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 SKOLAS MISIJA - izglītotas, brīvas, atbildīgas personības veidošana.  

  

SKOLAS VĪZIJA - mūsdienīga un konkurētspējīga lauku skola. 

  

SKOLAS VĒRTĪBAS - atbildība, sadarbība, attīstība. 
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Vispārējs Vārkavas vidusskolas raksturojums 

 Vārkavas vidusskola (turpmāk – Skola) ir Vārkavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

dibināta izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, vispārējo un speciālo 

pamatizglītības programmas un vidējās izglītības programmu. Skolas darbības tiesiskais pamats ir 

Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi izglītības iestāžu darbību 

reglamentējošie normatīvie akti, dokumenti un Vārkavas vidusskolas nolikums. Vārkavas skolas 

pirmsākumi meklējami 1919. gadā, kad skola sākusi darboties Spitaļu mājā un par skolotāju strādājis 

Vaclavs Krops. 1925. gadā notika pirmais Vārkavas sešgadīgās pamatskolas izlaidums. 1927. gadā 

skola sāk darboties bijušajā muižas ēkā.1953. gadā skola pārtop par vidusskolu. 1978. gadā skolas 

vajadzībām tiek nodota ekspluatācijā jauna skolas ēka, kura tika renovēta 2003.gadā.  2008. gadā 

tika atklāts pēc pašvaldības iniciatīvas uzbūvētais stadions. Skola īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu, vispārējo pamatizglītības, speciālo pamatizglītības un  vispārējo vidējās izglītības 

programmu (1. tabula). Vārkavas novadā ir 2 izglītības iestādes: 

1. Vārkavas vidusskola; 

2. Rimicānu pirmsskolas iestāde. 

Skolā mācās 134 izglītojamie: 

5 gadīgo un 6 gadīgo grupā -13 izglītojamie 

1.-4. klasēs- 52 izglītojamie 

5.-9. klasēs - 43 izglītojamie 

10.-12. klasēs- 26 izglītojamie

 

1.attēls. Izglītības iestādes atrašanās vieta 
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1.tabula 

Informācija par Skolā īstenotajām izglītības programmām (IP) 

Programmas nosaukums Programmas 

kods 

Skolēnu skaits 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 13 

Pamatizglītības programma 21011111 89 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 

31011011 26 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 6 

  

Kopš 2015. gada skolēnu skaits Skolā ir nedaudz pieaudzis (2. tabula). Paredzams, ka 

turpmākajos gados, saskaņā ar demogrāfiskās situācijas izpēti Vārkavas novadā, skolēnu 

skaits saglabāsies esošā skaita robežās. 
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2.tabula 

Informācija par skolēnu skaitu skolā 5 gadu periodā 

Mācību 

gads 

2014./2015 2015./2016 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Skolēnu 

skaits 

125 131 140 145 138 

2018. gada 1. septembrī mācības skolā uzsāka 122 skolēni 12 klašu komplektos un pirmsskolas 

izglītības grupa ar 16 izglītojamajiem. 97 izglītojamie apguva pamatizglītības programmu,3 

izglītojamie apguva speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, bet 22 – vispārējās vidējās izglītības programmu. Skola piedāvā plašu interešu 

izglītības klāstu. 2018./2019. mācību gadā Skola īstenoja 15 interešu izglītības 

programmas,tradicionālajām  interešu izglītības programmām  pievienojām STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, 

matemātika) jomas programmu robotikā. 

Skolā darbojas pulciņi: 

1.  folkloras kopa “Voulyudzeite” 

2.  kombinētie rokdarbi 

3. tehniskā modelēšana un konstruēšana 

4.  noformētāju pulciņš, 

5.  bibliotēkas pulciņš 

6. Līderības skola 

7.  tautu dejas 

8. skatuves runa 

9.  kokapstrādes pulciņš 

10.   Dabas skola 

11.   5.-9. klašu meiteņu vokālais ansamblis 

12.   vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis 

13. sporta pulciņš, 

14. kokapstrāde 

15.  jaunie satiksmes dalībnieki 

16.  robotika 
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Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

Skolas vadības darbu nodrošina direktore, viens direktora vietnieks izglītības jautājumos 

(0,65 slodzes), viens direktora vietnieks audzināšanas jautājumos ( 0,2 slodzes ). Skolā strādā 

24 pedagoģiskie darbinieki (turpmāk – pedagogi), kuru izglītība atbilst Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (3. tabula). 

  

  Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

3.tabula 

Pedagogu kopskaits Augstākā pedagoģiskā 

izglītība 

Maģistra grāds 

25 22 17 

  

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

4. tabula 

Vecums līdz 30g. 30 - 39g. 40 – 49g. 50 - 59g. 60g. un 

vairāk 

Pedagogu 

skaits 

1 2 6 12 4 

  

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci  priekšmetu mācīšanas metodikā, 

audzināšanas darbā,  IT rīku izmantošanā mācību procesā. 
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Skolā izglītojamajiem atbalstu nodrošina atbalsta personāls - psihologs, logopēds, pedagoga palīgs, 

skolotāja palīgs, medicīniskais darbinieks, bibliotekārs. 

Skolas saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – lietvedis-arhivārs, saimniecības 

pārzinis, strādnieks, 5 apkopējas, pavāre, pavāra palīgs, trauku mazgātāja, laborants. Skolas telpas 

ir labā vizuāli estētiskā un tehniskā stāvoklī. Sporta nodarbības notiek labiekārtotā un aprīkotā sporta 

zālē un stadionā. Skolai ir savs ēdināšanas bloks, kurš nodrošina ēdināšanu visiem Skolas skolēniem. 

Skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Skolas finansējumu nodrošina Pašvaldība un valsts 

budžeta mērķdotācijas pedagogu darba algas samaksai (4. tabula) un mācību līdzekļu iegādei. 

Finanšu līdzekļi tiek izmantoti Skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, 

izlietojums ir racionāls un efektīvs. 

4. tabula 

Skolas kopējais finansējums 

  2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Kopējais finansējums 383 558 EUR 382 890 EUR 454 117 EUR 

t.sk. no valsts budžeta 211 941  EUR 228 747 EUR 242 163 EUR 

No pašvaldības budžeta 171 617 EUR 154 143 EUR 211 954 EUR 

Skola izglītojamajiem rīko dažādus veselības, karjeras un drošības izglītības pasākumus. Skolā 

notiek dažādi pasākumi, kas ir kļuvuši par tradīciju un bez kuriem nav iedomājama Skolas ikdiena. 

Piemēram: 1. septembris – Zinību diena, Dzejas dienas, Vidusskolēnu iesvētības, Skolotāju diena, 

Mārtiņdienas tirgus, Lāčplēša diena, Melnās kafijas vakars, Latvijas Republikas proklamēšanas 

svētki, Adventes vainaga aizdegšana, Svētrīts, Ziemassvētku eglītes, Barikāžu atceres pasākumi, 

Lielā balva, Mātes dienas koncerts, Žetonu vakars ar iestudētām izrādēm, Pēdējais zvans, Mākslas 

dienas. Tāpat skolā notiek olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātu godināšana, Iknedēļas 

informatīvās līnijas vestibilā, vides sakārtošanas akcijas. Skola iesaistās arī dažādos labdarības 

pasākumos un akcijās . Vārkavas vidusskola ir iesaistījusies  Ekoskolu kustībā. 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PROCESA NORISE 

Skolas attīstības plāna prioritātes noteiktas trīs mācību gadiem no 2019.-2021. gadam. Attīstības 

plāns tika veidots, ņemot vērā „Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmatā” ieteikto 

metodiku.    

Skolas pašvērtējuma veikšanā un turpmākā attīstības plāna izanalizēšanā un potenciālo prioritāšu 

izvirzīšanā piedalās viss pedagoģiskais personāls, kā arī Skolas padome, kas sevī ietver vecāku, 

pedagogu un skolēnu pašpārvaldes pārstāvju līdzdalību. 

Skolas pašnovērtējuma izvērtēšanai izmantota SWID metode. Izvērtējumā piedalījās viss skolas 

pedagoģiskais personāls, tas tika veikts  skolas Pedagoģiskās padomes sēžu ietvaros pedagogu darba 

grupu ietvaros.. Analizējot iepriekš izvirzītās skolas prioritātes un veicot skolas pašvērtējumu, ir 

tikušas konstatētas skolas stiprās puses, pozīcijas, kurās skolai būtu nepieciešami uzlabojumi, 

iespējas, ar kuru palīdzību var realizēt turpmāk izvirzītos skolas attīstības mērķus, kā arī potenciālos 

draudus, izvirzīto mērķu iespējamai nesasniegšanai. Ņemot vērā šos faktorus, Pedagoģiskās 

padomes sēdēs un Skolas padomes sēdēs ir tikuši izvirzīti potenciālie turpmākie skolas attīstības 

virzieni. 

  Attīstības plāns ir apspriests 30.08.2019 Pedagoģiskās padomes sēdē Nr.4, 30.09.2019. Skolas 

padomes sēdē Nr.3, saskaņots Vārkavas novada domē. 
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Vārkavas vidusskolas darba pašvērtējums (SVID analīze) 

Stiprās puses: 

❏ Atsevišķu skolēnu augstie sasniegumi 

olimpiādēs 

❏  Profesionāls pedagoģiskais kolektīvs 

❏ Nelielas klases, individuālā pieeja 

❏ Plašs mācību līdzekļu nodrošinājums 

❏  Skolas autobuss 

❏  Brīvpusdienas visiem skolēniem 

❏ Aktīva iesaistīšanās novada pasākumos 

❏ Dalība projektos 

❏ Sadarbības partneru atbalsts 

❏ Stabils kolektīvs 

❏ Sporta skolas nodarbības skolā 

❏ Labs stadions 

❏ Izkoptas sporta tradīcijas 

❏  Daudzveidīgs fakultatīvu un pulciņu 

piedāvājums 

❏ Atbalsts skolotāju profesionālajai pilnveidei 

❏ Optimāla atbalsta personāla pieejamība skolā 

❏ Katram pedagogam savs kabinets 

❏  Vairākos kabinetos ir interaktīvā tāfele 

Vājās puses: 

❏   Skolēniem pietrūkst mācību motivācijas 

❏ Nav IT laboranta 

❏ Skolēnu transports uz mājām visiem 

neatkarīgi no vecuma vienā laikā 

❏ Ne visi vecāki apmeklē vecāku 

sanāksmes, zema sadarbības aktivitāte 

❏ Daudzi spējīgi skolēni nav motivēti uz 

augstiem sasniegumiem 

❏ Neliela vidusskola, maza konkurence 

❏ Zema interneta kvalitāte 

❏ Ir daļa skolēnu, kuri neiesaistās interešu 

izglītībā 

❏ Apgaismojums telpās ir novecojis 

❏  Jāatjauno āra apgaismojums 

❏ Dažu skolotāju pārslodze 

❏ Skolotāju kolektīvā maz gados jaunu 

kolēģu 

❏  Nav pilnīgi visi kabineti aprīkoti ar 

interaktīvām tāfelēm 

❏  Novecojusi datortehnika 

❏ Vājas zināšanas IT rīku izmantošanā 

Iespējas: 

❏  Iesaistīšanās dažādos projektos 

❏ Iesaistīšanās ETWINNING skolu 

programmā 

❏ Materiālās bāzes uzlabošana 

❏  Tiešsaistes rīku un mācību platformu 

apgūšana 

❏  Skolas infrastruktūras sakārtošana, 

stāvlaukuma ierīkošana 

❏ Skolēnu padziļināta izpēte, lai noteiktu 

veiksmīgākās atbalsta iespējas 

❏  Individuālā mācību telpa skolēniem 

❏  Sadarbības grupu potenciāls skolas mācību 

procesa pilnveidošanai 

❏ Skolas izglītojamo vecāku atbalsts   

Draudi: 

❏ Skolu tīkla sakārtošana un vidusskolas 

pastāvēšana 

❏ Skolotāju izdegšana 

❏ Skolēnu trūkums 

❏ Atsevišķu mācību priekšmetu pedagogu 

trūkums 

❏ Administratīvi teritoriālās reformas sekas 

❏  Zema vecāku atbalsta aktivitāte 
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DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI 

Vārkavas vidusskolas mērķis ir droša un efektīva izglītības vide, kurā tiek īstenots izglītošanās 

process, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vidējās izglītības standartos noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

Skolas uzdevumi ir: 

1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un 

uzdevumus; 

2. Izvēlēties mērķtiecīgas un modernas izglītošanas darba metodes un formas; 

3. Nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību darbu izglītības iestādē, gatavību dzīvei 

mainīgajā darba tirgū un plašā informācijas pasaulē; 

4. Sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai sekmētu un pilnveidotu kvalitatīvu vispārējo zināšanu 

un prasmju apguvi, informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības standartu mērķu 

sasniegšanā; 

5. Īstenot interešu izglītības programmas. 

6. Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus. 
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 2016.-2019. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Mācību saturs  

Prioritāte : 

1. Mācību stundu un ārpusstundu pasākumu saturā integrēt karjeras izglītības jautājumu apgūšanu. 

2. Apzināt nepieciešamos mācību līdzekļus uz kompetencēm balstītā mācību satura pakāpeniskai 

ieviešanai. 

3. Mācību satura apguves plānošana, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības un spējas. 

4.  Mācību stundās akcentēt 21. gadsimta galvenās prasmes un iemaņas, iepazīstot kompetenču 

pieejā balstītā mācību standarta projektu. 

5. Izglītības kvalitātes pilnveidošana kompetenču pieejā organizēta mācību procesa kontekstā, 

veicinot skolēnu pētniecisko un radošo darbību. 

 

Sasniegtais : 

  

1. Visi pedagogi iekļauj karjeras jautājumus savās mācību stundās runājot par profesijām 

saistītām ar mācību priekšmetu.  

2. Skolēni piedalās Ēnu dienās, skolā organizētajos karjeras pasākumos, vecāko klašu 

izglītojamie apmeklē Skola karjeras pasākumu Rīgā.  

3. Administrācija un pedagogi piedalījās kursos un semināros par kompetencēs balstīta satura 

jautājumiem., apzinot satura ieviešanai nepieciešamos mācību līdzekļus, metodes un rīkus. 

4. Pedagogi tiekas ar atbalsta komandu, lai uzklausītu ieteikumus par izglītojamo individuālajām 

vajadzībām, kuras ņemt vērā plānojot mācību darbu. 

5. Ieviestas mācību metodes, kuras veicina skolēnu pētniecisko un radošo darbību, skolēni 

apmeklē nodarbības Rēzeknes Augstskolas laboratorijās. 

 

Mācīšana un mācīšanās  

 

Prioritāte : 

1. Mācību procesā vairāk izmantot digitālos mācību līdzekļus un IT visos mācību priekšmetos. 

2. Mācību satura apguves plānošana, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības un spējas. 

3. Jauno tehnoloģiju izmantošana mācību stundās un skolēnu IT prasmju pilnveidošana. 

4. Padarīt intensīvāku mācību procesu un akcentēt skolēnu līdzatbildību kvalitatīvas izglītības 

ieguvē. 
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Sasniegtais : 

Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes pārraudzības pasākumi. 

 

1.  Klašu audzinātāji un pulciņu skolotāji sistemātiski dalās ar savas labās prakses piemēriem, 

vadot atklātos pasākumus skolā. Varētu notikt sistemātiskāka un jēgpilnāka savstarpējā 

mācību stundu vērošana. 

2. Skolēni tiek iepazīstināti ar jaunākajiem interneta resursiem mācību programmas apguvei, 

taču būtu nepieciešama biežāka šo resursu kopīga izmantošana. 

3. Skolēni un skolēnu vecāki tiek savlaicīgi informēti par skolēna sasniegumiem mācību un 

ārpusstundu darbā. Nepieciešams pilnveidot pozitīvo ziņu, pateicību paziņošanas sistēmu. 

4. Pedagogi labi strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem, mācās sniegt jēgpilnu atbalstu 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

5. Notiek sistemātisks skolēnu mācību darba un ārpusstundu sasniegumu izvērtējums un 

skolēnu apbalvošana. 

 

Sadarbība ar vecākiem. 

 

1. Notiek sistemātiska informācijas sniegšana vecākiem par skolēnu sasniegumiem – sekmju 

kopsavilkums mēnešos. Uzlabojama sistēma regulārai uzslavu un piezīmju paziņošanai 

uzvedības žurnālā. 

2. Turpinās radošās darbnīcas “Ziemassvētkus gaidot”. Nepieciešama ciešāka vecāku 

iesaistīšana arī citu svētku sagatavošanā. 

Atbalsts skolēniem mācīšanās darbā. 

1. Regulāri notiek mācību ekskursijas. 

2.  Tiek rīkotas skolas mācību priekšmetu olimpiādes, notiek zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādes procesa atbalsts un konference. 

3. Talantīgie skolēni sekmīgi piedalās starpnovadu, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un sporta sacensībās. 

4. Tiek organizētas mērķtiecīgas nodarbības talantīgajiem skolēniem un sniegti atbalsta 

pasākumi skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Ir uzsākta kvalitatīva darbošanās projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.” 
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Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte: 

1. Plānot darbības, lai paaugstinātu mācību sasniegumus dabaszinību cikla mācību priekšmetos 

un paaugstinātu vispārējos mācību sasniegumus gan talantīgajiem izglītojamajiem, gan 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

2. Motivēt skolēnus uzņemties atbildību par mācību sasniegumiem. 

3. Paaugstināt mācību sasniegumus izglītojamajiem orientētiem uz augstiem mācību 

sasniegumiem un izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

4.  Katra izglītojamā kompetences un talantu attīstīšana atbilstoši viņa spējām un prasmēm; 

5.  Skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes, patriotisma veicināšana, apgūstot novada 

mācību un aktivizējot līdzdalību skolas, vietējās kopienas un valsts dzīvē. 

Sasniegtais : 

1. Skolēni apmeklē laboratorijas darbus Rēzeknes Augstskolā STEM cikla priekšmetos. 

2.  Projekta ietvaros skolā darbojas skolotājs konsultants matemātikā un dabaszinību cikla 

priekšmetos. Skolēni izmantoja konsultācijas ne tikai lai uzlabotu mācību sasniegumus, bet 

arī gatavojās olimpiādēm un konkursiem. Konkursā “Saules kauss” skolēni ieguva vairākas 

godalgotas vietas. 

3. Skolēni apmeklēja robotikas nodarbības un rezultatīvi piedalījās Robotikas čempionātā. 

4. Skolotāja palīgs un pagarinātās dienas grupas skolotāja palīgs sniedz atbalstu skolēniem ar 

mācību grūtībām, lai nostiprinātu skolēnu pamatzināšanas un prasmes. 

5. Audzināšanas stundās skolēni strādā pie savas izaugsmes dinamikas prognozēšanas un 

sasniegtā analīzes. 

6.  Mācību priekšmetu stundās skolotāji vērš uzmanību uz vietējo novadnieku sasniegumiem 

dažādās jomās, tādejādi veicinot patriotismu, lepnumu par savu piederību novadam. 

Atbalsts izglītojamajiem 

Prioritāte : 

  

1. Pilnveidot atbalsta personāla darbu skolēnu adaptācijas periodā, nepieciešamo atbalsta 

pasākumu diagnosticēšanā un karjeras izvēlē. 

2.  Pilnveidot sākumskolas pagarinātās dienas grupas darbu, rast iespēju atbalsta pasākumu 

ieviešanai mācību vielas apgūšanai 5.-7. klašu skolēniem. 
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3. Atbalsta personālam agrāk diagnosticēt skolēnus, kuriem nepieciešami papildus pasākumi 

mācību rezultātu uzlabošanai. 

4. Atbalstīt skolēnus karjeras izvēles jautājumu risināšanā. 

5. Prevencijas pasākumu veikšana skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem; 

6. Pieejamības nodrošināšana karjeras atbalsta pasākumiem. 

Sasniegtais : 

1. Palielināta psihologa darba slodze, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgāku atbalstu skolēniem. 

2. Skolā darbojas karjeras konsultants projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros, notiek dažādi karjeras atbalsta pasākumi skolēniem (konsultācijas, 

izglītības izstādes “Skola” apmeklēšana, uzņēmumu apmeklējumi u.c.). 

3. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolā darbojas 

pagarinātās dienas grupas skolotāja palīgs un skolotājs konsultants matemātikā un dabaszinību 

cikla priekšmetos 5.-7. klasei. 

4. Atbalsta personāls sadarbojas ar skolotājiem un vecākiem, lai pēc iespējas savlaicīgāk 

diagnosticētu skolēnus, kuriem nepieciešams atbalsts mācību darbā. 

5. Skolēni ar zemiem mācību pasākumiem tiek motivēti iesaistīties projektā ”PUMPURS”, lai 

uzlabotu mācību sasniegumus un novērstu priekšlaicīgas mācību pamešanas draudus. 

Skolas vide 

 Prioritāte: 

1. Turpināt darbu skolēnu patriotisma veicināšanā, iesaistīšanā valsts un novada nozīmes 

pasākumos, kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā un saglabāšanā. Nodrošināt estētisku, 

drošu, un skolēnu vispusīgai attīstībai labvēlīgu vidi. 

2.  Veicināt skolēnu patriotismu, iesaistīt valsts un novada pasākumos, aicināt apgūt un saglabāt  

kultūrvēsturisko mantojumu . 

3. Nodrošināt estētisku, drošu un skolēnu vispusīgai attīstībai labvēlīgu vidi. 

4. Fiziski un emocionāli drošas, atbalstošas, veselīgas, izglītojošas un iekļaujošas mācību vides 

veidošana.  

Sasniegtais : 

1. Skolēni aktīvi piedalās skolas un vietējās pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos. 
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2. Skola turpina izkopt tradīciju pasākumus Lāčplēša dienai veltītais ”Melnās kafijas vakars”, 

folkloras kopu “Vakarēšana” gadskārtu svētku svinēšana, sporta sacensības ”Vārkavas balva” 

un “Bezceļu skrējiens.” 

3. Skolas vide regulāri tiek kopta, tiek veikts monitorings mācību vides atbilstībai normatīvajām 

prasībām. 

4. Skolā dežūrē pedagogi, lai skolēni starpbrīžos varētu justies droši 

5. Skolā tiek organizēti dažādi sporta pasākumi, lai veicinātu skolēnu interesi par veselīgu 

dzīvesveidu. 

6. Ekoskolas rīcības nedēļas pasākumi motivē un izglīto skolēnus par veselīgu dzīvesveidu un 

atbildību estētiskas un drošas skolas vides uzturēšanā. 

 

Resursi 

Prioritāte: 

1. Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana un papildināšana, ugunsdrošības 

prasību ieviešana . 

2.  Plānveidīgi turpināt veikt grīdas seguma nomaiņu mācību kabinetos. 

3.  Ierīkot uguns trauksmes signalizāciju skolas ēdnīcas blokā. 

4. Papildināt skolas Materiālo bāzi ar IT tehnoloģijām. 

5. Turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot 

tehnoloģiju attīstībai un programmu vajadzībām. 

Sasniegtais : 

1. Ierīkota uguns trauksmes signalizācija skolas ēdnīcas blokā un mājturības kabinetos. 

2. Ir nomainīts grīdas segums skolas 3. stāva kabinetos. 

3. Iegādāti interaktīvie ekrāni un datori datorklasei, sākumskolas klasei un matemātikas 

kabinetam. 

4. Labiekārtots skolas vestibils. 

5. Papildināta skolas materiālā bāze sportā, zēnu mājturības kabinetam, fizikas kabinetam. 
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Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 Prioritāte: 

1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

2. Veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību plānojot sasniedzamo rezultātu skolēniem. 

3. Veikt skolēnu kavējumu un to cēloņu monitoringu. 

4. Izglītības kvalitātes novērtēšanai izmantot EDURIO platformas elektroniskās aptaujas. 

5. Veicināt pedagogu sadarbību un līdzdalību mācību procesa plānošanā, organizēšanā un 

uzlabošanā; 

6. Pilnveidot metodisko komisiju darbu un kompetenci. 

Sasniegtais : 

1. Skolotāji iesaistās skolas attīstības plānošanā. 

2.  Pilnveidota kārtība skolēnu kavējumu monitoringam. Veiksmīga sadarbība ar novada 

sociālo dienestu un bāriņtiesu kavējumu prevencijas pasākumu īstenošanā. 

3. Tika veikta EDURIO aptauja. 

4. Tiek veicināta skolotāju savstarpējā sadarbība, sadarbības grupu ietvaros. 
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Vārkavas vidusskolas attīstības prioritātes 

 2019./2020. – 2021./2022.mācību gadam. 

  

Nr. 

p.k. 

Skolas 

darbības 

pamatjomas 

2019./20.m.g. 2020./21.m.g. 2021./22.m.g. 

1. Mācību 

saturs 

Veicināt katra 

skolotāja līdzatbildību 

un radošu pieeju jaunā 

mācību satura 

īstenošanā un skolēnu 

mācīšanās prasmju 

attīstīšanā. 

Pamatizglītības un 

vispārējās vidējās 

izglītības standartu – 

izglītības mūsdienīgai 

lietpratībai – īstenošana 

1.,4.,7.  un 10. klasēs, 

atbilstoši pārmaiņām valsts 

izglītības sistēmā. 

Pamatizglītības un 

vispārējās vidējās 

izglītības standartu – 

izglītības mūsdienīgai 

lietpratībai – īstenošana 

1.,2.,4.,5.,7.8. un 10., 11. 

klasēs, atbilstoši 

pārmaiņām valsts 

izglītības sistēmā. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Globālās izglītības 

aspektu iestrāde 

izglītošanas procesā, 

nodrošinot 

konkurētspējīgu 

izglītību, paaugstinot 

skolēna personīgo 

atbildību pozitīvas 

mācību dinamikas 

sasniegšanai. 

  

Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes 

paaugstināšana. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Nostiprināt skolēnu 

personīgo atbildību par 

iesaistīšanos mācību 

procesā, attīstīt 

skolēnos sava 

personīgā darba 

pašvērtēšanas spējas. 

Paaugstināt skolēnu ar 

augstiem mācību 

sasniegumiem rezultātus 

novadu un valsts līmeņa 

olimpiādēs. 
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4. Atbalsts 

skolēniem 

Nodrošināt atbalsta 

pasākumus ikdienā un 

valsts pārbaudes darbos 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām 

Veikt skolēnu izpēti, lai 

noteiktu stiprās un vājās 

puses. 

  

5. Skolas vide Mūsdienīgas, pozitīvas, 

drošas un labvēlīgas 

mācību vides radīšana. 

Mūsdienīgas, pozitīvas, 

drošas un labvēlīgas 

mācību vides radīšana. 

Mūsdienīgas, 

pozitīvas, drošas un 

labvēlīgas mācību 

vides radīšana. 

6. Resursi Skolas personāla 

nodrošināšana un 

nodarbinātības 

efektivitāte. 

    

7. Skolas darba 
organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Vienotu prasību 

nostiprināšana skolas 

mācību un audzināšanas 

vidē. 

  Skolas attīstības plāna 

izvērtēšana un 

izstrādāšana. 
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 Pamatjoma - mācību saturs   

Prioritāte Veicināt katra skolotāja līdzatbildību un radošu pieeju jaunā mācību satura 

īstenošanā un skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanā 

Pamatizlītības un vispārējās vidējās izglītības standartu – izglītības 

mūsdienīgai lietpratībai – īstenošana 1.,4.,7. un 10.  klasēs, atbilstoši 

pārmaiņām valsts izglītības sistēmā. 

Pamatizlītības un vispārējās vidējās izglītības standartu – izglītības 

mūsdienīgai lietpratībai – īstenošana 1.,2.,4.,5.,7.8. un 10.,11. klasēs, 

atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā. 

  

Mērķis Veicināt katra skolotāja līdzatbildību un radošu pieeju jaunā mācību 

satura īstenošanā un skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanā 

  

Novērtēšanas 

kritēriji 

1. Pedagogi labi pārvalda jauno izglītības saturu 

2. Skolā tiek organizēti  izglītojošie pasākumi pedagogiem, sadarbības un 

līdzdalības prasmju pilnveidošanai jaunā valsts pamatizglītības 

standarta īstenošanai 

3. Pedagogi piedalās Izglītības pārvaldes, valsts organizētajos kursos, 

semināros un vebināros. 

4. Vecāki ir iepazīstināti ar izmaiņām mācību saturā, sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

  

Ieviešanas gaita   

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

  

1.Iepazīstināt skolēnus un 

vecākus ar izmaiņām 

apgūstamajā mācību 

saturā, sasniedzamajiem 

rezultātiem un vērtēšanas 

kārtību 

Klašu 

audzinātāji 

Katra 

mācību 

gada 

sākumā  

Normatīvie 

akti  

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 
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2.Pilnveidot mācību satura 

pasniegšanas iespējas 

skolā 

Informātika

s skolotājs 

2019.-

2022.m.g. 

Mācību 

materiālā bāze  

Direktore   

3.Skolotājs veido pārbaudes 

darbus saskaņā ar 

izvēlētās taksonomijas 

principiem un jauno 

mācību saturu. 

MK vadītāji 2019.-

2022.m.g  

 

Mācību 

priekšmetu 

standarti, 

metodiskie 

materiāli  

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

  

4. Pārraudzīt stundu 

tematiskā plānojuma 

īstenošanu 

 

MK vadītāji 2019.-

2022.m.g. 

Mācību 

stundu 

tematiskie 

plāni 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

  

5. Skolotāji savstarpēji 

saskaņo mācību tēmas 

jaunā satura ietvaros un 

plāno mācību saturu, 

sadarbību atbilstoši 

mācību standartam. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2019.-

2022.m.g  

Cilvēkresursi, 

IT rīki 

plānošanai  

Direktore   

6.Skolotājs analizē skolēnu 

mācību rezultātu 

dinamiku savā mācību 

priekšmetā. Skolotājs 

analizē VPD rezultātus, 

korelējot ikdienas 

vērtējumus ar VPD 

vērtējumiem skolas un 

valsts mērogā 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2019.-

2022.m.g  

 

Pedagogi  Direktore   

7.Metodiskajās komisijās  

izvērtēt uzstādīto mērķu 

realizāciju mācību darbā 

MK vadītāji 
2019.-

2022.m.g. 

  Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

MK vadītāji 
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Pamatjoma - mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Globālās izglītības aspektu iestrāde izglītošanas procesā, nodrošinot 

konkurētspējīgu izglītību, paaugstinot skolēna personīgo atbildību pozitīvas 

mācību dinamikas sasniegšanai. 

Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes paaugstināšana. 

Mērķis Veicināt skolēnu līdzatbildību mācību procesā, lai paaugstinātu mācību 

procesa kvalitāti. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

1. Uzsākot tēmu, skolēni ir iepazīstināti ar tēmas saturu, apguves 

procesu, vērtēšanu 

2. Pedagogi mērķtiecīgi ir izvirzījuši sasniedzamo rezultātu katrai 

mācību stundai un iepazīstinājuši ar to skolēnus. 

3. Skolēni līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā. 

4. Pedagogi sadarbojas, kopīgi plānojot un realizējot mācību stundas. 

5. Pedagogi vēro un analizē kolēģu stundas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 

  

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes pārraudzības pasākumi 

1.Organizēt iespējas 

sistemātiskai un jēgpilnai 

savstarpējai mācību stundu 

vērošanai. Turpināt labās prakses 

piemēru popularizēšanu. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2019.-

2022.m.g 

Cilvēkresursi 

  

Direktore 

2.Biežāk izmantot jaunākos 

interneta resursus mācību 

programmas apguvei, veicinot 

izpratni par globālo izglītību. 

MK vadītāji 2019.-

2022.m.g 

  

Cilvēkresursi Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 
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3.Pilnveidot datorsistēmas 

administrēšanas iespējas 

savlaicīgai vecāku informēšanai 

par izglītojamā sasniegumiem 

mācību un ārpusstundu darbā. 

 

 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2019.-

2022.m.g 

Cilvēkresursi  Direktore 

 

4.Turpināt mācību procesa 

individualizāciju 

talantīgākajiem izglītojamajiem 

un pilnveidot atbalsta sistēmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām. 

 

Pedagogi, 

atbalsta 

komanda 

2019.-

202.2m.g 

Cilvēkresursi  
Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

5.Rosināt izglītojamos atbildīgi 

izmantot  papildus iespēju 

mācību satura apguvei projektos 

PUMPURS un Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai. 

 

Pedagogi, 

atbalsta 

komanda 

2019.-

2022.m.g 

 

Cilvēkresursi  

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 

6.Skolēnu mācību darba un 

ārpusstundu sasniegumu 

izvērtējums un skolēnu 

apbalvošana. 

 

 

MK 

komisijas 

2019.-

2022.m.g 

 

Cilvēkresursi , 

sasniegumu 

apkopojuma 

tabula 

Administrācija 

 

7.Regulāri informēt (iepazīstināt 

ar tēmas saturu, apguves 

procesu, vērtēšanu; stundas 

sākumā iepazīstināt ar mērķi, 

sasniedzamo rezultātu) skolēnus 

par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām. 

 

 

Pedagogi 2019.-

2022.m.g 

 

Cilvēkresursi  

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 
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Sadarbība ar vecākiem. 

1.Turpināt sistemātiskas 

informācijas sniegšanu 

vecākiem par skolēnu 

sasniegumiem, izsniedzot 

sekmju kopsavilkumu katru 

mēnesi. Uzlabot sistēmu 

regulārai uzslavu un piezīmju 

paziņošanai uzvedības žurnālā. 

Pedagogi, 

audzinātāji 

2019.-

2022.m.g 

 

Cilvēkresursi, 

e-klase  

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

2. Turpināt radošās darbnīcas 

vecākiem un skolēniem dažādu 

svētku sagatavošanas procesā, 

lai rosinātu vecāku ciešāku 

iesaistīšanos. 

Direktora 
vietnieks 

audzināšanas 
jomā 

2019.-

2022.m.g 

 

Cilvēkresursi  

Direktore 

Atbalsts skolēniem mācīšanās darbā 

1.Jēgpilnu mācību ekskursiju 

organizēšana. Pedagogi, 

audzinātāji 

2019.-

2022.m.g 

Projekts 

“Skolas 

soma”, 

izglītības 

iestādes 

budžets  

 

Diektore 

2.Pilnveidot skolas mācību 

priekšmetu olimpiāžu 

organizēšanas, zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādes 

procesa un konferences 

rīkošanas sistēmu. 

MK 

komisijas 

2019.-

2022.m.g 

 

Cilvēkresursi  

 

Direktora 
vietnieks 

audzināšanas 
jomā 

3.Atbalstīt talantīgo skolēnu 

piedalīšanos starpnovadu, valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un sporta sacensībās 

Direktora 
vietnieks 

audzināšanas 
jomā 

2019.-

2022.m.g 

Izglītības 

iestādes budžets 

 

Direktore 

4.Organizēt mērķtiecīgas  

individuālas nodarbības ar 

talantīgajiem skolēniem, sniegt 

atbalsta pasākumus skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām. 

Pedagogi, 

atbalsta 

komanda 

2019.-

2022.m.g 

 

Cilvēkresursi,  

projekta 

“Atbalsts 

skolēnu 

individuālo 

prasmju 

attīstīšanai” 

finansējums 

 

Direktora 
vietnieks 

izglītības jomā 
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5..Mācīt izglītojamos pašvadīti 

mācīties, jēgpilni izmantojot IT. Pedagogi 2019.-

2022.m.g 

Cilvēkresursi, 

IT  

MK vadītāji 

       

 

Pamatjoma - izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte Nostiprināt skolēnu personīgo atbildību par iesaistīšanos mācību procesā, attīstīt 

skolēnos sava personīgā darba pašvērtēšanas spējas. 

Paaugstināt skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem rezultātus novadu un 

valsts līmeņa olimpiādēs. 

Mērķis Vismaz 20% no 4.-12. klašu skolēniem piedalās mācību priekšmetu 

olimpiādēs vai konkursos. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

1.Informācija par skolēnu dalību starpnovadu un valsts mācību olimpiādēs. 

2.Atbalsta personāla darbs ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības un mācību 

traucējumi. 

3.Izglītojamo iespējas un zināšanas saņemt nepieciešamo atbalstu mācību un 

sociālo problēmu risināšanā 

4.Skolēnu un vecāku līdzdalība karjeras veidošanā 

5. Skolēnu iesaistīšanās savu spēju un talantu attīstīšanā skolā un ārpus skolas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 

  

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

      1.Skolēnu ikdienas mācību 

sasniegumu apkopojums un 

analīze, ievērojot vienotos 

vērtēšanas kritērijus un iesaistot 

skolēnus sava darba 

pašvērtēšanā. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2019.-

2022.m.g. 

E-klase, 

cilvēkresursi  

Direktora 

vietnieks izglītības 

jomā 
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2.Turpināt skolas sadarbību ar 

skolēnu vecākiem, 

problēmjautājumu 

risināšanā iesaistot atbalsta 

personālu (kavējumi un 

mācību motivācija). 

Klašu 

audzinātāji, 

atbalsts 

komanda 

Katru 

semestri 

Cilvēkresursi  Direktore 

3.Pilnveidot skolēnu 

pētnieciskās prasmes 

mācību priekšmetos. 

Pedagogi 2019.-

2022.m.g. 

 

Cilvēkresursi 

projekta 

“Atbalsts 

skolēnu 

individuālo 

prasmju 

attīstīšanai”  

finansējums 

 

 

MK vadītāji 

4.Valsts diagnosticējošo darbu 

organizēšana. 

Direktora 
vietnieks 
izglītības 

jomā, 

Skolotāji 

 

 

Pēc DD 

grafika 

Cilvēkresursi  Direktore 

5.Valsts pārbaudes darbu 

organizēšana, iegūtie 

rezultāti un to izvērtējums 

(salīdzinājums ar iepriekšējā 

gada un valsts vidējiem 

rezultātiem). 

Direktora 
vietnieks 
izglītības 

jomā, 

skolotāji 

Pēc VPD 

grafika 

Cilvēkresursi  Direktore 

6. Piedāvāt skolēniem tādus 

mācību materiālus, kur 

ikviens skolēns var attīstīt 

un izprast savas individuālās 

spējas un prognozēt savus 

rezultātus, mācību 

sasniegumu uzlabošanai 

izmantojot e-apmācības 

platformu-

www.uzdevumi.lv. un 

www.soma.lv, letonika.lv. 

Pedagogi, 

bibliotekāre 

2019.-

2022.m.g. 

 

Cilvēkresursi,s

oma.lv, 

letonika.lv, 

uzdevumi.lv 

PROF  

Direktore 

http://www.soma.lv/
http://www.soma.lv/
http://www.soma.lv/


27 

7. Lasītprasmes pilnveidē 

iesaistīties projektos ”Bērnu, 

jauniešu, vecāku žūrija” un 

“Mūsu mazā bibliotēka“ un  

“Nacionālās skaļās lasīšanas 

sacensībās”. 

Klašu 

audzinātāji, 

 bibliotekāre 

Septembris

-decembris 

 

Cilvēkresursi  

Direktora 
vietnieks izglītības 

jomā 

8. Sniegt individuālas 

konsultācijas, kurās tiek 

nodrošināts atbalsts gan 

talantīgākajiem, gan 

skolēniem ar mācību 

grūtībām. 

Pedagogi, 

atbalsta 

personāls 

Regulāri 
 

Cilvēkresursi  

Direktora 
vietnieks izglītības 

jomā 

9. e-klases izdrukas vecākiem 

par skolēnu mācību 

sasniegumiem. 

 

Klašu 

audzinātāji 

  

Katra 

mēneša 

beigās 

1.,2.sem. 

beigas 

augusts 

 

E-klase  

Direktora vietn. 
Izglītības jomā 

10. 12.kl.absolventu tālāko 

mācību un darba gaitu 

analīze (kartotēka). 

12. klases 

audzinātājs 

Augustā 
 

Datu bāze  

Direktora 
vietnieks 

audzināšanas 
darbā 

11. Talantīgo skolēnu gūto 

rezultātu olimpiādēs, 

konkursos, projektos, u.c. 

izvērtējums. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Ik mācību 

gadu līdz 1. 

jūnijam 

 

Izglītības 

iestādes 

budžets  

MK komisiju 
vadītāji 

12. Informācijas par skolēnu 

sasniegumiem un 

panākumiem atspoguļošana 

skolas mājaslapā, Vārkavas 

novada informatīvajā 

izdevumā “Ozolupe” un pie 

ziņojumu dēļa. 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

darbā, 

skolēnu 

pašpārvalde 

Regulāri 
 

Cilvēkresursi, 

novada 

laikraksts 

”Ozolupe” 

Direktore 

13. Skolēnu anketēšana un tās 

rezultāti, analizējot 

izglītojamo darba 

pašvērtējumu. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2020. g. 

janvāris, 

maijs 

2021. g. 

janvāris 

 

EDURIO, 

anketēšana  

Direktora 
vietnieks izglītības 

jomā 
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14. Daudzveidīgu pasākumu 

organizēšana izglītojamo 

pilsoniskajā, patriotiskajā un 

valstiskajā audzināšanā, 

Eiropas piederības apziņas 

veicināšanā, globālo norišu 

izpratnes veidošanā. 

Klašu 

audzinātāji 

mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2019.-

2022.m.g. 

 

Cilvēkresursi  

Direktora 
vietnieks 

audzināšanas 
darbā 

      

 

  Pamatjoma – atbalsts izglītojamajiem 

Prioritāte Mācību darba un ārpusstundu aktivitāšu, karjeras izvēles sekmēšana, ievērojot 

dažādās spējas, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem izglītojamajiem. 

Mērķis Nodrošināt atbalsta pasākumus ikdienā un valsts pārbaudes darbos 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām 

Novērtēšanas 

kritēriji 

1. Atbalsta personāla darbs ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības un 

mācību traucējumi 

2. Izglītojamo iespējas un zināšanas saņemt nepieciešamo atbalstu mācību un 

sociālo problēmu risināšanā 

3. Skolēnu un vecāku līdzdalība karjeras veidošanā 

4. Skolēnu iesaistīšanās savu spēju un talantu attīstīšanai skolā 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pasākumi skolēnu veselības aprūpē, bērnu tiesību aizsardzības, drošības garantēšanā un 

sociālās palīdzības sniegšanā. 
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1.  Turpināt iesaistīt 

izglītojamos ar risku pamest 

priekšlaicīgi mācības 

Eiropas  sociālā fonda 

projektā NR. 

8.3.4.0?/16/I/001”Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” 

Projekta 

koordinators 

 

2019./2022.

m.g. 

Individuālais 

atbalsta plāns. 

Pedagogu 

konsultatīvais 

atbalsts. 

Direktore, 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2.  Piedalīties Vārkavas 

novada jauniešu biedrības 

“Jaunvide” jaunatnes 

iniciatīvu projekta “Esi drošs 

un radošs!” aktivitātēs, lai 

paaugstinātu mācību 

motivāciju. 

Projekta 

koordinators 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

Projektam 

piešķirtais 

finansējums 

Direktore 

2.  Skolotāju konsultantu 

pieejamība mācību 

priekšmetos. 

Projekta 

koordinators 

 

2019.- 2022 

m.g. 

Konsultāciju 

plāns un laiks 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

3.  Sniegt atbalstu skolēniem, 

kuriem mācību traucējumi, 

atklājot problēmas jau agrīnā 

vecumā. 

Atbalsta 

personāls 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

Psiholoģiskie 

spēju testi Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

4.  Izstrādāt atbalsta personāla 

konsultāciju plānu darbam ar 

bērniem, kuriem Medicīniski 

pedagoģiskā komisija atzinusi 

piemērotāko “Speciālās 

pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem”. Izglītības 

programmas kods - 21015611 

 

Atbalsta 
personāls 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

Individuālais 

izglītības plāns 

Direktore 

5.  Izglītojamo iesaistīšana 

skolas piedāvātajos interešu 

izglītības pulciņos ( piedāvāt 

pašvaldības apmaksātus 

autovadītāju B kategorijas 

kursus vidusskolēniem). 

Skolas 

pedagogi 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Pulciņu 

piedāvājums 

 

Direktora vietnieks 
audzināšanas darbā 
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6. Turpināt iesaistīties 

pašvaldības projekta 

“Veselības veicināšanas un 

profilakses pasākumi 

vietējai sabiedrībai 

Vārkavas novadā” 

aktivitātēs. 

Klases 

audzinātāji 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Projekta 

aktivitātes 

 

Direktore 

7. Veicināt izglītojamo 

iesaistīšanu  ārpusskolas 

sporta un jauniešu biedrības 

nodarbībās. 

Klašu 

audzinātāji 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Biedrība 

”Jaunvide”, 

sporta skola  

 

Direktora vietnieks 
audzināšanas darbā 

8.  Sadarbība ar Vārkavas 

novada sociālo dienestu un 

bāriņtiesu ģimeņu atbalstam. 

Veicinātu skolēnu mācību 

sasniegumus un mazinātu 

neattaisnotus skolas 

kavējumus. 

Klases 

audzinātāji 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Starpinstitucion

ālā sadarbība  

 

Direktore 

9.  Nodrošināt kvalitatīvu un 

veselīgu ēdināšanu. 

Skolas pavāri 
 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Valsts un 

pašvaldības 

finansējums  

 

Direktore, 

skolas medmāsa 

 

      Pasākumi turpmākās izglītības un karjeras izvēlei  

10. Organizēt izglītojošus 

pasākumus par karjeras 

jautājumiem. 

Karjeras 

konsultants, 

direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

darbā 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Karjeras 

projekts  

 

Direktore 

11. Plānot un organizēt 

individuālās karjeras 

atbalsta konsultācijas, 

pievēršot uzmanību skolēna 

spējām un personībai. 

Karjeras 

konsultants 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

  

Karjeras 

projekts 

 

Direktore, 
Direktora vietnieks 
audzināšanas darbā 
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12.  Iesaistīt un informēt 

izglītojamo vecākus karjeras 

veidošanas jautājumos. 

Karjeras 

konsultants 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Skolas un klases 

vecāku 

sanāksmes  

 

Direktore 

13.  Aktualizēt un īstenot 

skolas karjeras izglītības 

programmu. 

Karjeras 

konsultants, 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Karjeras 

izglītības 

programma 

 Direktore, 
Direktora vietnieks 
audzināšanas darbā 

14.  Iekļaut karjeras 

jautājumus audzināšanas 

stundu plānā. 

Klašu 

audzinātāji 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

 

Audzināšanas 

stundu plāns 

 

Direktora vietnieks 
audzināšanas darbā 

15.  Ieviest jaunas atbalsta 

formas mācību procesā 

informāciju komunikāciju 

tehnoloģiju veidā. 

(interaktīvie ekrāni, 

robotikas komplekti, VR 

brilles) 

Skolas 

pedagogi, 

Informātikas 

pedagogs 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Interaktīvie 

ekrāni, 

robotikas 

komplekti, VR 

brilles  

 

Direktore 

 

Pasākumi personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanai 

16.  Skolēnu iesaistīšanās 

LNB “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijā” lasīšanas un 

veicināšanas programmā. 

 

Bibliotekāre 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Grāmatas 

 

Direktore 

17.  Organizēt nacionālā 

skaļās lasīšanas sacensību 

11-12 gadus veciem 5. un 6. 

klašu skolēniem, 

izteiksmīgas lasīšanas 

iemaņu attīstīšanai. 

Bibliotekāre 
 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Grāmatas 

 

Direktore 

18. Piedalīties 

izdevniecības "Liels un 

mazs" lasītveicināšanas 

programma pirmsskolas 

vecuma bērniem "Mūsu 

mazā bibliotēka". 

Bibliotekāre 
 

2019./ 2020. 

m.g. 

 

Grāmatas 

 

Direktore 
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19.   Attīstīt izglītojamo 

mācību kultūru darbam 

klasē, grupā, projektā 

sekmējot individuālā un 

kolektīvā mācību darba 

prasmes.                           

 

Skolas 

pedagogi 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Mācību un 

audzināšanas 

darba metodika       

  

 

Direktora vietnieki 

20.  Organizatoriskas rīta 

sarunas ar skolēniem. 

Skolas 

administrācija 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

Cilvēkresursi  Direktore 

21.  Skolas pašpārvaldes 

aktīvāka un ciešāka 

sadarbība ar skolas 

administrāciju pasākumu 

plānošanā. 

Pašpārvaldes 

skolotājs 

konsultants 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Anketas  

 

Direktore 

22.  Aktīvāka visu 

izglītojamo iesaistīšana 

skolas dzīves un darbu 

plānošanā. 

Skolas 

pedagogi 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Anketas  

 

Direktora vietnieks 
audzināšanas darbā 

23. Skolas izvirzīto 

prioritāšu audzināšanas 

darbā mācību gadam 

realizācijas izvērtējums. 

Klašu 

audzinātāju 

MK vadītāja 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Pašvērtējums  

 

Direktora vietnieki 

24.  Izzināt aktuālās visu 

vecumu skolēnu intereses, 

vēlmes plānojot ārpusstundu 

pasākumus. (aptauja) 

Skolas 

pašpārvalde 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Anketas  

 

Direktora vietnieks 
audzināšanas  

darbā 
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 Pamatjoma – skolas vide 

Prioritāte Sakārtot Skolas fizisko vidi un veidot labvēlīgu iekšējo mikroklimatu. 

Mērķis Mūsdienīgas, pozitīvas drošas un labvēlīgas mācību vides radīšana 

Novērtēšanas 

kritēriji 

1. Skolas vide atbilst bērnu interesēm un vajadzībām 

2. Skolēni un vecāki skolas vidi vērtē kā mūsdienīgu un labvēlīgu 

3. Regulāri tiek veiktas pārbaudes skolas telpu higiēnas noteikumu ievērošanai                   

  

4.  Skolai ir izveidots vienots, pozitīvs un labi atpazīstams tēls 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Efektīvi iesaistīt vecākus, 

skolēnus un vietējo sabiedrību 

skolas attīstībā 

Audzinātāji, 

Direktores 

vietn. 

Audzināšanas 

jomā 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

 

Edurio, 

skolas 

sanāksmes, 

pasākumi  

Direktore , 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

Skolas telpu un teritorijas 

labiekārtošana 

 Direktores 
vietn. 

Audzināšanas 
jomā 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

Izglītības 

iestādes 

budžets 

akcijas  

Direktore 

Mācību procesā un Skolas 

darbības nodrošināšanā 

izmantojamo tehnoloģiju 

atjaunošana un pilnveidošana 

Direktores 
vietn. 

Audzināšanas 

jomā 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

Izglītības 

iestādes 

budžets 

Direktore 

Nodrošināt sociāli atvērtu un 

demokrātisku mikroklimatu 

Direktores 

vietn. 

Audzināšanas 

jomā 

2019.- 2022. 

m.g. 
Cilvēkresursi  

 

Direktore, 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 
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Aktualizēt skolas iekšējās 

kārtības noteikumus, nosakot, kā 

jārīkojas vardarbības un citu 

problēmsituāciju gadījumā 

 

Saimniecības 
daļas vadītājs 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

Normatīvie akti  
 

Direktore 

Veidot radošo domāšanu un 

sadarbību veicinošu iestādes 

fizisko vidi 

 

MK vadītāji 
 

2019. -2020. 

m.g. 

Izglītības 

iestādes 

budžets 

  

 

Administrācija 

Izvērtēt skolas vides un resursu 

pilnveidē sasniegto un izstrādāt 

turpmāko materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanas plānu 

 

MK vadītāji 2019.-

2022.m.g. 

Inventarizācijas 

rezultāti  

 

Direktore, 

Saimniecības 

pārzinis 

      

 

   Pamatjoma – resursi 

Prioritāte Attīstīt mūsdienīgu mācību vidi un veidot pozitīvu Skolas iekšējo un ārējo tēlu 

Mērķis Skolas personāla nodrošināšana un nodarbinātības efektivitāte  

               

Novērtēšanas 

kritēriji 

1. Skolas personālresursu apzināšana un pārkvalificēšana 

2. Skolai ir nodrošināts viss nepieciešamais pedagoģiskais personāls 

3.  Ir uzlabojusies skolas fiziskā vide.   

4. Papildināta skolas materiāli tehniskā bāze 

5. Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu 

izglītību 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
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1. Jaunu materiāltehnisko 

iekārtu iegāde un atjaunošana 

mācību kabinetos. 

 

Direktores 
vietn. 

Saimniecības 
jomā 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

izglītības 

iestādes 

budžets 

Direktore 

2. Organizēt skolotāju 

tālākizglītību un kompetenču 

pilnveidošanu, izmantojot 

valsts piedāvātās mācību 

programmas un citas izglītības 

iespējas 

 

Direktores 
vietn. 

Saimniecības 
jomā 

 

2019.-2022 

m.g. 

izglītības 

iestādes 

budžets 

Direktore 

3. Plānot interaktīvu, inovatīvu  

mācību materiālu izmantošanu 

iegādājoties un apgūstot jaunas 

programmatūras, rīkus 

Direktores 

vietn. 

Izglītības jomā 

 

2019.-2022 

m.g. 

izglītības 

iestādes 

budžets 

Direktore 

  

4. Veikt plānveidīgu mācību 

kabinetu nodrošināšanu ar 

datortehniku un multimediju 

tehniku 

Direktores 

vietnieks 

saimniecības 

jomā 

Direktores 

Vietnieks 

izglītības 

jomā 

 

2019.- 2022. 

m.g. 

Cilvēkresursi, 

normatīvie 

dokumenti 

Direktore, 

saimniecības 

pārzinis 

5.Metodisks atbalsts 

metodiskās komisijas 

vadītājiem un pedagogiem 

Direktores 

vietn. 

Izglītības jomā 

 

2019.- 2022. 

m.g 

Kursi, 

izglītības 

iestādes 

budžets 

Direktore 
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Pamatjoma – skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Paaugstināt resursu pārvaldības kvalitāti pārmaiņu vadībai 

Mērķis Vienotu prasību nostiprināšana skolas mācību un audzināšanas vidē  

Novērtēšanas 

kritēriji 

1. Ir izvērtēts iepriekšējais skolas darba plāns un izstrādāts attīstības plāns līdz 

2025./2026.mācību gadam 

2. Ir pārskatīti un aktualizēti skolas normatīvie akti 

3. Ar skolas attīstības plānu un normatīvajiem aktiem iepazinušās visas 

ieinteresētās puses 

4. Katrs skolas darbinieks regulāri ir veicis sava darba izvērtēšanu un piedalās 

skolas darbības vērtēšanā 

5. Notiek skolas padomes sanāksmes un pedagoģiskās sēdes par skolas darba 

vērtēšanu 

6. Apkopoti izglītojamo, vecāku, pedagogu u.c. ieinteresēto personu viedokļi 

par skolas darba kvalitāti 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 

  

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

.Skolas pašnovērtējuma 

ziņojumu regulāri aktualizēt 

un ievietot skolas mājas lapā. 

Pedagogi 
 

2019.- 2022. 

m.g. 

Pašnovērtējuma 

ziņojums 

Direktores vietn. 
izglītības 

jomā 

Noteikt pārraudzības kārtību 

un atbildīgās personas par 

attīstības plāna īstenošanas 

gaitu un veicamajām 

korekcijām. 

Direktore 

Direktores 

vietniece 

izglītības jomā 

 

2019./2020. 

m.g. 

Attīstības plāna 

pārraudzības 

projekts 

Direktore 

Direktores 

vietniece izglītības 

jomā 
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Nodrošināt attīstības plāna 

publicitāti un pieejamību 

visām ieinteresētajām 

personām. 

Direktore 

Direktores 

vietniece 

izglītības jomā 

 

2019.-2022. 

m.g. 

Skolas interneta 

vietne 

varkavasskola.lv 

Direktore 

Direktores 

vietniece 

audzināšanas jomā 

 Regulāri koriģēt skolas  

iekšējos dokumentus atbilstoši  

izmaiņām ārējos normatīvajos 

aktos. 

 Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā, 

Direktores 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

 

2019.-2022. 

m.g. 

Iekšējie 

normatīvie akti 

 

Direktore 

Veikt anketēšanu 

nepieciešamo uzlabojumu 

izzināšanai. 

Direktora 

vietnieki 

katru mācību 

gadu 

Cilvēkresursi, 

anketas 

Direktore 

Apkopot un analizēt 

pašvērtējuma rezultātus. 

Pedagogi 
 

2019./2020. 

m.g. 

Cilvēkresursi, 

pašvērtējums 

Metodiskās 

komisijas, 

administrācija 

Informēt skolas kolektīvu, 

vecākus par attīstības plāna 

īstenošanas gaitu. 

Pedagogi 2019.-2022.g 

1 reizi gadā 

Cilvēkresursi, 

attīstības plāns 

Direktore, 
vietnieki izglītības 
un  audzināšanas 

jomā 

 Iesaistīt skolotājus, 

izglītojamos, vecākus skolas 

attīstības plāna veidošanā. 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

2019.- 

2022.m.g. 

Cilvēkresursi 

  

Direktore 

Iesaistīties  projektos. Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

, pedagogi 

 

2019.-2022. 

m.g. 

Cilvēkresursi, Direktore 

 

Vārkavas vidusskolas direktore:       I. Kivleniece 

SASKAŅOTS 

 Vārkavas novada domes priekšsēdētāja  

_______________ (PARAKSTS) A. Brakovska  

2019. gada 1. oktobrī 


