Semestrī ir 

novērota vismaz 1 kolēģa 

stunda. 
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Mācīšana un 

mācīšanās 

Jēgpilna un aktīva izglītojamā un 

pedagoga sadarbība mācību procesā. 

1. Izglītojamie ir aktīvi 
mācību procesa 

dalībnieki klasē un ārpus 

skolas. 

2. Izglītojamo, pedagogu 
un vecāku iesaistīšana 

mācību procesa 

izvērtēšanā. 

3. Pedagogi organizē 

patstāvīgu pieredzes 

apmaiņu par efektīvām 

darba metodēm. 

4. Mācību stundās jēgpilni 

tiek izmantotas jaunākās 

tehnoloģijas.  

5. Izglītojamie spēj 
novērtēt savu izpratni.  

6. Mācību metodisko 
paņēmienu 

pilnveidošana. 

7. Veiksmīgi organizēts un 

noritējis attālinātais 

mācību process. 

Skolēnu sasniegumi  Paaugstināt izglītojamo iesaisti 

dažādos konkursos, olimpiādēs. 

1. Izglītojamie ikdienas 

mācību darbā cenšas 

ievērot termiņus. 

2. Pedagogi stundu darbā 

izmanto dažādas mācību 

metodes. 

3. Izglītojamie ikdienas 

darbā mācās izvirzīt 

mācību mērķus un 

uzdevumus. 

4. Izglītojamie iesaistās 

savu un klasesbiedru 

mācību sasniegumu 

vērtēšanā, izmantojot 

kritērijus. 

5. Atgriezenisko saiti 

izmanto sasniegumu 

uzlabošanai. 

6. Izglītojamie ir motivēti 
darbam. 
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Atbalsts 

izglītojamiem  

Skolas viktorīnu, konkursu, 

olimpiādes rīkošana un skolēnu 

interešu izglītības sasniegumu 

popularizēšana- iespēja sevi 

apliecināt.  

 

Skolas vide  Mūsdienīga darba vide 1. Uzlabojusies darba vide 

pedagogiem 

2. Interesanta, mājīga un 

draudzīga vide 

izglītojamajiem. 

Resursi  Pedagogu teorētisko zināšanu 

pielietošana praksē profesionālā 

pilnveidē. 

1. Pedagogi regulāri 

pilnveido savu 

pedagoģisko kompetenci. 

2. Pedagogi savstarpēji 

sadarbojas, atbalsta viens 

otru, dalās pieredzē. 

3. Apmeklē kolēģu vadītās 

stundas. 

4. Veido Labās prakses 

piemērus. 

5. Pedagogi piedalās RD 

IKSD, RIMCI u.c. 

organizētajos pasākumos. 

6. Izglītojamie un vecāki 

atzīst, ka skolā ir 

profesionālu, uz labvēlīgu 

un atbalstu vērstu 

sadarbību- pedagogu 

komanda. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Pilnveidot sistēmu katra skolas 

darbinieka aktīvai iesaistīšanai 

skolas dzīvē. 
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3. Kritēriju analīze 

 

3.1. Kritērijs «Mācīšana un mācīšanās» kvalitāte tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

«labi».  

Mācīšanas kvalitāti izglītības iestādē raksturo daudzveidīgu metožu izmantošana stundu 

organizācijā, lai sasniegtu katra izglītojamā labāko rezultātu apguvē, ievērojot viņa 

spējas, vajadzības  un sagatavotības līmeni,  akcentējot pašvadītu mācīšanos.  

To pamato šāda informācija: 

• Analizējot izglītības iestādes izvirzīto prioritāti- jēgpilna un aktīva izglītojamā un 

pedagoga sadarbība mācību procesā, skolā pedagogi ir pilnveidojuši savas prasmes 

didaktikā, IT lietojumā un mācību papildmateriālu izveidē. Stundās demonstrējuši 

jaunapgūtās prasmes, organizējuši savstarpējos stundu apmeklējumus un konsultācijas.  

Pedagogi pārzina un ievēro mācību priekšmeta standartus un programmas, vērtēšanas 

kārtību, metodes, formas, to apliecina veiktās aptaujas un pie katra pedagoga vismaz 

divas vērotās stundas. Tiek organizētas bērncentrētas, uz katra izglītojamā izaugsmi un 

spējām vērsts stundas darbs. Stundu darba organizācijā ievēro trīs fāzes, pedagogi ir 

konsultanti un kopā ar skolēniem definē mērķi un sasniedzamo rezultātu. Pusē vēroto 

stundu pedagogi organizē pētnieciskos darbus un skolēnu pašvadītu mācīšanos. 

Sasniedzamā rezultāta formulēšana apspriesta pedagoģiskajā sēdē mācību gada  beigās 

un izstrādātas tēmu apguves lapas. Metodiskā darbā analizēti dažādu stundu modeļi, 

katrs pedagogs veidoja savus stundu plānus, akcentējot mācīšanos iedziļinoties. Kā 

prioritāte tika izvirzīta skolēniem izprotama stundu mērķu izvirzīšana un saptratne par 

to sasniegšanu. Mācību stundas plānojums ir strukturēts, 80% uzdevumu palīdz sasniegt 

stundas mērķi, rosina domāšanu, veicina sadarbību, digitālpratību un pašvadītas 

mācīšanās prasmes. Skolotāji stundas mērķa sasniegšanai izmanto dažādas metodes un 

paņemienus, par to liecina 84% vēroto stundu. Par prioritātes sasniegšanu liecina 

stundu vērojumi, skolēnu spēja formulēt stundas un tēmas apguves mērķi un sasniegto. 

• Atbilstoši 108 mācību stundu vērošanas rezultātiem, tai skaitā savstarpējiem, 

2019./2020.māc.g. izglītības iestādē var konstatēt, ka mācību darbība tiek virzīta uz to, 

lai sekmētu izglītojamo izziņas darbības aktivizēšanu un veicinātu viņu domāšanu. 

Izglītojamie tiek rosināti paust savu viedokli, uzklausīt un respektēt citu teikto, veidot 

dialogu, sadarboties pārī vai grupā, rast atbildes dažādos informācijas avotos, prezentēt 

sagatavoto materiālu vai informāciju. Pedagogu izvēlētās mācību metodes veicina 

izglītojamo līdzatbildību mācību procesā. Pedagogi izmanto dažādus skolēnu 

pašvērtējuma paņēmienus, kas veicina viņu izaugsmi un motivē apgūt zināšanas un 

prasmes. Pedagogi nodrošina kvalitatīvu mācību procesu, un, kā liecina pedagogu 

veiktā aptauja, pedagogi pārdomāti izmanto dažādus paņēmienus noguruma 

attālināšanai un darba spēju veicināšanai mācību stundā. Pedagogi veiksmīgi sabalansē 

stāstījumu un skaidrojumu ar atbilstošu uzskates materiālu iekļaušanu, pielieto dažādas 

metodes, kas palīdz izglītojamiem atbilstošā mācīšanas un mācīšanās procesā, veicina 
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radošumu, sadarbību un patstāvību. Vairāku priekšmetu pedagogi izmanto mācību 

ekskursijas, mācāmās vielas saturu apgūstot muzejos, notikumu vietās, izstādēs. 

• Skolēni ir apguvuši pašvadības prasmes, ko apliecināja darbs, mācoties attālināti. 

Skolēnu aptauja, kas tika veikta ar mērķi noskaidrot patstāvīgās mācīšanās ieguvumus 

un grūtības, liecina, ka 78% skolēnu uzskata, ka laika plānošana un uzdevumu veikšana 

nesagādāja nekādas grūtības. 

• Attālinātās mācīšanās laikā skolā tika izstrādāta saprotama sistēma mācību procesa 

organizācijai- Kārtība ATTĀLINĀTĀ mācību procesa nodrošināšanai. GOOGLE 

DRIVE platformā katrai klasei  visos mācību priekšmetos tika izstrādāti plāni nedēļai, 

kuros pedagogi norādīja  mācību tematu,  atbalstu, resursus, izpildes laiku, skolēnam 

sasniedzamo rezultātu, atgriezeniskās saites  un procesa organizācijas veidu. Izstrādātie 

materiāli bija pieejami gan vecākiem, gan izglītojamiem. Visos mācību priekšmetos 

tika organizētas Zoom konferences, par kuru norisi visi bija informēti, kā arī 

individuālās nodarbības un konsultācijas. Tika izmantoti gan Kahoot, gan Quizzy testi, 

kā arī dažādi video materiāli, ar kuru palīdzību skolēniem ir iespēja saskatīt kā 

konkrētās zināšanas var noderēt dzīvē. Par paveiktā darba kvalitāti liecina aptauju 

rezultāti un akreditācijas komisijas veiktās pārrunas ar izglītojamiem un Skolas 

padomes pārstāvjiem, kurās visi uzteica organizācijas operativitāti dažādu jautājumu 

risināšanā, skolēnu spēju darbus veikt patstāvīgi, plānot savu darbu un pašvadīti 

mācīties, kā arī regulāru atgriezeniskās saites saņemšanu no pedagogiem.  

 

Stiprās puses – 

1. Kvalitatīvs izglītības programmu piedāvājums atbilstoši sabiedrības 

pieprasījumam un skolas attīstības vajadzībām. 

2. Pedagogi zina mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmu īstenošanā 

un mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām programmām. 

3. Pedagogi pārzina un ievēro mācību priekšmeta standartus un programmas, 

vērtēšanas kārtību, metodes, formas. 

4. Visi pedagogi izstrādā tematiskos plānus atbilstoši skolas vienotajām prasībām, 

mācību gada sākumā tos pārrunā, tādējādi stiprinot starppriekšmetu saikni. 

5. Pedagogiem sniegts metodiskais atbalsts izglītības standarta satura kvalitatīvā 

realizācijā: SKOLA 2030 semināri, pedagoģiskās padomes sanāksmes, 

savstarpējie stundu apmeklējumi, metodiskās dienas, darbs pedagogu grupās, 

informatīvās sanāksmes. 

6. Veiksmīga pedagogu sadarbība, kopīga mācīšanās, dalīšanās pieredzē. 

7. Strukturēta mācību stunda, izvirzīts sasniedzamais rezultāts, jēgpilni uzdevumi tā 

sasniegšanai. 

8. Dažādu tehnoloģisko rīku izmantošana attālinātā mācību procesa organizēšanā 

9. Realizē mērķtiecīgu individuālo darbu ar izglītojamiem, ievērojot viņu spējas, 

intereses, vajadzības, mācību darba īpatnības un motivāciju. 

10. Klašu audzinātāju darba plāni ir veidoti, ievērojot Skolas nolikumu, skolas 

audzināšanas darba programmu, mācību gada audzināšanas darba prioritātes valstī 

un mūsdienu sabiedrības vajadzības. 
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Attīstības vajadzības – 

1. Nepieciešams pilnveidot mācību stundas efektivitāti un kvalitāti, paredzot, ka 
1)katrā mācību stundā izglītojamie saņem attīstošu atgriezenisko saiti, tā ir 
atbilstoša stundā izvirzītajiem sasniedzamajam rezultātiem, 2) ir apzināti 
labās prakses piemēri par atgriezenisko saiti. Katrs skolotājs dalās pieredzē 
ar atgriezeniskās saites paņēmieniem. 

2. Nepieciešams pilnveidot pedagogu izpratni par IKT rīku lietojuma 

daudzveidīgumu un efektivitāti izglītojamo intereses un motivācijas veicināšanai 

gan klātienes, gan attālinātajā mācību procesā, veikt apmācību. 

3. Turpināt metodisko darbu efektīvu mācību stundu principu ievērošanā un 

skolēnu dziļo mācīšanos attīstīšanā. 

4. Pilnveidot skolotāju IT prasmes.  
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3.2. Kritērijs “Skolēnu sasniegumi” kvalitāte» tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

«ļoti labi».  
 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 
 

Izglītības iestādes pedagogi veic formatīvo un summatīvo vērtēšanu, kā arī izglītības 

iestādes vadība veic izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā pārraudzību.  

To pamato šāda informācija: 

● Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti regulāri, atspoguļojot tos e-klasē. 

●  Sarunas ar skolēniem liecina, ka viņi ir iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību, ka 

skolotāji pamato viņu darba vērtējumu, ka ir laicīgi informēti par plānotajiem 

pārbaudes darbiem, ka skolotāji izskaidro veicamā darba vērtēšanas kritērijus. 

Analizējot vērotās stundas, 52% stundu skolotāji rosināja skolēnus izmantot 

pašvērtējumu mācību procesā, 69% stundu sniedza atgriezenisko saiti.  

● Izglītojamo ikdienas sasniegumi tiek analizēti individuāli, pa klasēm, pa mācību 

priekšmetiem. “E-klases” sistēmā ir iespēja iegūt informāciju diagrammu veidā 

gan par katru izglītojamo, gan mācību priekšmetiem.  Pedagogiem ir iespēja pētīt 

izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta 

sniegšanai izglītojamajiem, kā arī dod iespēju salīdzināt mācību rezultātus savā 

priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos priekšmetos. 

● Ne visi izglītojamie ievēro darbu iesniegšanas termiņus, tādējādi saņemot 

zemākus vērtējumus. 

● Pedagogi analizē skolēnu mācību sasniegumus ikdienas darbā I semestra un 

mācību gada noslēgumā.  

● Mācību priekšmetu pedagogi sadarbībā ar klašu audzinātājiem pēta izglītojamo 

mācību sasniegumu dinamiku, tiekas konsīlijos, analizējot izglītojamo mācību 

sasniegumus, kopā ar pedagogiem izvirzot rīcības plānu katra izglītojamā 

individuālās izaugsmes veicināšanai un izstrādā ieteikumus mācību sasniegumu 

tālākai pilnveidei. 

● Divas reizes mācību gada laikā izglītojamo vecāki kopā ar izglītojamiem tiek 

aicināti uz individuālajām sarunām, kurās iespējams uzzināt par bērna labsajūtu un 

mācīšanās vajadzībām. 

● Izglītības iestādē mācās izglītojamie ar dažādu zināšanu un prasmju līmeni. Ir 

izglītojamie, kuru mācību sasniegumi ikdienas darbā ir  augstā un optimālā līmeni, 

un ir izglītojamie, kuriem mācības sagādā grūtības ir nepieciešams papildus 

atbalsts mācību procesā. 

● Analizējot izglītojamo vidējos vērtējumus pa klašu grupām 2019./2020.m.g., ir 

redzams, ka 1.-6. klasē tie lielākoties ir optimālā līmenī virs 7 ballēm, savukārt 7.- 

9.klasēs vidējais vērtējums nedaudz samazinās zem 7 ballēm, tomēr tas saglabājas 

optimālā līmenī. Vidusskolas posmā izglītojamo mācību sasniegumi arī ir 

optimālā līmenī - tuvu 7 baļļu robežai. 

● Izglītības iestādē nav izglītojamo ar nepietiemaiem vērtējumiem. Papildpasākumi 

mācību gada pagarināšanai nebija nepieciešami. 
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● Izglītojamo mācību sasniegumus ir ietekmējusi 2019./2020.m.g. II semestrī valstī 

ieviestā ārkārtas situācija saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanu, 

kuras laikā bija izglītojamie, kuru sasniegumi uzlabojās un kuru pasliktinājās. 

●  andrīz visiem izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret mācību procesu, 
izglītojamie ir motivēti mācību darbam un augstu mācību rezultātu sasniegšanai. 

Jau otro gadu pēc kārtas ir izglītojamie, kuri saņēmuši 1.-3.vietas mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Aptaujā uz jautājumu: “Cik svarīgi tev ir apgūt 

priekšmetu augstā līmenī ”  1,   izglītojamo sniedza apstiprinošas atbildes. 

● Iestādē nav izglītojamo, kuri ir pārtraukuši mācības vai kuriem būtu daudz 

neattaisnotu kavējumu. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Izglītojamo sasniegumi pamatskolā pēdējos trijos gados ir stabili, augoši, 

optimālajā līmenī. Vidusskolā stabili optimālā līmenī. 
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Izvērtējot vidējos klašu rezultātus pamatskolā, var secināt, ka rezultāti ir  augstā 

optimālā līmenī.  

 Vidusskolas posmā rezultāti ir atkarīgi no izglītojamiem. 12. klasē rezultāti visā 

posmā (10.-12. klase) ir ar izaugsmi. Izaugsme vērojama arī individuāli, katrs ir 

sasniedzis savu optimālāko rezultātu, pastiprināti apgūstot sevi interesējošos mācību 

priekšmetos.  
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Izvērtējot sniegumu mācību jomās 4. - 9. klasēs, var secināt, ka vērtējumi virs 80% 

ir iegūti 14 mācību priekšmetos. 6 mācību priekšmetos vērtējumi ir no 7.13 līdz 80%.  

 Izanalizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, var secināt, ka mācību gada 

beigās nevienam nav nepietiekamu vērtējumu. Izglītojamie iegūst optimālus un augstus 

vērtējumus. Papildus divas reizes gadā pedagogi veic arī izglītojamo prasmju 

izvērtējumu. Izglītojamie, kuri prasmju līmenis pirmajā vērtēšanas periodā bija zemāks, 

apmeklēja papildnodarbības, lai uzlabotu nepieciešamo prasmes līmeni.  

 

Mācību priekšmetu vidējo rādītāju dinamika. 

Mācību 
priekšmets 

4.klase 5.klase 6.klase 

17./18. 18./19. 19./20. 17./18. 18./19. 19./20. 17./18. 18./19. 19./20. 

Krievu valoda 
(mazākumtaut.) 8.25 8.17 8.40 8.00 8.00 8.00 10.00 7.67 7.79 

Latviešu valoda 
un literatūra 6.75 7.33 8.45 7.50 8.43 8.25 7.00 7.33 8.50 

Latviešu valoda 8.50 8.00 8.40 7.17 7.75 8.00 6.89 6.86 8.00 

Latviešu 
literatūra 9.50 8.17 9.90 7.67 8.00 8.42 6.44 7.86 8.30 

Krievu valoda 
(svešvaloda) 8.25 i 8.67 8.00 8.00 9.00 7.63 8.67 10.00 

Angļu valoda 7.13 7.25 8.40 7.00 7.82 8.58 7.20 7.40 8.36 

Matemātika  8.00 8.25 9.10 7.67 7.73 9.42 7.70 7.30 8.54 

Sociālās zinības 7.38 9.75 9.40 7.56 9.00 6.92 8.50 9.80 7.18 

Mūzika 8.88 8.08 8.55 9.00 8.36 8.46 9.00 8.50 8.36 

Mājturība un 
tehnoloģijas 8.88 8.58 8.80 9.33 8.64 8.50 8.70 9.00 8.55 

Vizuālā māksla 9.00 8.83 8.57 9.11 8.73 8.21 8.40 8.80 8.55 

Sports 8.63 8.75 9.00 9.11 8.18 9.08 9.40 8.80 8.64 

Informatika       7.56 8.09 9.25 8.50 8.90 8.64 

Franču valoda       7.71 9.00 8.67 6.71 7.43 8.25 

Latvijas vēsture             7.20 8.70 8.27 

Pasaules vēsture             7.30 7.70 8.45 

Dabaszinības 8.13 6.67 8.45 8.00 7.91 7.78 7.40 7.50 7.82 

Vidējā atzīme 8.29 8.20 8.78 8.03 8.26 8.44 8.00 8.20 8.36 
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Izanalizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā 4.-6. klasē, var secināt, ka 

mācību gada beigās nevienam nav nepietiekamu vērtējumu. Vidējie klašu rādītāji ir 

stabili un augsti. Izaugsme vērojama visos mācību priekšmetos. Atsevišķos mācību 

priekšmetos 3 gadu laikā rezultātu maiņa nav būtiska. Šajā mācību gadā būtiska vērība 

tika pievērsta informātikā, matemātikā un dzimtajās valodās, un var secināt, ka mērķis 

paaugstināt zināšanas un prasmju līmeni ir sasniegts. 

 

Mācību priekšmetu vidējo rādītāju dinamika. 

Mācību priekšmets 

7.klase 8.klase 9.klase 

17./18. 18./19. 19./20. 17./18. 18./19. 19./20. 17./18. 18./19. 19./20. 

Krievu valoda 
(mazākumtaut.)  10.00 7.47 7.00  10.00 8.33 8.00  

Latviešu valoda un 
literatūra  9.50 6.94 7.33  9.00 8.00 8.00  

Latviešu valoda 6.00 6.91 8.16 7.20 5.67 6.55 6.43 7.00 5.58 

Latviešu literatūra 7,00 7.64 8.26 7.60 6.67 7.26 7.29 7.17 5.00 

Krievu valoda 
(svešvaloda) 7.33 8.55 8.83 7.00 8.33 8.56 8.57 7.50 9.00 

Angļu valoda 6.00 7.69 7.89 7.63 6.00 7.62 7.50 8.00 6.50 

Matemātika  4.33 6.77 7.92 6.71 6.00 7.31 6.30 7.00 5.67 

Bioloģija 6.33 7.62 8.80 7.57 6.00 8.22 8.00 7.63 5.33 

Sociālās zinības 8.67 9.15 7.32 8.00 6.67 7.77 7.20 8.88 8.00 

Mūzika 9.00 8.38 8.45 9,00 8.00 8.54 10.00 8.50 7.00 

Mājturība un 
tehnoloģijas 9.00 7.77 8.88 8.50 7.67 8.27 9.30 8.63 8.33 

Vizuālā māksla 9.00 8.31 8.91 8.25 8.33 7.96 9.20 8.75 8.33 

Sports 9.33 8.92 8.55 8.63 8.00 8.21 8.80 8.75 8.33 

Informatika 6.67 9.08 8.36             

Franču valoda 6,33 8.09 9.29 7,00 7.33 9.30 7.50 7.75 8.67 

Latvijas vēsture 7.33 8.69 7.64 6.63 7.00 7.88 6.50 8.13 6.00 

Pasaules vēsture 6.33 8.08 7.50 6.75 7.00 8.08 7.20 7.75 6.33 

Ģeogrāfija 7.33 8.08 6.92 7.63 8.00 8.40 8.10 9.00 10.00 

Fizika       7.00 5.00 7.60 7.20 7.50 5.08 
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Ķīmija       7.00 8.33 7.54 7.20 8.13 6.00 

Vidējā atzīme 7.25 8.18 8.12 7.49 7.06 8.10 7.81 8.04 7.00 

 

 

Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā  .-9. klasē, var secināt, ka 

mācību gada beigās nevienam nav nepietiekamu vērtējumu, visi 9. klases absolventi 

saņēma apliecību par pamatizglītības ieguvi. Vidējie klašu rādītāji ir stabili un optimāli. 

9. klases izglītojamo mācību sasniegumu rezultāti ir kritušies, salīdzinot ar iepriekšējo 

mācību gadu, taču ir atbilstoši viņu individuālajām spējām un prasmēm. Ja vērtējumus 

analizē konkrētai klasei 7.-9.klašu posmā, jāsecina, ka ir ievērojama izaugsme. 7. klasē 

kritums vērojams dzimtajā latviešu valodā, matemātikā. Šī mācību gada prioritāte bija 

matemātika un pasaules vēsture, kurās papildus izglītības programmas apguvei tika 

organizēti dažādi izglītojoši pasākumi reālās dzīves situācijās. Šajos priekšmetos rezultāti 

ir paaugstinājušies. Darbs tiks turpināts arī nākamajā mācību gadā. 
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Izvērtējot sniegumu mācību jomās 10. - 12. klasē, var secināt, ka visaugstākos 

vērtējumus ieguva franču un krievu valodā, informātikā, ģeogrāfijā, ķīmijā ,kulturoloģijā. 

Zemāki radītāji ir matemātikā un fizikā, kur ne tikai ikdienas darbā nepieciešams regulārs 

darbs, iedziļināšanās un spēja izprast, bet arī iepriekšējās pamatprasmes. Visi izglītojamie 

uzlaboja savu individuāo izaugsmi, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. 

 

Mācību 
priekšmets 

10.klase 11.klase 12.klase 

17./18. 18./19. 19./20. 17./18. 18./19. 19./20. 17./18. 18./19. 19./20. 

Latviešu valoda 8.00 6.86 6.85 7.00 6.25 7.77 8.00 7.10 7.82 

Latviešu 
literatūra 7.50 7.57 7.48 7.89 7.50 7.52 8.33 7.80 8.33 

Angļu valoda 7.50 7.29 7.28 7.56 5.75 7.52 9.33 8.10 8.73 

Franču valoda 8.00 8.43 8.13 7.89 7.00 8.04 9.00 8.78 9.75 

Krievu valoda 8.00 9.00 8.03 7.67 6.67 8.80 9.33 9.00 7.67 

Matemātika  5.50 5.43 6.62 5.78 5.00 6.26 8.00 7.20 7.36 

Informatika 9.00 8.29 8.51             

Mūzika 10,00 8.14 8.45 10,00 8.00 8.68       

Sports 8.50 7.57 8.83 9.17 7.75 8.29 9.00 9.67 8.86 

Latvijas un 
pasaules vēsture 7.00 7.14 8.22 7.33 6.75 7.61 8.00 8.30 8.86 

Bioloģija 7.50 6.14 6.49 7.56 6.00 7.37 8.00 8.30 8.00 

Ģeogrāfija 7.00 8.29 8.15 8.44 8.00 7.98 9.00 8.40 7.62 

Fizika 5.50 6.57 6.95 6.89 5.50 6.82 8.67 8.20 6.63 

Ķīmija 6.50 7.86 8.66 7.11 7.50 8.31 8.00 8.60 9.88 

Kulturoloģija 6.50 8.29 8.25 10,00 7.25 8.68 10,00 9.30 8.86 

Ekonomika       7.33 7.00 7.62 9.00 8.30 8.00 

Vidējā atzīme 7.59 7.52 7.79 7.84 6.82 7.82 8.70 8.28 8.31 

 

 

Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā 10.-12. klasē, var secināt, ka 

mācību gada beigās nevienam nav nepietiekamu vērtējumu, visi 12. klases absolventi 

saņēma atestātu par vispārējās izglītības ieguvi.  

 Vidējie klašu rādītāji ir stabili un optimāli. 12. klasei 3 gadu periodā ir vērojama 

izaugsme un stabilitāte. 
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1. Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos. 
 

Izglītības iestādē valsts pārbaudes darbi tiek organizēti ievērojot ārējo normatīvo 

aktu prasības. 

● Izglītojamo sasniegumu salīdzinošā analīze valsts pārbaudes darbos tiek izvērtēta 

un salīdzināta ar ikdienas mācību darba rezultātiem vidējiem vērtējumiem valstī. 

Gan ikdienas mācību darba rezultātus, gan VPD rezultātus, to savstarpējo 

korelāciju pedagogi analizē, veicot ikgadējo pedagoģiskās darbības pašvērtējumu. 

● Martā tiek analizēti 3., 6., 9. klašu valsts pārbaudes darbu un mācību gada beigās 

eksāmenu rezultāti. Pamatojoties uz valsts pārbaudes darbu rezultātiem, tiek 

plānoti nepieciešamie turpmākie uzlabojumi.  

● Analizējot 2019./2020.m.g. 3.klašu izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultātus 

dzimtā latviešu valodā (85,21%), dzimtā krievu valodā (91,84%) valsts valodā 

(80,60%) un matemātikā (80,83%), var secināt, ka tie ir augstāki salīdzinājumā ar 

valsti. 

● 6.klašu valsts pārbaudes darbu rezultāti dzimtā latviešu valodā (88,71%), dzimtā 

krievu valodā (84,11%) valsts valodā (87,29%), dabaszinībās (67,50%) un 

matemātikā (80%), var secināt, ka tie ir augstāki salīdzinājumā ar valsti. 

● Saistībā ar valstī ieviesto ārkārtas situāciju, vīrusa COVID-19 izplatības 

ierobežošanu, ar normatīvo aktu regulējumu tika atcelti valsts pārbaudes darbi 

9.klasei.  
 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē. 

 

 
 

3.klasē valsts pārbaudes darbos katru gadu ir ļoti augsti rādītāji – nav neviena 

nepietiekama vērtējuma, pārsvarā tikai augsts līmenis. Vidējie rādītāji ir augstāki par 

vidējiem sasniegumiem valstī un ikdienas darbā. 
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Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē. 

 

6.klasē valsts pārbaudes darbos arī katru gadu ir augsti rādītāji –nav neviena 

nepietiekama vērtējuma, pārsvarā optimāls līmenis. Skolas augstie rezultāti ir 

likumsakarīgs turpinājums kvalitatīvam pedagogu darbam stundās, izglītojamo patstāvīgā 

darba prasmēm ikdienas darbā.  
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. 

Izglītojamo vidējie sasniegumi 12.klasē valsts pārbaudes darbos pārsniedz vidējo 

līmeni valstī par 8%, angļu valodā 17%, matemātikā 20% un latviešu valodā 13%. 
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Visi 9.klašu izglītojamie saņēmuši apliecību par pamatizglītību, kā arī 12.klases 

izglītojamais- atestātu par vispārējo vidējo izglītību. 

Visi izglītojamie turpina izglītību. 

 

Stiprās puses – 

1. Ikdienas darbā tiek ievērota skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

2. Skolā ir labvēlīga un atbalstoša mācīšanās vide. 

3. Izglītojamajiem ir izpratne par mācību darbam izvirzītajām prasībām un to izpildi. 

4. Tiek realizēta individuāla pieeja, sniegts personalizēts atbalsts. 

5. Izglītojamo sadarbība un savstarpējs atbalsts mācībās. 
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6. Organizēti daudzveidīgi pasākumi, lai veicinātu izglītojamo, pedagogu un vecāku 

atbildību mācīšanās sasniegumu nodrošināšanai (individuālās pārrunas, 

sanāksmes pie skolas vadības, ikmēneša mācību sasniegumu apkopošana). 

7. Mācību sasniegumu dinamikas regulāra aktualizācija. 

8. Pamatprasmju kritēriju izstrāde un vērtēšana. 

9. Pedagogu sadarbība, meklējot optimālāko risinājumu izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanā. 

10. Valsts pārbaudes darbos izglītojamie iegūst augstākus rezultātus kā valstī. 

11. Regulāri analizēti izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos un 

izvirzīti turpmākie attīstības uzdevumi. 

12. Visi izglītojamie, kuri mācījušies 9.klasē, ieguvuši apliecību par pamatizglītību, 

12.klasē  - atestātu par vispārējo vidējo izglītību. 

13. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos būtiski neatšķiras no vērtējuma 

gadā. 

 
 

Attīstības vajadzības – 

1. Turpināt pilnveidot izglītojamo darbu grupās, projektu izstrādes laikā (pienākumu 

deleģēšanu, mērķu izvirzīšanu, plānošanu, organizāciju). 

2. Jāpilnveido izglītojamo prasme iekļauties noteiktā laikā, veicot dažādus mācību 

uzdevumus, piemēram, rakstot esejas un referātus. 

3. Turpināt aktualizēt datus izglītojamo izaugsmes dinamikā. 

4. Pedagogiem turpināt darbu pie mācību stundas efektivitātes paaugstināšanas, 
pievēršot uzmanību mācību procesa individualizācijai un diferenciācijai.Veicināt 

izglītojamo mācību motivāciju. 

5. Mācību procesā efektīvāk izmantot atgriezenisko saiti, nodrošinot augstākus 

mācību sasniegumus. 
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3.3. Kritērija «Resursi» kvalitāte tiek īstenots atbilstoši vērtējumam «ļoti labi».  
 

Analizējot iestādē pieejamo iekārtu un materiāltehnisko resursu apjomu, var 

secināt, ka tas ir pilnībā pietiekams mācību procesa īstenošanai.  

To apliecina šāda informācija: 

● Izglītības programmu īstenošanai Kareivju ielā 5 ir nepieciešamās telpas, tās 

atbilst mūsdienīga mācību procesa prasībām, labiekārtota āra teritorija. Visi resori 

devuši telpu atzinumus. Kā papildus iespēja sporta stundu vadīšanā tiek izmantots 

arī Olimpiskais centrs, dabaszinātņu stundu vadīšanā-  LU Dabaszinību centrs. 

● Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmu specifikai un apguvei 

atbilstošiem mācību tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem, iekārtām, 

aprīkojumu, tie ir pieejami un droši lietošanai, notiek to regulāra apkope un 

remonts, piesaistot kvalitatīvu ārpakalpojumu. Izglītības iestādes budžetā tiek 

plānoti līdzekļi izglītības iestāde datoru regulārai atjaunināšanai. 

● Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas specifikai un apguvei 

atbilstošu mācību literatūru, papildliteratūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām 

spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, izdales materiāliem un 

metodiskajiem līdzekļiem pedagogu vajadzībām utt., tie ir pieejami lietošanai, tos 

pārskata un papildina. Izglītības iestādes  darbiniekiem vismaz vienu reizi gadā ir 

iespēja iesniegt budžeta pieprasījumu nākamā gada budžeta izlietojumam, 

iekļaujot priekšlikumus mācību literatūras, mācību līdzekļu iegādei. Budžeta 

iespēju robežās pedagogu pieprasījums tiek īstenots. 

● Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas specifikai un apguvei 

atbilstošām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām - skolā ir 20 datori ar 

interneta pieslēgumu, projektori, televizori.  

● Izglītības iestādē ir nodrošināti pamatresursi pedagogu darbam (piem. kancelejas 

preces), kuri ir pedagogiem pieejami, kad nepieciešami. Pedagogiem ir 

neierobežotas iespējas materiālu pavairošanai mācību darba vajadzībām. 

● Izglītības iestādē ir nodrošināts nepieciešamais personāls kvalitatīva mācību 

procesa īstenošanai. Visu pedagogu izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. 

● Izglītības iestādē ir pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns, ir 

noteikts atbildīgais plāna īstenošanai un izvērtēšanai. Izglītības iestāde vadības 

komanda definē pedagogu profesionālās pilnveides vajadzības un organizē 

atbilstošus pasākumus, piemēram, skolotāju izglītošanu par sociāli emocionālo 

mācīšanos, klasvadības jautājumiem, kompetenču pieeju izglītībā, emocionālo 

inteliģenci, profesionālās izdegšanas riskiem utt.. GOOGLE DRIVE platformā 

pedagogi ievieto informāciju par kursos apgūto, dažādus interesantus metodiskos 

materiālus, stundu plānus. 

● Izglītības iestādes vadība atbalsta pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbu 

saistītās un/vai profesionālās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. Ar 

pedagoģisko darbību saistītajās un profesionālajās aktivitātēs iegūto pedagogi 

izmanto, ieviešot jauninājumus mācību priekšmeta/kursa saturā, metodikas 

pilnveidē u.c. Izglītības iestādē tiek uzkrāti labās prakses piemēri. 
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Stiprās puses – 

1. Mūsdienīgas telpas skolai. 

2. Izglītības iestādes  materiāltehniskais nodrošinājums atbilst mūsdienīga mācību 

procesa vajadzībām. 

3. Pedagogi ir nodrošināti ar nepieciešamajām kancelejas precēm u.c. līdzekļiem 

darbam. 

4. Bezvadu interneta pieslēgums visā skolā. 

5. Skolā strādā kvalitatīvs, radošs kolektīvs. 

6. Izglītības iestādē ir nodrošināts nepieciešamais personāls kvalitatīva mācību 

procesa īstenošanai. Visu pedagogu izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. 

7. Individuālās sarunas ar darbiniekiem vienu, divas reizes gadā atgriezeniskās saites 

saņemšanai. 

8. Pedagogi savu profesionālo izaugsmi pilnveido starptautiskos projektos. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Turpināt modernizēt un papildināt dabaszinību kabinetu. 

2. Paaugstināt izglītojamo un skolas personāla atbildību par resursu taupīšanu un 

saglabāšanu. 

3. Izglītības iestādē ir definēts ietvars kvalitatīvam darbinieku sniegumam (ir 

izveidota pedagogu rokasgrāmata). 

4. Pilnveidot profesionālu, labvēlīgu, uz atbalstu un sadarbību vērstu pedagogu 

komandu. 

5. Turpināt attīstīt starptautisko sadarbību pedagogu tālākizglītībā. 

 


