VĀRKAVAS NOVADA DOME

VĀRKAVAS VIDUSSKOLA
Reģ.Nr.90000086898, Vecvārkava, Skolas iela 4, LV- 5335;
tālr. 65326655 ,e-pasts: pasts@varkavasskola.lv.
VĀRKAVAS VIDUSSKOLAS
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA
AKTUALIZĀCIJA 2019./2020.M.G.
2020.gada 30.septembris
1. Vispārīgā informācija par izglītības iestādi:
Vārkavas vidusskola ir Vārkavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas
īsteno pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas. Izglītības iestāde dibināta 1919. gadā. Skolas adrese: Skolas iela 4,
Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335.
Mājas lapa: varkavasskola.lv
E-pasts: pasts@varkavasskola.lv
Izglītības programmas un izglītojamo skaits
Mācību programma

Izglītojamo skaits izglītības
iestādē kopā 2019./2020.

Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111)

13

Pamatizglītības programma (kods 21011111)

89

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
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26

programma (kods 31011011)

Izglītojamo skaits izglītības iestādē – 134, visvairāk dzīvo Vārkavas novadā -132
izglītojamie. No citām pašvaldībām izglītības iestādi apmeklē 2 izglītojamie. Izglītības
iestāde piedāvā darboties 13 interešu izglītības programmās - kultūrizglītības, vides un
sporta jomā.

Vārkavas vidusskola atrodas Vārkavas novada Upmalas pagastā, izvietota Vecvārkavas
ciematā, novada centrā, 23 km attālumā no Preiļu pilsētas. Līdzās skolai Upmalas pagastā atrodas
Vārkavas novada dome, ģimenes ārsta prakse, pasta nodaļa, divi veikali un bibliotēka. Skolai
blakus atrodas stadions ar mīksto segumu. Uz skolas materiālās bāzes pamata darbojas Preiļu
bērnu un jauniešu sporta skolas treniņgrupas, kurās trenējas skolas izglītojamie. Vārkavas
vidusskola ir vienīgā vispārizglītojošā skola novadā. Skolā ir arī pirmsskolas izglītības grupa.
Novadā darbojas 1 pirmsskolas izglītības iestāde.
Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs atbilst normatīvo aktu izvirzītajām prasībām.
2019./2020. mācību gadā skolā strādā 24 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir atbilstoša
kvalifikācija. 17 pedagoģiskajiem darbiniekiem ir maģistra grāds. 10 pedagogiem ir otra
specialitāte.
Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls: logopēds, izglītības psihologs, pedagoga
palīgs, pedagogs - karjeras konsultants, bibliotekāre un medmāsa. Skolā strādā 13 tehniskie
darbinieki. Skolas darbību nodrošina direktors, 2 direktora vietnieki (kopā 0,85 slodzes) un
saimniecības daļas vadītājs. Skolas direktore kopš 20111111111111111216. gada augusta ir Inta
Kivleniece.
Skolā darbojas 3 metodiskās komisijas (turpmāk MK): “Pirmsskolas un sākumskolas
MK”, “5.-12. klašu mācību priekšmetu MK”, un “Klašu audzinātāju MK”.
Skolā ir savs ēdināšanas bloks, kurš nodrošina ēdināšanu visiem skolas skolēniem.
Skolas budžets, kas tiek apstiprināts normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā,
veidots, balstoties uz skolas izvirzītajām prioritātēm pamatdarbības nodrošināšanai. Skolas
finansēšana notiek no valsts un Vārkavas novada domes budžeta. Ar pašvaldības atbalstu skola
piesaista līdzekļus ar projektu palīdzību.
Finansējuma avoti

2017. gads

2018. gads

2019. gads

Kopējais finansējums
(EUR)

382 890 EUR

454 117 EUR

496 118 EUR

Valsts finansējums

228 747 EUR

242 163 EUR

254 738 EUR

Pašvaldības finansējums

154 143 EUR

211 954 EUR

241 380 EUR

2. Izglītības iestādes misija, vīzija, vērtības
Skolas Misija: izglītotas, brīvas, atbildīgas personības veidošana.
Skolas Vīzija: mūsdienīga un konkurētspējīga lauku skola.
Skolas Vērtības: atbildība, sadarbība, attīstība.
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Skolas īpašie piedāvājumi:
• visi izglītojamie 5.-12.klasei un pirmsskolas grupas bērni saņem bezmaksas siltas pusdienas, ko
apmaksā pašvaldība;
• skola realizē ESF projektus ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ” ;
• visiem sākumskolas skolēniem iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu;
• pašvaldības autobuss skolēnu pārvadājumiem;
• vidusskolēniem iespēja apgūt pašvaldības apmaksātu B kategorijas autovadītāju apmācības
kursu un iegūt autovadītāja apliecību;
• sākumskolas 3. klases un visiem pamatskolas un vidusskolas skolēniem nodrošināts PROF
pieslēgums portālā uzdevumiem.lv, lai redzētu uzdevuma risinājuma gaitu;
• visiem skolēniem un skolotājiem ir pieslēgums mācību platformai soma.lv;
• skolā tiek realizēta Preiļu Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas programma.
3. Izglītības iestādes 2019./2020. mācību gada prioritātes un to izvērtējums
I Mācību saturā:
Veicināt katra skolotāja līdzatbildību un radošu pieeju jaunā mācību satura īstenošanā un
skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanā.
II Mācīšana un mācīšanās jomā:
Globālās izglītības aspektu iestrāde izglītošanas un izglītošanās procesā, nodrošinot
konkurētspējīgu izglītību, paaugstinot skolēna personīgo atbildību pozitīvas mācību dinamikas
sasniegšanai.
III Izglītojamo sasniegumi:
Nostiprināt skolēnu personīgo atbildību par iesaistīšanos mācību procesā, attīstīt skolēnos
sava personīgā darba pašvērtēšanas spējas.

IV Atbalsts izglītojamajiem:
Nodrošināt atbalsta pasākumus ikdienā un valsts pārbaudes darbos izglītojamiem ar
mācīšanās grūtībām.
V Skolas vide:
Mūsdienīgas, pozitīvas ,drošas un labvēlīgas mācību vides radīšana.
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VI Resursi:
Skolas personāla nodrošināšana un nodarbinātības efektivitāte.
VII Skolas darba organizācija ,vadības un kvalitātes nodrošināšana.
Vienotu prasību nostiprināšana skolas mācību un audzināšanas vidē.
I JOMA - MĀCĪBU SATURS
2019/20.m.g. skolā realizētas šādas izglītības programmas:
 pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
 pamatizglītības programma (kods 21011111);
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611).
Skolas mācību plāns atbilst licencētajām izglītības programmām. Izglītības programmu
realizācija notiek, ievērojot Valsts izglītības standartu prasības un nosacījumus.
Īstenojot pirmsskolas izglītības programmu 2019./2020. mācību gadā, mācību darbs plānots
un organizēts saskaņā ar 2018.gada 21.novembra apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.716
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu
paraugiem”. 2019./2020.mācību gadā pamatizglītības apguvei sagatavoti 8 bērni. Sadarbībā ar
Upmalas bibliotēku, turpinot iepriekšējā gadā aizsāktās projekta ”Mūsu mazās bibliotēkas”
tradīcijas, izglītojamiem no 5 gadu vecuma ir iespēja apmeklēt bibliotekāru rīkotus pasākumus
(nodarbības),

tādējādi iepazīstinot bērnus ar grāmatām, radot interesi, mudinot saudzīgu

attieksmi, veicinot lasītprasmes apguvi.
Pedagogi strādā, izmantojot paraugprogrammas. Viņi, plānojot mācību darbu,

paredz

diferencētu darbu ar talantīgiem skolēniem un ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi.
Lai papildinātu

praktiskās zināšanas STEM mācību priekšmetos, 8. klases skolēni projekta

”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču

attīstībai” ietvaros

reizi mēnesī apmeklēja

Daugavpils Universitāti.
Mācību priekšmetu stundu saraksts veidots, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumā
noteikto mācību stundu (nodarbību) slodzi, tas atbilst licencētajām programmām un ir apstiprināts
ar direktores rīkojumu. Stundu saraksts ir visiem pieejams izglītojamo dienasgrāmatās
(sākumskolas posmā), mācību sociālajā tīklā e-klase, skolas mājas lapā, informatīvajos stendos
izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā, kuru pārrauga
direktora vietnieks izglītības jomā, izglītojamie, viņu vecāki un pedagogi uzzina e-klasē vai
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informatīvajos stendos iepriekšējās dienas pēcpusdienā. Konsultāciju grafiks tiek veidots katra
mācību gada sākumā, koriģēts, ja nepieciešams, to apstiprina ar direktores rīkojumu, tas tiek
publicēts mājas lapā un redzams informatīvajos stendos.
Skolā darbojas 3 metodiskās komisijas: pirmsskolas un sākumskolas MK, 5.-12. klašu
mācību priekšmetu MK un klašu audzinātāju MK. Metodisko komisiju sanāksmēs pedagogi dalās
pieredzē, analizē jaunā mācību satura ieviešanai paredzētos vebinārus, izstrādā priekšlikumus
mācību darba uzlabošanai. Skolā notiek pedagogu savstarpēja mācību stundu vērošana un
vērtēšana, visi sākumskolas pedagogi apmeklēja pirmsskolas grupas nodarbības, lai iepazītos ar
jaunā mācību satura ieviešanas metodiku. Metodiskajās komisijās notiek kopīga mācību materiālu,
jaunu datorprogrammu ZOOM un mācību platformu( MozaBook) apguve, lai pilnveidotu darbu
mācību stundās un apgūtu mūsdienīgus mācību līdzekļus un tehnoloģijas. Skolas metodiskajā
darbā ieviesta jauna sadarbības forma sadarbības grupas, kuras tiek veidotas vadoties no aktuālām
problēmām, meklējot risinājumu dažādiem ikdienas mācību un audzināšanas darba jautājumiem.
Skolā regulāri ik pirmdienas rītu notiek skolotāju plānošanas sanāksme, kurā tiek saplānota
nedēļas darba norise un izrunāti aktuālākie jautājumi.
Vadība nodrošina nepieciešamos resursus un atbalstu pedagogam programmu realizācijai.
Mācību gada beigās vadība analizē pedagogu darba pašvērtējumus un cenšas ņemt vērā pedagogu
ieteikumus.
Mācību satura plānošanā skolotāji izmanto profesionālās pilnveides kursos iegūtās zināšanas
un pieredzi, daloties ar tām metodiskajās sanāksmēs, pedagogu sapulcēs, atbalsta komandas
sanāksmēs.
Audzināšanas programma ir veidota, pamatojoties uz IZM izstrādātajiem prioritārajiem
virzieniem audzināšanas darbā (“Koncepcija audzināšanas darbībai pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs”). Programmā ir ievēroti Izglītības likumā, Valsts pamatizglītības un vidējās
izglītības standartā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un ANO Konvencijā par bērna tiesībām
noteiktie principi. Audzināšanas darba programma nosaka audzināšanas darba mērķi, uzdevumus,
darba struktūru, audzināšanas metodes, paņēmienus un darba formas, sadarbības formas darbā ar
vecākiem un klases stundu tematiku. Skolas audzināšanas darba mērķis - sekmēt izglītojamo
veidošanos par brīviem, patstāvīgiem, vispusīgi attīstītiem, mērķtiecīgiem un atbildīgiem
sabiedrības locekļiem, kas ievēro un dzīvo saskaņā ar demokrātiskās sabiedrības pamatvērtībām.
Katras klases audzinātājs izstrādā klases audzināšanas darba plānu katram semestrim, ievērojot
tematiskā plānojuma pēctecību un vispusību. Klases stundās ir tēmas, kas veido izglītojamā
attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām, pilsoniskumu
un patriotismu un kas veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, audzinot krietnus,
godprātīgus un atbildīgus cilvēkus – Latvijas un Vārkavas patriotus. Klases audzinātājs veic
izglītojamo izpēti, plāno sadarbību ar vecākiem un organizē ārpusklases pasākumus. Skolā tiek
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organizēts audzināšanas darba izvērtējums un pilnveide. Skolas audzināšanas mērķis ir nodrošināt
iespēju katram izglītojamajam kļūt par brīvu, patstāvīgu, vispusīgi attīstītu, mērķtiecīgu un
atbildīgu personību sabiedrībā, veicinot izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot
to iedzīvināšanu, bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas
valstij.
Stiprās puses:

• Atbilstošs 5-6 gadīgo vecumam un attīstības pakāpei izglītības satura piedāvājums,
realizējot kompetencēs balstīto mācību saturu.

• Vārkavas vidusskola 3 gadus iesaistījusies EKO skolu kustībā , ar panākumiem piedalās
rīcības nedēļā, kas veicina skolēnu interesi par nozīmīgām vides problēmām.

• Skolas kolektīvs apgūst un ievieš praksē jaunākās kursos gūtās atziņas. Skolotāji un
vadības komanda ir apguvuši SOLO taksonomiju un izstrādā snieguma līmeņa aprakstus, lai tos
izmantotu skolēnu iesaistīšanā sava un klasesbiedru snieguma vērtēšanā.

• Regulāra profesionālā pilnveide, ko apliecina uz pedagogu vajadzībām balstītu
tālākizglītības nodarbību īstenošana skolā. Pedagogi kopīgi apguvuši profesionālās pilnveides
programmas: ” Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”, ”Pedagoģiskais atbalsts skolēniem
ar mācīšanās traucējumiem vispārējās izglītības iestādēs” .

• Nepārtraukta zināšanu pilnveidošana IT rīku izmantošanā. Katrs pedagogs izveidoja
zināšanu pārbaudes uzdevumus izmantojot tehnoloģiju palīdzību.
Nepieciešami uzlabojumi:

• Pirmsskolas programmas mācību plāna aprobēšana, individualizācija un analīze, veicot
nepieciešamās korekcijas.

• Skolas vadībai radīt apstākļus, kas veicinātu pedagogu sadarbību.
• Mācīšanas procesā izmantot metodes, kas veicinātu skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju
uzlabošanos.
Vērtējums – ļoti labi
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II JOMA - MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Mācīšanas kvalitāte
Pedagogi stundās izvirza sasniedzamo rezultātu un plāno darbības, lai saņemtu no skolēniem
atgriezenisko saiti.
Mācību procesā pedagogs izvēlas metodes, kas liktu skolēniem pašiem aktīvāk iesaistīties
stundas gaitā, veicot praktiskos darbus, rakstot radošos darbus, veidojot kolāžas u. c.
Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem tiek sniegtas individuālās konsultācijas, viņiem
atbalstu sniedz skolotāja palīgs.
Pedagogi rosina izmantot mācību palīglīdzekļus- enciklopēdijas, vārdnīcas, izglītojošos
portālus -soma.lv, uzdevumi.lv, Letonika.lv.
Īpaši attālinātajā mācību procesā svarīgas bija zināšanas informāciju tehnoloģiju jomā.
Mācību process attālināti WhatsApp aplikācijā, uzdevumi.lv, Classklik platformā. Ar eklases starpniecību, skolotājiem sazinoties gan ar vecākiem, gan ar skolēniem, tika iegūta
atgriezeniskā saite. Skolotāji katru nedēļu aizpildīja informācijas lapu par attālinātā mācību
procesa norisi un problēmām tā organizēšanā. Tika veikta arī aptauja par katras klases skolēnu
mācīšanās sasniegumiem(kas ir izpildīts, kas nav?). Veidojās laba sadarbība starp priekšmetu
skolotājiem un klašu audzinātājiem. Mācību gada nobeigumā skolotāji dalījās pieredzē
Metodiskajās komisijās par attālinātās mācīšanas ieguvumiem un trūkumiem.
Lai sekmīgāk uzsāktu darbu pie kompetencēm balstīta mācību satura apguves, skolotāji ir
apmeklējuši tālākizglītības kursus „Dabaszinātņu eksperimenti kompetencēs balstītā
pamatizglītībā”, „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi fizikas skolotājiem”,
„Pedagogu profesionālās pilnveides programmu robotikā.”
Viens skolotājs ir ieguvis pedagoga Sertifikātu, apgūstot programmu „Pedagoga darbības
pamati”.
Skolā vairums mācību kabinetu ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm.
Pirmsskolas izglītības grupa uzsāka apgūt kompetencēs balstītu izglītības programmu 5-6
gadu veciem bērniem. Darbojoties praktiski un iesaistot bērnus, tika sasniegti labi rezultāti. Bērni
bija atvērti jaunajai pieejai, daudz darbojās patstāvīgi, izmantojot interaktīvo tāfeli, smilšu gaismas
galdus.
Pirmsskolas skolotāja dalījās pieredzē ar sākumskolas skolotājiem.
Stiprās puses:


veiksmīga kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana pirmsskolas grupā;



papildnodarbības skolēniem robotikā un
Universitātē;



mācību kabineti aprīkoti ar tehniskajiem līdzekļiem;

laboratorijas darbos Daugavpils
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izdevās attālinātā mācību procesa organizēšana.

Nepieciešamie uzlabojumi:


pedagogiem veidot Sadarbības grupas, lai varētu plānot darbu un izvēlēties metodes



sekmīgai mācību darba organizēšanai;



papildināt zināšanas un apgūt jaunas iemaņas darbam ar IT;



turpināt darbu pie skolēnu ar mācīšanās traucējumiem iesaistīšanu mācību procesā.
Vērtējums –ļoti labi
Mācīšanās kvalitāte

Skolēni attālinātās mācīšanās procesā ir guvuši pašvadītas mācīšanās iemaņas. Sekmes
labākas ir sākumsskolas posmā.
Skolēni guvuši labus panākumus starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.
Skolēni mācību stundās tiek rosināti strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties grupās un pāros.
Vecāki tiek informēti par skolēnu sekmēm un kavējumiem. Skolēni iesaistās ārpusskolas
pasākumos, gūstot praktiskā darba pieredzi un motivāciju apgūt prasmes, iemaņas un zināšanas.
Vidusskolēniem ir jāizstrādā Zinātniski-pētnieciskais darbs kādā no mācību priekšmetiem.
Skolotāji ir apguvuši tālākizglītības programmu „Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite
individuālo kompetenču attīstībai un mācību sniegumu uzlabošanai”.
Stiprās puses:


skolēni par labām un teicamām sekmēm mācību gada beigās saņem skolas atzinības
rakstus;



veidojas laba sadarbība ar vecākiem;



vajadzības gadījumā tiek piesaistīts atbalsta personāls.

Nepieciešamie uzlabojumi:


turpināt pilnveidot pašvadītas mācīšanās iemaņas;



palielināt stundas efektivitāti, pielietojot dažādas metodes, lai iegūtu kvalitatīvu
atgriezenisko saiti;



mācību procesā aktualizēt izglītojamo lasītprasmi un pētniecisko darbību visos
mācību priekšmetos, veicinot sadarbību starp skolotājiem un skolēniem.
Vērtējums – labi
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Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolā ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu kārtība. Pastāv vienotas prasības pārbaudes
darbu veidošanai un mācību sasniegumu vērtēšanā. Skolēniem un vecākiem(likumiskajiem
pārstāvjiem) ir tiesības iepazīties ar pārbaudes darba rezultātiem. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka
saņem pietiekamu informāciju bērna mācību sasniegumiem
Pārbaudes darbi ir rakstiski, mutiski, kombinēti.
Uzsākot jauno mācību gadu, tika veikti grozījumi mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā
atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, uzsākot apgūt kompetencēs balstītu izglītības saturu.
Direktores vietniece izglītības jomā ir apmeklējusi tālākizglītības kursus „Izglītojamo
mācību sasniegumu vērtēšanas pieejas maiņa. Formatīvā vērtēšana kā sistēma skolēna mācīšanās
atbalstam.
Stiprās puses:


skolēnu mācību sasniegumu kārtība tiek pilnveidota;



ir izstrādāti vienoti prezentācijas kā pārbaudes darba kritēriji;



skolotāji pamatā ievēro vērtēšanas kārtību.

Nepieciešamie uzlabojumi:


lielāku uzmanību veltīt skolēnu
atspoguļošanai e- klases žurnālā;



pilnveidot izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmi.

sasniegumu

formatīvajai

vērtēšanai

un

Vērtējums – ļoti labi
II JOMA - IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Katru mācību gadu skolas ikdienas mācību sasniegumu analīzei tiek izmantoti elektroniskās
sistēmas e-klase dati. E-klases žurnāla diagrammas liecina par izglītojamo sasniegumiem pa
mācību priekšmetiem, parādot izaugsmes dinamiku, izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam.
Skolēnu ikdienas sasniegumu galvenais adresāts ir paši izglītojamie, viņu vecāki, klašu
audzinātāji, kuri ikdienā seko līdzi vērtēšanai. Skolā izglītojamie veido sekmju dinamikas kartes,
kurās tiek atspoguļoti semestra mācību sasniegumi, un skolēni izvirza mērķus turpmākā mācību
darba uzlabošanai. Pēc mācību semestru noslēguma pedagoģiskās padomes sēdēs kopīgi tiek
analizēti mācību sasniegumi skolā, lai izvērtētu situāciju atsevišķos mācību priekšmetos. Mācību
gada noslēgumā tiek analizēti valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti.
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Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
2.- 4. klase

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

Skolēnu
skaits
25
31
39

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

25
18
11

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

34
37
32

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

21
22
26

Māc. gads

Nepietiekams Pietiekams
(%)
(%)
8,00
32,00
3,23
41,94
5,13
38,46
5.- 6.klase
12,00
52,00
0
38,89
0
36,36
7.- 9. klase
17,66
67,66
21,62
67,57
3,13
65,63
10.- 12. klase
0
76,19
0
72,73
7,9
61,54

Optimāls
(%)
52,00
51,61
48,72

Augsts
(%)
8,00
3,23
7,69

36,00
61,00
63,64

0
0
0

14,71
10,81
31,25

0
0
0

23,81
27,27
30,77

0
0
0

Kopumā klasēs, kur mācību sasniegumi tiek vērtēti ballēs :
2017./2018. 105
2018./2019. 108
2019./2020. 108

10,48
8,33
4,63

57,14
56,49
51,85

30,48
34,26
40,74

1, 90
0, 93
2,78

2019./ 2020. mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, samazinājies nepietiekamo vērtējumu
īpatsvars un palielinājies optimālā un augstā līmenī novērtēto sasniegumu īpatsvars.
Labākie rezultāti ir 2.-.3.klasē, kur vērtēti ballēs ir 2 un 3 mācību priekšmeti.
7.-9.klašu grupā vērtējumi vairāk bija pietiekamā līmeni - 65,63%. Arī iepriekšējos gados vērtējums
pietiekamā līmenī šajā klašu grupā bija līdzīgs, attiecīgi 67, 66% un 67, 57%. Aizvadītajā gadā šinī klašu
grupā pieaudzis augstam līmenim atbilstošs vērtējumu īpatsvars. Vidējie vērtējumi augstāki bija 5.klasei
- 7,34; 6. klasei- 7,16; 11. klasei- 7,36. Zemākie - 11.klasei-5,5. Pārējām klasēm vidējāis vērtējums ir
augstāks par 6 ballēm. Tas liecina, ka vairumam skolēnu sekmes ir optimālā līmenī. Mācību sasniegumus
ietekmēja attālinātais mācību process, jo daļa skolēnu atzina, ka būtu labāki sasniegumi, ja mācības
notiktu klātienē, jo pietrūka konsultāciju klātienē. Mācoties attālināti, trūcis motivācijas.
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Mācību sasniegumi Valsts noteiktajos pārbaudes darbos
CE rezultātu salīdzinājums 2017./2018.-2019./2020. mācību gads
70,0%
60,3%
60,0%

57,8%
52,4%
48,0%

52,8%51,8%

50,0%

2017./ 18.m.g.

40,0%

2018./ 19.m.g.

31,9%
31,7%
27,0%

30,0%

2019,/2020. m.g.

20,0%
10,0%
0,0%
Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Kopumā 2019./2020. mācību gadā iegūtie vērtējumi ir augstāki nekā divos iepriekšējos
mācību gados. Angļu valodā par aptuveni 9%, matemātikā 4,7%, latviešu valodā 9,8%.
CE rezultātu salīdzinājums ar CE rezultātiem valstī (2020. gads)
80,0%
70,0%

70,0%
60,0%

60,3%

57,8%
52,9%

50,0%
40,0%

Vidējie rezultāti CE skolā

35,4%
31,7%

Vidējie rezultāti CE valstī

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Salīdzinot ar vidējiem rādītājiem valstī, skolā ir zemāki vērtējumi angļu valodā par 9, 7%,
matemātikā par 3,7%, bet latviešu valodā par 4,9% augstāki.
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Katra skolēna iegūtais vērtējums CE (2020.gads)
80,0%
69,3%

70,0%
60,0%

58,3%
53,3%
49,0%

50,0%
38,3%

40,0%

30,3%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1

2

3

4

5

6

Valstī vidējais katra skolēna vērtējums bija 52,76%. Līdz ar to 3 skolēniem iegūtais
vērtējums bija augstāks nekā valstī vidēji. Augstākais vērtējums tika saņemts angļu valodas
eksāmenā - 86%.
Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasē (2017./2018. m.g.-2019./2020.m.g.)

90,0%

85,9%

89%

84,4%
77,9%
74,4%

80,0%
70,0%

59,4%

60,0%

2017./2018.m.g.

50,0%

2018./ 2019.m.g.

40,0%

2019./ 2020.m.g.

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Latviešu valoda

Matemātika

DD rezultāti gan latviešu valodā, gan matemātikā bija zemāki nekā iepriekšējos gados.
Skolēni veica darbu matemātikā tiešsaistē, kas radīja papildus uztraukumu. Kopumā rezultāti bija
atbilstoši katra skolēna zināšanām un prasmēm, un parādīja, kam pievēršama lielāka uzmanība,
plānojot darbu 4. klasē.
Latviešu valodā labākie rezultāti bija

mutvārdu daļā, kur skolēniem bija iespēja
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sagatavoties. Darbs grūtības sagādāja tiem skolēniem, kuri ģimenēs ikdienā nerunā latviešu
valodā. Turpmākajā darbā lielāka uzmanība jāpievērš pareizrakstībai un teikumu veidošanai.
Papildus atbalsta pasākumi jāparedz tiem skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.
3. klases DD rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem (2020.gads)
90,0%
80,0%

77,9%

78,7%

70,0%
59,4%

60,0%

59,8%

50,0%

skolā

40,0%

valstī

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Latviešu valoda

Matemātika

Rezultāti skolā un valstī ir ļoti līdzīgi.
DD rezultātu salīdzinājums 6. klasē (2017./2018.m.g.-2019./2020.mācību gads)
80,0%
70,0%

68,1%
67,2%
62,2%
55,9%
55,3%
49,5%

60,0%
50,0%

57,1%
51,1%
48,6%
2017./2018.m.g.

40,0%

2018./2019.m.g.

30,0%

2019./2020.m.g.

20,0%
10,0%
0,0%
Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

2019./2020. m.g. DD rezultāti latviešu valodā un matemātikā ir augstāki nekā iepriekšējos
gados, bet dabaszinībās - par dažiem % zemāki.
Darba rezultāti matemātikā ļauj konstatēt, ka pamatprasmju apguves līmenis pamatā ir
optimālā līmenī (augsts - 14,28%, optimāls - 77,44%).
Kā viena no problēmām skolēniem bija grūtības lasīt tekstu ar izpratni. Liela daļa uzdevumu
bija formulēti garos tekstos, kuros skolēniem bija grūti orientēties.
Lielāku uzmanību jāvelta teksta lasītprasmes iemaņu attīstīšanai, lai labāk varētu izprast
uzdevumu nosacījumus. Grūtības sagādāja darbības ar procentiem un daļām.
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Dabaszinībās pamatprasmju apguves līmenis ir optimāls - 83,34%. Jāuzlabo prasmes strādāt
ar dažāda veida tabulām, attēliem un informatīvo tekstu. Lielākās grūtības sagādāja izvērsto
atbilžu uzdevumi.
Latviešu valodā vidēji uzdevumus pareizi veikuši 62,78% skolēnu. Klausīšanās daļā 68,57%, rakstīšanas daļā - 62,86%, mutvārdu daļā - 82,86% skolēnu.
Lielāka uzmanība pievēršama pareizrakstības prasmju pilnveidei, uzdevumu noteikumu
patstāvīgai izpratnei, zināšanu pilnveidošanai leksikoloģijā un stilistikā.
Sadarbojoties ar matemātikas un vēstures skolotājiem, jāuzlabo skaitļa vārdu pierakstīšana.
6. klases DD rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem
80,0%
70,0%

68,1%

65,2%

64,1%

60,0%

55,9%

52,8%
48,6%

50,0%

Skolā

40,0%

Valstī
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Salīdzinot valsts un skolas DD rezultātus redzam, ka skolā matemātikā un dabaszinībās tie ir
zemāki, bet latviešu valodā nedaudz augstāki.
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Informātikas eksāmena rezultāti (2017./2018. māc.g.-2019./2020. māc.g.)
90%
80%
80%
70%
60%
50%

50% 50%

50%

2017./18.m.g
40%

2018./ 19.m.g.

40%

2019./ 20.m.g.
30%
20%
20%
10%
10%
0%
pietiekams

optimāls

izcils

Izvēles eksāmenu informātikā kārtoja 10 skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
samazinājies pietiekamo vērtējumu īpatsvars, palielinājies optimālā līmenī veikto darbu skaits.
Viens skolēns nokārtojis darbu augstā līmenī.
Stiprās puses:


pārbaudes darbu rezultāti tiek izskatīti un analizēti gan MK, gan pedagoģiskās padomes
sēdēs, tiek noteikti darbības virzieni turpmākā mācību darba uzlabošanai.

Nepieciešamie uzlabojumi:



pedagogiem turpināt izmantot Skola 2030 piedāvāto metodisko atbalstu;
motivēt skolēnus uz augstākiem mācību sasniegumiem.
Vērtējums – labi
IV

JOMA

- ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM
Atbalsta personāla nozīmīgums izglītības iestādē

Izglītības iestādē darbojās atbalsta personāls – psihologs, logopēds, bibliotekārs,
pedagoga palīgs, medmāsa, karjeras konsultants. Atbalsta personāls sekmēja skolas un vecāku
sadarbību, sniedzot nepieciešamo sociālo, psiholoģisko un medicīnisko atbalstu skolēniem un viņu
vecākiem, lai palīdzētu pārvarēt mācīšanās, uzvedības u.c. problēmas, kuras bija radušās izglītības
procesā. Darbības galvenie virzieni bija šādi: iespējamo mācību un uzvedības traucējumu cēloņu
izpēte un problēmu risināšanas ceļu meklēšana, sastādot rīcības plānu un individuālo mācību
plānu. Rīcības plāns tika saskaņots ar izglītojamo, pedagogu un izglītojamā vecākiem. Atbalsta
personāls veica individuālas konsultācijas izglītojamajiem, izglītojamo izpēti, izglītojošo darbu
klasēs, kā arī pedagogu un skolēnu vecāku konsultēšanu.
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Tika izstrādāts klases audzinātāja un priekšmetu skolotāju sadarbības plāns problēmu
diagnosticēšanā un to novēršanā. Izglītības iestādē tika īstenots projekts “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura ietvaros tika izstrādāti individuālie plāni priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas prevencijai. Līdz ar to uzlabojās skolēnu sekmības līmenis un attieksme pret
mācību procesu. Jaunieši tika iesaistīti projekta “PUMPURS” radošajās darbnīcās, kuru laikā
uzlabojās viņu pašvērtējums, zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī interese par nākotnes
profesiju. Eiropas attīstības fonda projekta ietvaros “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” skolā strādāja pagarinātās grupas skolotāja palīgi, skolotāji - konsultanti matemātikas un
dabaszinību jomā . Pedagogi regulāri konsultēja audzēkņus, sniedza individuālu palīdzību. Tika
izskatīti jautājumi par mācību stundu kavējumiem. Par neattaisnoto stundu kavējumiem atsevišķās
reizēs tika ziņots novada sociālajam dienestam vai bāriņtiesai, vispirms
sarunas ar

veicot individuālas

stundu kavētājiem un viņu vecākiem. Iestādes logopēde strādāja ar pirmsskolas

grupiņas un 1. – 6. klašu audzēkņiem, lai veiktu dažādu lasīšanas un rakstīšanas traucējumu
korekciju. Tika izstrādāti individuālie plāni, notika regulāras nodarbības.
Lai ieinteresētu skolēnus lasīšanā, attīstītu lasītprasmi, skolas bibliotekāre iesaistīja visu
vecumposma

skolēnus

LNB

lasīšanas

veicināšanas

programmā

"Bērnu,

jauniešu

un

vecāku žūrija", pirmsskolas un jaunākā vecumposma skolēnus izdevniecības “Liels un mazs”
lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka” , 5. un 6.klases skolēni piedalījās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes rīkotajās Latvijas
Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībās.
Stiprās puses:

• skolā darbojās atbalsta personāls, kas regulāri sniedza kvalificētu psiholoģisku,
logopēdisku un sociālpedagoģisku atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem un skolas
darbiniekiem;

• tika apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešama sociālā un psiholoģiskā palīdzība, tika
sniegtas nepieciešamās konsultācijas;

• skolā notika papildus darbs ar izglītojamajiem, kuriem mācību procesā bija nepieciešami
atbalsta pasākumi.
Turpmākā attīstība:

• turpināt atbalsta personāla un klašu audzinātāju sadarbības metožu pilnveidi, kā arī
sadarbību ar valsts institūcijām sociālpedagoģiskā atbalsta nodrošināšanā;

• vajadzības gadījumā rīkot starpinstitucionālās sanāksmes atbalsta nodrošināšanai.
Vērtējums – ļoti labi
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Izglītojamo drošības garantēšana
Skola garantēja skolēnu drošību. Skolas telpās starpbrīžos par skolēnu drošību rūpējās
dežurējošie pedagogi. Ir izstrādāta kārtība, kādā tika veiktas skolēnu instruktāžas par drošības
jautājumiem un ārpusstundu pasākumu organizēšanu. Skolēni un izglītības iestādes personāls tika
iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem.
Skolēnus par drošību un par to, kā rīkoties ārkārtas situācijās instruēja klašu audzinātāji un
attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji. Skolēni tika iepazīstināti ar evakuācijas plānu, un reizi gadā
tika veikta praktiska evakuācijas apmācība. Pirms došanās ekskursijās, uz teātri, koncertu vai citu
ārpusskolas pasākumu klašu audzinātāji iesniedza skolas administrācijai informāciju, kurā uzrādīja
plānotā pasākuma laiku, vietu, mērķi, skolēnus, kuri apmeklēs šo pasākumu. Skolā tika izvietota
drošības prasībām atbilstoša informācija, evakuācijas plāni, norādes. Klases vecāku sapulcēs arī
skolēnu vecāki tika iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Izglītības iestādē darba
aizsardzība tika kontrolēta un uzraudzīta likuma noteiktajā kārtībā. Izglītojamo profilaktisko
veselības aprūpi skolā nodrošināja medmāsa. Skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe tika
organizēta sadarbībā ar ģimenes ārstiem. Skolas medmāsa veica izglītojamo medicīnas aprūpi un
ziņas par skolēnu veselības stāvokli regulāri ierakstīja medicīnas kartēs, nepieciešamības gadījumā
ar vecāku atļauju informēja skolotājus par skolēnu veselības problēmām un īpašām vajadzībām.
Visi 1. – 4. klašu izglītojamie saņēma valsts apmaksātas brīvpusdienas, bet pirmsskolas
audzēkņi un 5. – 12. klašu skolēni pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. Izglītības iestāde
īstenoja veselību veicinošu dzīvesveidu, 1. - 9. klašu skolēni piedalījās programmā „Skolas
auglis”, „Skolas piens”. Skolā regulāri notika dažādi pasākumi par drošību un atkarības tēmām.
Pašvaldība ar savu transportu nodrošināja izglītojamo un pirmsskolas grupas audzēkņu nokļūšanu
skolā un atgriešanos mājās.
Stiprās puses:

• skolā tika izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un telpās izvietota
drošības prasībām atbilstoša informācija;

• skolā notika nodarbības izmantojot gaismas – smilšu galdus;
• skola nodrošināja pagarinātās grupas nodarbības visiem izglītojamajiem sākumskolas
posmā;

• tika veikts darbs ar vecākiem viņu ieinteresēšanā un iesaistīšanā skolas dzīves jautājumu
risināšanā.
Turpmākā attīstība:

• sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par savas veselības un drošības sargāšanu.
Vērtējums – ļoti labi
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Atbalsts personības veidošanā
Sadarbojoties izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam, skolēniem, viņu vecākiem un
citām audzināšanas darbā iesaistītām institūcijām, skolā veiksmīgi tika īstenots audzināšanas
darbs. Audzināšanas vadlīnijas tika īstenotas visā izglītības procesā- mācību stundās, klases
audzinātāja stundās; interešu izglītības programmās un citās ārpusstundu aktivitātēs; skolas
organizētajos pasākumos un projektos; starpbrīžos un ikdienas sadzīves situācijās. Klases
audzinātāji mācību gada sākumā izstrādāja savu klases audzināšanas darba plānu, izvirzot mērķi
un uzdevumus , par pamatu ņemot skolas audzināšanas darba prioritāti attiecīgajā mācību gadā.
Klases stundas tika organizētas, balstoties uz Klases stundu programmas paraugu (VISC, 2016).
Īpaša uzmanība tika veltīta skolas, novada un valsts tradīciju izkopšanai un aktualizēšanai.
Turpinājās projekti “Karjeras attīstības atbalsta pasākumi”, “Skolas soma” u.c. Skolēniem tika
organizētas mācību ekskursijas, nodarbības dabā u.c. Skolēni piedalījās dažādos skolas un
ārpusskolas pasākumos, projektos un konkursos, kas veicināja klases saliedētību piemēram,
konkursos”Enkurs”, “Pārsteidz Drako”, “Drošākā klase”, TV erudīcijas konkursā “Gudrs vēl
gudrāks”, Olimpiskajā dienā, spēlē “Es mīlu Tevi, Latvija! ” un daudzos citos. Lai veicinātu
patriotismu, stiprinātu piederības sajūtu savai skolai, novadam, valstij, skolā tika organizēti
ārpusstundu pasākumi: Ziedu paklāja ”Baltijas ceļam- 30” veidošana, Labo darbu nedēļa, ”Melnās
kafijas vakars”, Tēvzemes nedēļa, Vakarēšana Vārkavā (kopā ar citām bērnu folkloras kopām un
vietējo kopienu) u.c. Skolēni piedalījās

VISC Latvijas valsts simtgades pasākumu cikla

«Pilsoniskā līdzdalība un labo darbu maratons» labo darbu festivālā Rēzeknē, kur iekļuva
nominantu godā. Skolā darbojās skolēnu pašpārvalde (SP) “Astoņkājis”, kurā ir ievēlēti skolēni 5.
- 12. klasei. SP regulāri iesaistījās dažādu pasākumu organizēšanā, kā arī biedrības ”Jaunvide”
aktivitātēs.
SP līderiem bija iespēja apmeklēt skolu līderu apmācības Preiļu BJC un piedalīties pieredzes
apmaiņā citās izglītības iestādēs, kā arī pašpārvalžu forumā Daugavpilī. Plānojot un organizējot
ārpusstundu un audzināšanas darbu, uzmanība tika pievērsta skolēnu sadarbībai, līdzdalībai un
atbildībai. Skolā darbojās klašu audzinātāju metodiskā darba komisija. Mācību gada beigās klašu
audzinātāji veica audzināšanas darba analīzi, dalījās pieredzē, gandrīz katrs klašu audzinātājs
novadīja kādu atklāto pasākumu. Ārpusstundu aktivitātes un pasākumi bija vērsti uz skolēnu
radošo un sociālo prasmju attīstību, vērtību orientāciju, karjeras izaugsmi. Skolēni iesaistījās
tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā, saglabāšanā un pilnveidē, apkārtējās
vides sakopšanā. Folkloras kopas „Volyudzeite” dalībnieces Latvijas Radio ierakstīja savu mīļāko
dziesmu disku. Izglītojamie ar izpratni izturējās pret veselīgu dzīvesveidu un personiskās drošības
jautājumiem. Sākot ar 12. martu, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, daudzas plānotās
ekskursijas un pasākumi izpalika, jo mācības notika attālināti.
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Skola piedalījās šādos projektos:

 ESF projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
 ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šī projekta
ietvaros notika:
 robotikas un programmēšanas pulciņa nodarbības (5-12.klašu izglītojamajiem);
 7.- 9. klašu izglītojamie devās uz Daugavpils Universitāti, kur veica eksperimentus un
pildīja laboratorijas darbus (STEM);
 pagarinātās dienas grupas skolotāja palīga nodarbības;
 skolotāja konsultanta nodarbības dabaszinībās un matemātikā ar talantīgajiem
izglītojamajiem.
 ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;
 Projekts „Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas
novadā”;

 Lauku atbalsta dienesta LEADR projekts ,,Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas
skolēnu deju kolektīvam”;
 Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma".
Izglītojamie labprāt iesaistījās interešu izglītības pulciņos, skolēnu parlamenta darbā. Skolā
darbojās šādi pulciņi:


1.- 4. klašu koris;



mākslas pulciņš;



meiteņu un zēnu ansambļi;



1.-4. klašu tautas deju kolektīvi;



folkloras kopa “Volyudzeite”;



kokapstrādes pulciņš,



jauno satiksmes dalībnieku pulciņš,



bibliotēkas pulciņš;



sporta pulciņš;



dabas skola;



noformēšanas pulciņš;



rokdarbu pulciņš;



robotikas pulciņš;



mediju pulciņš;



skatuves runa
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Stiprās puses:

• skolā ar panākumiem darbojās interešu izglītības programmas;
• izglītojamie iesaistījās pasākumu organizēšanā un norisē.
Turpmākā attīstība:

• turpināt pilnveidot izglītojamo uzvedības un kultūras saskarsmes prasmes, veicināt
pozitīvu uzvedību.
Vērtējums – ļoti labi
Atbalsts karjeras izglītībā
Skolā tika izstrādāta karjeras izglītības programma. Karjeras izglītības saturs tika realizēts
integrēti ikdienas mācību un audzināšanas procesā, interešu izglītībā un skolas organizētajos
pasākumos, izmantojot dažādas darba organizācijas formas. Karjeras izglītības tēmas atbilstoši
skolēnu vecumposmam bija iekļautas skolas audzināšanas darba programmā un klases stundu
tematikā. Atsevišķi temati tika ietverti mācību priekšmetu satura apguvē. Skolā notika dažādi
izglītojoši pasākumi. Skolēniem bija iespēja piedalīties Karjeras nedēļā, mācību ekskursijās, Ēnu
dienā, Atvērto durvju dienās dažādās citās izglītības iestādēs. Skolā tika organizētas tikšanās ar
dažādu profesiju pārstāvjiem, iesaistot arī skolas absolventus un vecākus. Pēc tikšanās ar kapteini
A.Brakovski – Vaivodu skolēni piedalījās konkursā ”Enkurs”, kur iepazinās ar jūrnieka profesijas
specifiku. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. 12. klašu skolēniem notika pasākumi darba pasaules iepazīšanā, izglītības iespēju izpētei, kurās
liels atbalsts tika saņemts no karjeras konsultantes. Sākot jau ar pirmsskolu, tika apmeklēti arī
uzņēmumi, piemēram, „Jersikas čipsi”, SIA „Saltums” u.c. Vecāko klašu skolēniem tika
organizētas START STRONG nodarbības meistardarbnīcā “Mana Sirdslieta – kā izveidot
veiksmīgu karjeru, darot to, ko mīli”, kuru vadīja START STRONG lektors Andris Arhomkins.
Skolas bibliotēkā, skolas koridora stendos un mācību kabinetos bija pieejama informācija
skolēniem un viņu vecākiem par turpmākās izglītības, profesijas izvēles un plānošanas iespējām.
Karjeras atbalsta aktivitāšu īstenošanā skolai bija izveidojusies laba sadarbība ar citām izglītības
iestādēm, darba tirgus pārstāvjiem, sociālajiem partneriem - Daugavpils Universitāti, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju, Preiļu BJC, ar biedrību ”Jaunvide”, kura organizēja praktiskas nodarbības
ar tādu profesiju pārstāvjiem kā fotogrāfs, pavārs, u.c.
Stiprās puses:

• skolā notika sistemātisks darbs karjeras izglītības jomā;
• laba sadarbība ar vecākiem, skolas absolventiem, uzņēmējiem un vietējo kopienu.
Turpmākā attīstība:

• turpināt pilnveidot un modernizēt karjeras izglītības vietu skolā.
Vērtējums – ļoti labi
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Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Izglītības iestādē tika apzināti talantīgie izglītojamie un izglītojamie ar grūtībām mācībās.
Izglītības iestādē pedagogi mērķtiecīgi plānoja, veicināja un atbalstīja izglītojamo piedalīšanos
konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos. Izglītojamajiem bija godalgotas vietas
valsts, starpnovadu mācību olimpiādēs, skatēs un konkursos. Saskaņā ar Ata Kronvalda fonda
reitingu balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs skola ierindojusies 20.
vietā

mazo skolu grupā. Izglītības iestāde sadarbībā ar Vārkavas

novada domi apbalvoja

pedagogus, izglītojamos par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta
sacensībās pasniedzot atzinības rakstus, naudas prēmijas un dāvaniņas. Pedagogi sistemātiski
plānoja darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem gan iknedēļas konsultācijās, gan individuālajās un
grupu nodarbībās. Pedagogi piedāvāja dažādas mācīšanās metodes, ievērojot izglītojamo
vajadzības, piedāvāja papildus uzdevumus vai sarežģītākas grūtības pakāpes uzdevumus
spējīgākajiem izglītojamajiem, sniedza individuālu palīdzību tiem skolēniem, kuriem mācības
sagādāja grūtības. Talantīgākie skolēni palīdzēja apgūt mācību vielu klasesbiedriem. Vārkavas
vidusskolā tika realizēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611), kas deva iespēju izglītojamajiem apgūt pamatzināšanas un
prasmes atbilstoši viņu spējām. Skolēni bija integrēti klasēs, pēc vajadzības sistemātiski apmeklēja
logopēda, psihologa nodarbības, pedagoga palīga konsultācijas. Izglītības iestādē bija nodrošināta
konsultāciju pieejamība visiem izglītojamajiem, bija izstrādāts konsultāciju grafiks, kas bija
pieejams gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem. Savas zināšanas un prasmes izglītojamie
pilnveidoja fakultatīvajās nodarbībās un pulciņos. Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un
mācīšanās traucējumiem tika nodrošināts atbalsts ikdienas mācību procesā un valsts pārbaudes
darbos .Regulāri tika apzināti izglītojamie, kuriem mācības sagādāja grūtības, kuri neattaisnoti
kavēja mācību stundas. Izglītības iestādē tika izveidota kārtība, kā risināt jautājumus par
neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem un kā sniegt atbalstu nesekmības gadījumā. Bija
izstrādātas individuālas kartes, notika individuālas sarunas ar skolas psihologu, pedagogu,
administrāciju, vecākiem, Vārkavas novada sociālā dienesta darbiniekiem un bāriņtiesu. Klašu
audzinātāji sadarbojās ar mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta komandu, lai koordinētu un
pārraudzītu izglītojamo izaugsmi mācību procesā. Pedagogiem tika sniegts atbalsts, organizējot
seminārus, kursus un lekcijas par darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādi mācību traucējumi.
Izglītības psihologs strādāja ar Vekslera testu un LSM testu, lai veiktu izglītojamā izpēti un
noteiktu stiprās un vājās puses, kas ļāva labāk diagnosticēt vajadzību pēc nepieciešamās
palīdzības.
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Stiprās puses:
 sistemātiski tika organizēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādāja grūtības;

 izglītības iestāde veicināja un atbalstīja talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs,
sporta sacensībās;
 regulāri tika sniegtas konsultācijas vecākiem.
Turpmākā attīstība:
• veicināt talantīgo izglītojamo sasniegumu izaugsmi mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, skatēs;

• turpināt pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbību
izglītojamo ar mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā.
Vērtējums – ļoti labi
Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Neatņemama skolas darba sastāvdaļa ir sadarbība ar skolēna ģimeni. Skola sistemātiski un
plānveidīgi informēja vecākus par skolas darbu. Klašu audzinātāji trīs – četras reizes gadā
organizēja vecāku sapulces un veica apmeklējumu uzskaiti. Informatīvi izglītojošas vecāku
sapulces skolas vadība katru gadu organizēja 1.- 12. klašu vecākiem un pirmskolas izglītojamo
vecākiem. Vecāki informāciju ieguva arī skolas padomes sanāksmēs, skolas mājas lapā,
individuālās sarunās gan ar klašu audzinātājiem, gan priekšmetu skolotājiem, gan administrāciju,
gan atbalsta personālu. Ikdienas informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem tika nodrošināta ar
skolēnu dienasgrāmatu(1. – 4.klase) un e-klases starpniecību. Skolas ziņas bija lasāmas arī
Vārkavas novada domes informatīvajā izdevumā ”Ozolupe”. Reizi mēnesī klašu audzinātāji eklases sistēmā sagatavoja skolēnu sekmju izrakstus, kuros tika fiksēti gan mēneša laikā saņemtie
vērtējumi, gan skolēnu kavējumi.

Vecāki tika aicināti piedalīties dažādos klases un skolas

pasākumos: koncertos, mācību ekskursijās, Vecāku dienā ”Iespējamā misija”, Labdarības akcijās
u.c.
Stiprās puses:
• skolēnu vecāki regulāri tika informēti par skolas darbību;
• aktīvs izglītības iestādes padomes darbs.
Turpmākā attīstība:
• turpināt vecāku iesaistīšanu iestādes plānotajos un organizētajos mācību un audzināšanas
darba pasākumos.
Vērtējums – ļoti labi
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V JOMA - IESTĀDES VIDE
Mikroklimats
Skolas mikroklimata veidošanā aktīvi iesaistās skolēni, pedagogi, tehniskais personāls, kā
arī skolēnu vecāki. Izglītības iestāde mērķtiecīgi strādā pie tās iekšējā un ārējā tēla veidošanas.
Vidusskolai ir savs karogs, kuru lieto skolas svētku svinīgajos pasākumos. Par izglītības iestādes
aktualitātēm informāciju var iegūt ne tikai tīmekļa vietnē Vārkavas novada pašvaldības un skolas
mājas lapās, bet arī novada laikrakstā „Ozolupe”, kurā rakstu autori ir paši skolēni. Tas noteikti ir
viens no priekšnoteikumiem skolēnu pašapziņas celšanai un atbildībai par savu darbu, kā arī
skolas tēla veidošanai un popularizēšanai.
Izglītības iestādi apmeklē dažādu nacionalitāšu izglītojamie. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi
neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Izglītības iestādes absolventi labprāt
apmeklē pasākumus skolā un sarunās atzinīgi novērtē skolas pedagogus, materiālo bāzi un skolas
vidi.
Skolā nodrošinām atbalstu jaunpienākušajiem pedagogiem, lai tie veiksmīgāk varētu
iekļauties skolas dzīvē, par ko liecina pedagogu darba rezultāti, atsauksmes par sniegto atbalstu,
drošību, sadarbību ar kolēģiem un administrāciju.
Skolai ir izkoptas savas tradīcijas un pasākumi, kuros iesaistās ne tikai izglītojamie, bet arī
viņu ģimenes un vietējās kopienas pārstāvji. Skolas tradīcijas veido piederības sajūtu skolēnos.
Tradīcijas tiek koptas, saglabātas un pilnveidotas, un laika gaitā tiek ieviestas arī jaunas. Katru
mēnesi skolā notiek interesanti pasākumi izglītojamajiem un viņu vecākiem. Skola ir svarīga
vietējai kopienai, par ko pārliecināmies sadarbojoties ar jauniešu biedrību “Jaunvide”, to izjūtam
folkloras kopas vakarēšanā, kuru apmeklē arī vietējie folkloras cienītāji.
Ik gadu skola organizē atvērto durvju dienu, lai potenciālos jaunos izglītojamos un viņu
vecākus iepazīstinātu ar skolā apgūstamajām izglītības programmām, papildus izglītības iespējām
un ārpus stundu nodarbībām.
Skolā tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi, lai katrs izglītojamais un darbinieks justos droši un
komfortabli. Skolā ir stabils, radošs darbinieku kolektīvs ar augstu profesionālo pieredzi un
atbildības sajūtu.
Ik gadu tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums, organizētas darbinieku apmācības,
sagādāti nepieciešamie darba aizsarglīdzekļi. Lai rūpētos par darbinieku drošību, tika iegādāta
ierīce logu mazgāšanai no ārpuses.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi, tie ir savlaicīgi
papildināti atbilstoši jaunajiem normatīvajiem dokumentiem. Izglītojamie katra mācību gada
sākumā tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un to izmaiņām.
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Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde, kuri ar aptauju palīdzību noskaidro skolēnu
viedokli par skolā nepieciešamajiem uzlabojumiem un arī dod savu vērtējumu notikušajām
izmaiņām skolas iekšējos noteikumos un fiziskajā vidē.
Informācija par izglītojamo uzvedību tiek apkopota uzvedības žurnālā, tā tiek analizēta
pedagogu savstarpējās pārrunās. Analizējot ierakstus, tiek pieņemti lēmumi par turpmāko rīcību,
iesaistot skolas vadību, atbalsta personālu, izglītojamos un viņu vecākus, kā arī nepieciešamības
gadījumā sasaucot starpinstitucionālo sanāksmi.
Lai saņemtu nepieciešamo profesionālo atbalstu, izglītības psihologs apmeklēja supervīzijas.
Stiprās puses:
• skolai pozitīvs tēls vietējā sabiedrībā;
• skolā tiek organizēti kvalitatīvi pasākumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai,
apgūšanai un izpētei;
• skolas saimes attiecībās valda labvēlīgums un cieņa;
• laba sadarbība ar novada institūcijām.
Turpmākā attīstība:
• pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras veidošanas mācību stundās un
ārpusklases pasākumos.
Vērtējums – ļoti labi
Izglītības iestādes fiziskā vide
Skolas ēka nodota ekspluatācijā 1978.gadā, bet renovēta 2003.gadā. 2008. gadā tika atklāts
pēc pašvaldības iniciatīvas uzbūvētais stadions. Daļai stadiona 2019. gada rudenī tika atjaunots
segums.
Pašvaldības piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina izglītības iestādes darbībai nepieciešamo
tehnisko aprīkojumu un funkcionēšanai nepieciešamos saimnieciskos izdevumus. Ir veikta
renovācija vienā no skolas kāpņu telpām. Ir izremontēts ģeogrāfijas kabinets un valodu kabineta
metodiskā telpa . Skolas

1. stāvā ierīkota automātiskā uguns atklāšanas un trauksmes

signalizācija. Gaumīgi nokrāsota blakus skolai esošā vecās skolas ēka, kas dabīgi iekļaujas skolas
ēku ansamblī.
Nemitīgi tiek papildināts

mācību līdzekļu klāsts, kas nepieciešams mācību procesa

organizēšanai. Ir iegādāti divi interaktīvie displeji un portatīvie datori. Skolotājiem ir iespēja
izmantot interaktīvās tāfeles, datu kameras, balsošanas pultis, interaktīvo displeju un datorklasi,
skolā ir bezvadu internets.
Skolai ir pietiekami laba materiālā bāze. ERAF projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei"
ietvaros labiekārtoti 3 mācību kabineti. Katram pedagogam nodrošināts dators ar interneta
pieslēgumu. Skolā ieviesta e- klases skolvadības sistēma. Kabineti aprīkoti ar projektoriem,
interaktīvām tāfelēm vai interaktīviem ekrāniem. Papildināta meiteņu mājturības kabineta
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materiālā bāze ar trauku mazgājamo mašīnu. Izglītības iestādes bibliotēka darbojas bibliotēku
informācijas sistēmā „Alise”. Izglītības iestādes kolektīvs uztur skolas telpas tīras un patīkamas.
Sanitāri higiēniskie apstākļi izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Katru
gadu valsts kontroles institūcijas veic pārbaudi. Pārbaužu akti ir pieejami un tiek ņemtas vērā
ieteikumos izvirzītās prasības. Arī izglītojamie iesaistās kārtības uzturēšanā izglītības iestādē un
tās apkārtnē, piedaloties rudens talkās “Labo darbu”

nedēļas laikā un pavasara apkārtnes

uzkopšanas talkās. Izglītības iestādes apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek
uzturēta labā kārtībā. Izglītojamie piedalījās „Zaļās jostas” bateriju vākšanas konkursā „Tīrai
Latvijai”. Tika savākti 116 kilogrami bateriju. Tika paplašināts stāvlaukums, lai varētu organizēt
drošu izglītojamo pārvadāšanu. Izglītības iestādes apkārtnē ceļu satiksme organizēta, lai
izglītojamie varētu justies droši (atbilstošas ceļu satiksmes zīmes, gājēju pārejas, automašīnu
stāvvietas, apgaismojums). Izglītojamie skolas apkārtnē jūtas droši.
Lielai daļai skolēnu mājās ir bioloģiskās saimniecības , tādēļ ir liela interese par EKO skolas
pasākumiem, skolēni labprāt iesaistās rīcības nedēļas aktivitātēs.
Ikdienas darbs un skolas pasākumi tiek organizēti, balstoties uz patriotismu un skolas vārda
popularizēšanu.
Stiprās puses:
• izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, tīras, kārtīgas, atbilstošas sanitārhigiēniskajām
prasībām. Daļēji pielāgotas personām ar kustību traucējumiem;
• iestādei piegulošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā
kārtībā;
• svētkiem iestāde vienmēr atbilstoši un gaumīgi noformēta.
Turpmākā attīstība:
• izremontēt skolas otru kāpņu telpu;
• turpināt papildināt mācību līdzekļus atbilstoši jaunajām tendencēm izglītības jomā (3D
printeris, tiešās realitātes brilles);
• paplašināt pirmsskolas izglītības grupas telpas.
Vērtējums – ļoti labi
VI - IESTĀDES

RESURSI

Skolā 2019./2020. m.g. mācījās 134 izglītojamie, bija 12 klašu komplekti un pirmsskolas
izglītības grupa. Izglītības iestādei izveidota atbilstoša materiālā bāze un ir nepieciešamie
pedagogu kadri. Skolā ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības
programmas. Telpu izvietojums ir racionāls, klases un kabineti ir grupēti atbilstoši mācāmajai
jomai. Mēbeles un iekārtas atbilst izglītojamo vecumam un augumam, gada laikā saskaņā ar
pedagogu ieteikumiem tiek regulēts to augstums. Skolā ir informātikas kabinets, kurā ir
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nodrošinātas 16 darbavietas. Bibliotēka ir nodrošināta ar obligāto daiļliteratūru, ir plašs izziņas un
metodiskās literatūras klāsts, kurš tiek papildināts. Katram pedagogam ir dators, pieejami kopētāji,
digitālie projektori, DVD. Katrs svešvalodu kabinets nodrošināts ar audio materiālu atskaņošanas
ierīcēm. Atsevišķi ir ierīkotas telpas atbalsta personālam.

Izglītojamajiem tiek pilnībā

nodrošinātas visas mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas, kā arī visiem pirmsskolas
un sākumskolas izglītojamajiem tika iegādāti visi nepieciešamie mācību līdzekļi.
Skolas budžets tiek plānots, nepieciešamības gadījumā gada laikā grozīts un apgūts likumā
paredzētajā kārtībā; līdzekļi tika izmantoti telpu remontam, inventāra un mācību līdzekļu iegādei,
skolotāju tālākizglītībai. Skolas direktore periodiski informēja gan skolas pedagoģisko padomi,
gan skolas padomi, gan skolēnu vecākus skolas sapulcēs par finanšu līdzekļu izmantošanu.
Iestādes vadība atbalsta un nodrošina, lai pedagogi regulāri izmantotu iespējas apmeklēt
kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, atbilstoši izglītības iestādes attīstības vajadzībām.
Maksas kursi tiek apmaksāti no skolas budžeta.
Skolā nav vērojama liela kadru mainība.
Izglītības iestādē ir piemērotas telpas ārpusstundu nodarbībām. Ir svinību zāle, aprīkota ar
gaismu prožektoriem un skaņu iekārtu. Pakāpeniski notiek kabinetu un klašu remonti. Ir iegādāts
jauns sporta inventārs. Telpu un materiāltehnisko resursu izmantošanai ir noteikti laika grafiki un
izmantošanas kārtība.
Stiprās puses:
• telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, augumam;

• skolas vadība ir nodrošinājusi iespēju daudzpusīgai skolotāju profesionālajai izaugsmei.
Turpmākā attīstība:

• motivēt pedagogus uzlabot digitālo pratību.
Vērtējums – ļoti labi
VII - IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES

NODROŠINĀŠANA

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Izglītības iestādes pašvērtēšanas process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos. Tas tiek
plānots atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prioritātēm un skolas vajadzībām, taču tiek
reaģēts arī uz

problēmām, kas radušās. Pašvērtējumu veic katrs pedagogs, kur izvērtē arī

izglītojamo mācību sasniegumus. Metodisko komisiju vadītāji kopā ar pedagogiem izvērtē
komisijas darbu un izglītojamo mācību sasniegumus, izvirza priekšlikumus mācību darba
uzlabošanai.
Iestādē ir labvēlīga vide, kas vecina visu darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku
iesaistīšanos pašvērtēšanā. Tiek uzklausīti un ņemti vērā visu ieinteresēto pušu viedokļi, veiktas
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pārrunas un saņemti ierosinājumi. Iestādes attīstības plāna izstrādes procesā piedalās iestādes
darbinieki, Skolas padome, Izglītojamo pašpārvalde. 2019./2020.m.g. skolā pilnveidota
nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki tiek
informēti par reglamentējošiem skolas iekšējiem normatīviem dokumentiem. Skolas aktuālākie
jautājumi tiek saskaņoti ar arodkomiteju.
Iestādes attīstības plāna prioritātes tiek noteiktas un veidotas, balstoties uz izvirzītajiem
mērķiem, iepriekšējā attīstības plānā sasniegtā analīzi un jauno kompetenču pieejas izglītības
modeli. Attīstības plāns ir apspriests Skolas padomē un skolas pedagoģiskajā sēdē. Iestādes
attīstības plāna izpilde tiek izvērtēta pedagoģiskās padomes sēdē.
Stiprās puses:
• pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā iestādes darba plānošanā;
• iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plānošanā iesaistīti visi pedagogi, ņemts vērā
Skolas padomes un Pašpārvaldes viedoklis;
• svarīgākie jautājumi tiek saskaņoti ar skolas arodkomiteju;
• pedagogi un tehniskie darbinieki savlaicīgi tiek informēti par izmaiņām skolas darba
organizācijā.
Turpmākā attīstība:
• motivēt skolas darbiniekus, izglītojamos un vecākus aktīvāk iesaistīties skolas darba
pašvērtēšanā;
• turpināt strādāt pie dažādu projektu īstenošanas izglītības iestādē.
Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Izglītības iestādē ir izstrādāta visa obligātā izglītības iestādes darbu reglamentējošā
dokumentācija, tā atbilst ārējo normatīvo dokumentu prasībām un sakārtota atbilstoši lietu
nomenklatūrai . Dokumenti izstrādāti demokrātiski un apspriesti, ņemot vērā gan izglītojamo, gan
vecāku, gan pedagogu priekšlikumus, kuri ieteikti pedagoģiskajās padomes sēdēs, iknedēļas
plānošanās, Skolas padomes sēdēs, skolēnu parlamenta sanāksmēs.
Direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un
pārrauga to izpildi. Direktores vietnieki ir iecelti, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un pieredzi un
strādā jau vairāk kā 20 gadus. Vadītāji savas kompetences ietvaros pārrauga personāla pienākumu
izpildi.
Direktore veido estētisku un sakārtotu darba vidi, velta uzmanību komfortablas un
labvēlīgas skolas vides veidošanai. Nepieciešamības gadījumā vienmēr iesaistās problēmsituāciju
risināšanā.
Direktore sadarbojas ar Skolas padomi, kura tiekas regulāri reizi divos mēnešos.Sēdes tiek
protokolētas. Skolas padomes ieteikumi un vēlmes tiek ņemtas vērā, plānojot iestādes darbību.
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Izglītības iestādes vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, izglītojamajiem
un vecākiem.
Kontaktinformācija par izglītības iestādi, administrāciju un atbalsta personālu tiek ievietota
dibinātāja mājas lapā www. varkava.lv un skolas mājas lapā www.varkavasskola.lv. Katru
pirmdienu notiek plānošanas sapulce pie direktores, kurās detalizēti tiek izplānots kārtējās nedēļas
darbs un apspriests iepriekšējās nedēļas darbs. Mācību gada laikā tiek organizētas metodisko
komisiju sēdes, kurās tiek izskatīti ar skolēnu izglītību saistīti jautājumi, kā arī runāts par izglītības
iestādes iekšējiem normatīviem dokumentiem, izglītības iestādes pasākumiem un arī citām
aktualitātēm. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar personālu. Vadība nodrošina
informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
Iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā. Tiek ievērota
profesionālā ētika, cilvēktiesību un humānisma principi. Direktore pastāvīgi motivē pedagogus un
personālu radošam, atbildīgam darbam ar mutiskām uzslavām, izvirza apbalvojumiem. Izglītības
iestāde sadarbojas ar izglītības iestādes pašpārvaldi. Izglītības iestādes direktore noteiktos laikos
pieņem apmeklētājus. Lai arī strādājošajiem vecākiem būtu iespēja apmeklēt skolas vadību
,direktorei pirmdienās ir noteikts pieņemšanu laiks līdz plkst.18:00. Pastāv iespēja tikties ar
vadību ārpus pieņemšanas laika. Izglītības iestāde informē par iesniegumu (sūdzību, priekšlikumu)
iesniegšanas kārtību. Skolas vadība ik dienu ir atvērta sadarbībai ar vecākiem, izglītojamajiem un
pedagogiem.
Skolas vadība aktīvi apmeklē profesionālās pilnveides kursus un seko līdzi izglītības
aktualitātēm, lai skola atbilstu mūsdienīgas izglītības vides prasībām.
Stiprās puses:

• skolas darbībā tiek ievēroti demokrātijas principi;
• pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā iestādes darba plānošanā.
Turpmākā attīstība:


izmantojot IT, izstrādāt digitālo anketēšanu datu iegūšanai skolas darba izvērtējumam.
Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības iestādei ir izveidojusies pastāvīga un cieša sadarbība ar dibinātāju - Vārkavas

novada pašvaldību un tās institūcijām (Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Pagastu pārvaldēm).
Pašvaldība ir ieinteresēta izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošanā un personālresursu
izglītošanā. Izglītības iestādes sadarbības partneri:

• Lauku konsultāciju centrs ;
• Valsts Policijas Preiļu iecirknis;
• Daugavpils Universitāte;
• Latgales;
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• Daugulis&CO;
• biedrība” Tehniskās izglītības jaunrades skola”;
• biedrība” Jaunvide”.
Stiprās puses:

 regulāra, mērķtiecīga sadarbība ar novada domi un citiem sadarbības partneriem.
Turpmākā attīstība:

 pilnveidot sadarbību un piesaistīt skolai jaunus sadarbības partnerus.
Vērtējums – ļoti labi
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CITI SASNIEGUMI
Vārkavas vidusskolas 2019./2020. māc. gada starpnovadu un Valsts atklāto
mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti
Vārds, uzvārds
Andrejs Ločs

Klase
11.

Kristians Plots

11.

Sandis
Brakovskis
Ernests Lazdāns

12.

Markuss Soms
Mārtiņš
Upenieks
Ieva
Jaunromāne
Nikola Anna
Čaunāne
Ance Jaudzema

8.

Olimpiādes nosaukums
Angļu val. olimpiāde 10.-12.kl
Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.
ES dabaszinātņu olimpiāde
Fizikas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.
Ekonomikas olimpiāde
Ģeogrāfijas olimpiāde
Angļu val. olimpiāde 10.-12.kl
Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.
ES dabaszinātņu olimpiāde
Fizikas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.
Ekonomikas olimpiāde
Krievu valodas ( svešvalodas) olimpiāde
Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.
Vēstures olimpiāde 9.kl.
Bioloģijas valsts 42. Olimpiāde ( 9.kl)
Fizikas olimpiāde
( 9.kl)
Ķīmjas olimpiāde 9.kl.
Matemātikas olimpiāde

Starpnovada
2. vieta
2. vieta
1.vieta
3.vieta

Valsts

1.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
2.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta
1.vieta
Atzinība
2.vieta
2.vieta
1.vieta
1.vieta

5.
5.

Latvijas 45. Atklātā fizikas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde

Atzinība
1.vieta
1.vieta

7.

Matemātikas olimpiāde

3.vieta

6.

16. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde

Atzinība

6.

16. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde

Atzinība
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Starpnovadu vieglatlētikas sacensībās iegūtās godalgotās vietas:
Vārds, uzvārds
Elizabete Maija Some
Poplavska Sanija
Nellija Ceple
Elīna Ziemele
Ērika Some

Valija Vanaga
Sigita Stivriška
Briška Andis

Edgars Nikiforovs

Jānis Rimants Cimdiņš

Raivis Tarasovs

Intars Veliks
Oļegs Furtikovs

Sacensības
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Starpnovadu čempionāts vieglatlētikā
Ludzas atklātajās sacensībās
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Jauno vieglatlētu sacensības Mazā balva
Jauno vieglatlētu sacensības

Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Ludzas atklātais čempionāts vieglatlētikā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
73. valsts skolēnu spartakiādes rudens
krosa stafetes
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
73. valsts skolēnu spartakiādes rudens
krosa stafetes
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
„Piena spēka”turnīrs volejbolā ( Līvāni)
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)

Starpnovada Valsts
3.vieta
3.vieta
3.vieta
1.vieta
1vieta
3.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
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Ceplis Māris

73. valsts skolēnu spartakiādes rudens krosa
stafetes
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā
Jauno vieglatlētu sacensības Mazā balva
„Piena spēka”turnīrs volejbolā ( Līvāni)
„Piena spēka”turnīrs volejbolā ( Līvāni)
„Piena spēka”turnīrs volejbolā ( Līvāni)
„Piena spēka”turnīrs volejbolā ( Līvāni)
Ludzas atklātajās sacensībās
„Piena spēka”turnīrs volejbolā ( Līvāni)
Ludzas atklātajās sacensībās
„Piena spēka”turnīrs volejbolā ( Līvāni)
Ludzas atklātajās sacensībās
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā

Elvis Čeirāns
Ervīns Brakovskis
Rinalds Božis
Elvis Jaudzems
Ēriks Kirilovs
Ralfs Vilcāns
Dāvis Sparāns
Lauris Pastars
Sandis Rudzāts

Uldis Gavars

Kristians Plots

Dāvis Salcevičs

„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu izcīņa
volejbolā
Jauno vieglatlētu sacensības

Markuss Soms

3.vieta
1.vieta
3.vieta
2.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta

1.vieta
3.vieta
3.vieta

Vārkavas vidusskolas skolēnu saraksts, kuri piedalījušies
VISC organizētajos konkursos 2019./2020.m.g.
Vārds, uzvārds

Konkursa nosaukums

Edvards Vaivods-Šulte

Dienvidlatgales novada
anekdošu stāstnieku
konkurss „Anekdošu
virpulis 2020”
Dienvidlatgales novada
Stāstnieku konkurss „Teci,
teci, valodiņa!”
Dienvidlatgales novada
Stāstnieku konkurss „Teci,
teci, valodiņa!”
Valsts XXII stāstnieku
konkurss „Teci, teci,
valodiņa 2019”
Dienvidlatgales novada
anekdošu stāstnieku
konkurss „Anekdošu
virpulis 2020”

Ērika Some
Mārtiņš Upenieks

Starpnovada Reģiona Valsts
(pakāpe)
(pakāpe) (pakāpe)
1.pakāpe

1.pakāpe
1.pakāpe
2.pakāpe
1.pakāpe
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Elvis Laganovskis

Liliāna Lazdāne
Arnita Neiceniece
Valters Vilcāns

Ieva Jaunromāne
Vineta Macuļēviča

Dienvidlatgales novada
Stāstnieku konkurss „Teci,
teci, valodiņa!”
Valsts XXII stāstnieku
konkurss „Teci, teci,
valodiņa 2019”
Latgales reģiona skatuves
runas konkurss
Dienvidlatgales novada
anekdošu stāstnieku
konkurss „Anekdošu
virpulis 2020”
Latgales reģiona skatuves
runas konkurss
Latgales reģiona skatuves
runas konkurss
Dienvidlatgales novada
Stāstnieku konkurss „Teci,
teci, valodiņa!”
Dienviglatgales novada
anekdošu stāstnieku
konkurss „Anekdošu
virpulis 2020”
Dienvidlatgales novada
rotaļnieku konkurss
„Lielais rotaļnieks”
Dienvidlatgales novada
rotaļnieku konkurss
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Skolas darba pašvērtējuma izveidē iesaistījās skolas administrācija, pedagogi un atbalsta
personāls.
2020. gada 30.septembrī pašvērtējums tika apspriests un apstiprināts skolas pedagoģiskās
padomes sēdē.
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