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Daugavpils 13. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Daugavpilī, 27.08.2018.
Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Daugavpils 13.vidusskola (turpmāk- skola) ir mazākumtautību vispārējās vidējās
izglītības mācību iestāde, kura dibināta 1972. Tā ģeogrāfiski izvietojas starp pilsētas Jaunbūves
un Ķīmiķu mikrorajonu. Kopš 1973.gada skolā paralēli vispārizglītojošajām izglītības
programmām tiek īstenota programma ar padziļinātu mūzikas apguvi gan pamatskolas, gan
vidusskolas posmā.
Skolas darbību nodrošina valsts mērķdotācija un pašvaldības budžets.
Skolā pārsvarā mācās Daugavpils pilsētā dzīvojoši izglītojamie, kā arī bērni no tuvējām
pašvaldībām (Naujenes, Kalkūnes, Demenes u.c.).
Skolā tiek īstenotas 4 licencētas izglītības programmas:
•

Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121);

•
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma
(kods 21014121);
•
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
mazākumtautību programma (kods 31013021 );
•
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību
programma (kods 31014021 ).
Profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmā izglītojamie papildus
vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem apgūst solfedžo, mūzikas instrumenta spēli,
elementāro mūzikas teoriju, mūziku padziļināti, kā arī piedalās daudzu mūzikas kolektīvu –
koru, pūtēju orķestra, diksilenda, deju kolektīvu, instrumentālo ansambļu u.c.- darbā.
Skolā ir atbalsta personāla grupa – izglītības psihologs, karjeras konsultanti, skolas māsa
, bibliotekārs, sociālais pedagogs un skolotājs logopēds.
Skolā ir 28 klašu komplekti: 1.-6.klašu posmā- 17, 7.-9.klašu posmā- 7 un 10.-12.klašu
posmā- 4.
Kopējas izglītojamo skaits 2017./2018.m.g. 1.septembrī – 779.
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Skolas darbu nodrošināja 73 pedagogi un 24 tehniskie darbinieki.
Skola ir iesaistīta renovācijas un modernizācijas projektos (ERAF), iegūstot jaunu
veidolu, papildinot materiāltehnisko bāzi, kā arī programmās “Skolas augļi” un “Skolas piens”.
Skolas pedagogi ir aktīvi starptautiskos pieredzes apmaiņas projektos, piemēram, Erasmus+.
Aktīva dalība norit valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs.
Plašs ir interešu izglītības programmu piedāvājums, kurš iekļauj gan kultūrizglītības,
gan tehniskās jaunrades u.c. jomas.
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1. Pamatjoma “MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS”
Skolā tiek īstenotas 4 izglītības programmas:
Izglītības
programmas
nosaukums

Koda
Nr.

Licences
Nr.

Akreditācijas termiņš

No

Līdz

Izglītojamo
Izglītojamo
skaits
skaits
2015./2016.m. 2016./2017.m.g
g
Sākum Beigās Sāku
ā
mā

Izglītojamo
skaits
2017./2018.m.g.

Beigās Sākumā Beigās

Pamatizglītības
mazākumtautību
programma

2101112 V-9275
1

08.03. 07.03.2019
2013

171

171

164

165

198

197

Pamatizglītības
profesionāli
orientētā
virziena
mazākumtautību
programma

2101412 V-9276
1

08.03. 07.03.2019
2013

446

435

475

474

464

462

3101402
Vispārējās
vidējās izglītības 1
profesionāli
orientētā
virziena
programma

V-9278

08.03. 07.03.2019
2013

52

44

47

45

46

45

3101302
Vispārējās
vidējās izglītības 1
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas virziena
programma

V-9277

08.03. 07.03.2019
2013

52

55

63

55

71

65

Skola mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām, pamatojoties uz
valsts izglītības standartiem un citiem normatīvajiem aktiem. Tās saskaņotas ar Dibinātāju.
Katrai izglītības programmai ir sava specifika, lai izglītojamiem būtu iespējas izvēlēties savam
vecumam un iepriekšējo zināšanu līmenim atbilstošu izglītības ieguves formu.
Grozījumi programmās tiek veikti regulāri, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un
pamatojoties uz skolas darba aktualitātēm, un apstiprināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2017. gada jūlijā tika pilnveidotas un veikti grozījumi pamatizglītības mazākumtautību un
pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmā, pārejot uz 2.
izglītības satura apguves modeli, sakarā ar latviešu valodas lietojuma proporciju maiņu.
Izglītojamo skaits skolā kopumā ir stabils, pamatizglītības profesionāli orientētā virziena
mazākumtautību programmu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem izvēlas lielāks izglītojamo
skaits, kas pierāda šīs programmas konkurētspēju mūsdienu skolu optimizācijas apstākļos.
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Samērā stabils ir izglītojamo skaits visās programmās, arī programmu izvēles proporcijās
redzama nepieciešamība pēc programmu līdzpastāvēšanas.
Pedagogi izmanto Valsts izglītības satura centra
piedāvātās mācību priekšmetu
paraugprogrammas vai ,balstoties uz tām, veido mācību priekšmetu programmas, vai izstrādā
autorprogrammas (profesionāli orientētā virziena mācību priekšmetos). MK atskaites liecina,
ka pedagogi sadarbojas ar citiem kolēģiem mācību priekšmeta programmas izvēlē un/vai
izstrādē. Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo latviešu valodas zināšanu līmenim.
Bilingvālās izglītības īstenošanas kvalitātes analīzes materiāli liecina, ka pāreja uz 2. modeli
notiek veiksmīgi. Dažādu mācību priekšmetu pedagogi sadarbojas savā starpā. Šajā mācību
gadā pēc iepriekš sastādīta grafika tika vērotas gandrīz katra mācību priekšmeta pedagoga
organizētās sadarbības mācību stundas. MK atskaites un vērotās stundas liecina, ka pedagogi
zina un cenšas īstenot mācību priekšmeta saturu, īstenot skolas prioritātes un mācību priekšmeta
standartā noteiktos mērķus un uzdevumus atbilstoši licencētajam izglītības programmām, zina
sava mācību priekšmeta mācīšanas valodu, ievēro to, organizējot mācību procesu, kas ir aktuāli
mazākumtautību skolas izglītības programmu realizēšanā kvalitatīvai satura un valodas
integrētas apguves nodrošināšanai, zina sava mācību priekšmeta standarta prasības un realizē
tās. Visi pedagogi efektīvi un optimāli pielieto daudzveidīgas mācību metodes un līdzekļus,
plānojot mācību stundas, paredz katra izglītojamā kompetenču attīstīšanu, ar to saprotot gan
zināšanas, gan izpratni, prasmes, spējas un arī attieksmi, sasniegumu vērtēšanas formas. Par to
liecina mācību gada laikā skolas vadības apmeklētās un analizētās mācību stundas, kā arī
22 pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas materiāli. Gada laikā tika
apkopotas pedagogu labākās darba metodes un popularizēta pieredze Izglītības pārvaldes
bilingvālās izglītības koordinatoru seminārā.
Papildus izglītības programmā noteiktajiem obligātajiem un izvēles mācību priekšmetiem
skolā veiksmīgi tiek iedzīvinātas projektu idejas, pedagogi dalās pieredzē: CLIL metodika
Ukrainas izglītības darbiniekiem, Erasmus+ projekta konference Latgales novada pedagogiem,
eksperimentēšanas metodes demonstrēšana ārzemju sadarbības partneriem no Lietuvas,
Apvienotās Karalistes, Polijas. Ārzemju mobilitātēs piedalījās 5 pedagogi, kuri gūto pieredzi
izmantoja pedagoģiskajā darbībā.
Skolā programmas mērķtiecīgi papildinātas ar fakultatīvajām un interešu izglītības
nodarbībām, kas veicina radošu darbību un papildina profesionāli orientētā virziena
programmas saturu un nodrošina iespēju iesaistīties dažādu jomu aktivitātēs jebkuram skolas
izglītojamajam. Mācību satura vieglākai uztverei tiek pielietotas dažādas metodes, lai
ieinteresētu izglītojamos un aktivizētu viņu darbību. Mācību laikā novadītas mācību
ekskursijas vidusskolas izglītojamiem uz dažādām augstskolēm (piem.,DU, RTU, LLA u.c)ar
mērķi palīdzēt nākotnes profesijas izvēlē.
Skolas direktore apstiprina mācību priekšmetu un stundu plānu, kā arī mācību priekšmetu
stundu sarakstu, kurš atbilst licencētajām izglītības programmām. Saraksts ir izlikts
izglītojamiem un vecākiem pieejamā vietā - pie skolas ziņojumu dēļa, kā arī ievietots skolu
pārvaldības sistēmā www.e-klase.lv . Nepieciešamības gadījumā klašu audzinātāji izsniedz
izglītojamiem stundu sarakstu ielīmēšanai skolas dienasgrāmatās. Izglītojamie un vecāki tiek
savlaicīgi iepazīstināti ar izmaiņām stundu sarakstā. Ar e-pasta starpniecību pedagogiem tiek
savlaicīgi ziņots par izmaiņām.
Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.
Skolā izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai
drošos apstākļos.
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Skolas vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai
nepaciešamajiem mācību līdzekļiem (mācību literatūra, metodiskie līdzekļi, papildu literatūra,
uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles, digitālie mācību līdzekļi un resursi, izdales materiāli,
mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums).
Skolas vadība aktualizē izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu
sarakstu katru gadu divas nedēļas pirms mācību gada beigām. To apliecina MP, MK sanāksmju
protokoli un skolas direktores rīkojums.
Katra mācību gada sākumā direktore ar rīkojumu nosaka, kādas mācību priekšmetu
programmas tiks realizētas skolā katrā no mācību priekšmetiem. Katram pedagogam klašu
grupā atbilstoši programmai ir izstrādāts tematiskais plānojums, kas paredz satura apguves
secību, laiku, plānoto rezultātu, vērtēšanu. To apliecina arī hospitētās stundas. Pedagogu
tematiskie plānojumi tiek akceptēti MK sēdēs un saskaņoti ar direktores vietniekiem,
nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas. Pedagogi veic mācību satura apguves
plānojumu mācību priekšmetos visam gadam. Mācību temata apguvei paredzētais laiks ir
optimāls un saskan ar ierakstiem e–klases žurnālā.
Skola mērķtiecīgi plāno un sniedz atbalsta pasākumus izglītojamajiem, kuriem ir
grūtības mācībās, tiek organizēti arī atbalsta pasākumi talantīgajiem izglītojamajiem.
Konsultācijās pedagogi plāno un veic individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir gan
grūtības mācībās, gan ar talantīgajiem. Izstrādātais konsultāciju grafiks ir aplūkojams e-klasē
un uz skolas ziņojumu dēļa.
Skolā darbojas latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras, angļu
valodas, sākumskolas, dabaszinību, matemātikas un informātikas, sociālo zinību jomas,
mūzikas teorijas, instrumenta apguves, klašu audzinātāju, atbalsta personāla metodiskās
komisijas, kurās tiek veikts pašvērtējums un plānots darbs visās skolas darba kvalitātes
vērtēšanas jomās. MK vadītāji apkopo pedagogu pašvērtējumus,veic katras jomas
pašvērtējumu, nosauc jomu stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. Ik gadu metodisko
komisiju sēdēs (protokoli atrodami MK darba mapēs) tiek izvērtēti iepriekšējā mācību gada
rezultāti, notiek vienošanās par izmantojamajām mācību priekšmetu programmām, apspriesti
jautājumi par laika plānojuma pietiekamību katra temata apguvei tematiskajos plānojumos,
nepieciešamības gadījumā - veiktas korekcijas, izvirzītas darba prioritātes, kas tiek saskaņotas
ar skolas attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm, kā arī aktualizēti citi jautājumi. Savlaicīgu
informācijas sniegšanu pedagogiem par izmaiņām mācību priekšmetu saturā, citām normatīvo
aktu prasībām, kā arī palīdzību mācību priekšmetu programmu un tematisko plānojumu izstrādē
nodrošina MK vadītāji un direktores vietnieki izglītības jomā. Pedagogi iesaistās MK darbā, un
viņiem ir iespēja saņemt konsultācijas dažādos ar skolu saistītos jautājumos pie skolas vadības.
Pedagogiem ir dota iespēja iepazīties ar citu skolu pieredzi, apmeklējot pilsētas mācību
priekšmetu metodisko apvienību organizētos pieredzes apmaiņas pasākumus.
Pedagogi atzīst, ka pārzina sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un
uzdevumus, zina mācību priekšmeta obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Pedagogi mācību procesā ne vienmēr izmanto
darba diferenciācijas un individualizācijas metodes, par ko liecina vadības apmeklētās un
analizētās mācību stundas.
Skolā ir plašas iespējas mācību materiālu izstrādei, pavairošanai un demonstrēšanai.
Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma trīs gadu periodam un audzināšanas darba
plāns katram mācību gadam, noteikts atbildīgais par plāna īstenošanu, koordinēšanu un
uzraudzību.
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Audzināšanas darba uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar valsts izvirzītajām audzināšanas darba
prioritātēm, skolas attīstības prioritātēm un skolas darba plānu, ievērojot izglītojamo vajadzības
un vecumposma īpatnības. Audzināšanas darbā iesaistās visi pedagogi, atbalsta personāls un
vadība. Būtiska nozīme audzināšanā ir klases stundām, klases dzīvei un savstarpējām
attiecībām. Klases audzinātāju MK katra mācību gada sākumā izstrādā klases stundu
programmu, izvirzot mērķi un uzdevumus, klases stundās apgūstamās tēmas, klases stundās
izmantojamās pedagoģiskās metodes un formas konkrētajam gadam, kas tiek saskaņots ar
direktora vietnieci. Katras klases audzinātājs veido klases stundu tematisko plānojumu. Klases
stundas tiek organizētas, balstoties uz klases stundu programmas paraugu (VISC, 2016), kas
ietver sevis izzināšanas un pilnveidošanas, piederības valstij, pilsoniskās līdzdalības, karjeras
izvēles, veselības un vides un drošības tēmas. Īpaša uzmanība tiek veltīta skolas, pilsētas un
valsts tradīciju kopšanai. Klašu audzinātāji atbilstoši plāno un vada kvalitatīvas stundas, kas
veicina vispusīgu personības attīstību. Audzināšanas darbs tiek izvērtēts klašu audzinātāju
metodiskajā komisijā katra mācību gada beigās, ko apliecina metodisko komisiju sanāksmju
protokoli un atskaites.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Sasniegumi
1. Mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju darba plāni tiek īstenoti atbilstoši
licencētajai izglītības programmai.
2. Veiksmīgi tiek iedzīvinātas projektos gūtās mācību metodes.
3. Skolā ir mērķtiecīgi organizēta un realizēta vispusīga interešu izglītības programma,
kas papildina profesionāli orientētā virziena programmas saturu un nodrošina iespēju
iesaistīties dažādu jomu aktivitātēs jebkuram skolas izglītojamajam.
4. Veiksmīga pārejā uz 2. izglītības satura apguves modeli.
Turpmākā attīstība


Turpināt sadarbību starp dažādu mācību priekšmetu pedagogiem.



Ieviest jaunas kompetencēs balstītas mācību metodes.
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2. Pamatjoma “MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS”

Mācīšanas procesa kvalitāte
Skolā ir izstrādāta e - žurnāla lietošanas kārtība. Lielākā daļa pedagogu savlaicīgi veic
ierakstus klašu žurnālos, notiek sistemātiska e-klases žurnāla pārbaude. Klašu e-klases žurnālus
pedagogi aizpilda atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsaka priekšlikumus sarunās ar
pedagogiem, to aizpildīšanas kvalitāti regulāri pārrauga direktores vietnieki izglītības jomā un
e- klases administrators. Skolā izveidots mācību konsultāciju saraksts, kurš pieejams e- klases
žurnālā un uz ziņojumu stenda. Atbilstoši konsultāciju sarakstam izglītojamajiem ir iespēja
saņemt pedagoga konsultācijas katrā mācību priekšmetā. Pārbaudes darbu grafiks, tā norises
laiks un izmaiņas ir pieejams e- klases žurnālā izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem.
Izglītojamie un vecāki par mācību uzdevumiem, sasniegumiem tiek informēti ar e-klases
starpniecību. Daudzi vecāki abonē ģimenes e-klases komplektu, lai iegūtu vispusīgu
informāciju par bērna mācību sasniegumiem un savlaicīgi sazinātos ar attiecīgo mācību
priekšmeta pedagogu. Katru mēnesi klases audzinātājs izsniedz e-klases izdruku ar
saņemtajiem vērtējumiem. Par aktualitātēm skolā informācija vecākiem ir izglītojamā
dienasgrāmatā, skolas mājas lapā, e-klases žurnālā, uz skolas ziņojumu stendiem.
Pedagoga darbā galvenais uzdevums ir mērķtiecīgi organizēt izglītojamā mācīšanos, t.i.,
nodrošināt iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas, attīstīt daudzveidīgas dzīvei noderīgas
prasmes un veidot attieksmes pret sevi, vidi, sabiedrību un pasauli. Mācību procesa kvalitāte
tiek sistemātiski kontrolēta. Mācību stundas vēro un vērtē skolas vadība, MK vadītāji un kolēģi.
Mācīšanas darbs tiek plānots, nosakot prioritātes, kuras tiek izvirzītas mācību gada
sākumā, tas atspoguļojas skolas pārraudzības materiālos, mācību gada beigās katrs pedagogs
veic darba pašvērtējumu. MK vadītājs apkopo informāciju. Tiek veikta pašvērtējuma analīze,
noteiktas stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. Katram pedagogam ir būtiski apzināties
sava darba sistēmu. Stundu vērojumi liecina, ka visi pedagogi katrai mācību stundai izvirza
mācību stundas mērķi, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Tie ir skaidri formulēti.
Atkarībā no stundā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek izvēlētas mācību metodes.
Pedagogi izmanto dažādas aktīvās mācīšanas metodes, informācijas tehnoloģijas, plāno
izglītojamo sadarbību gan pāros, gan grupās, mazo projektu darbu stundās. Stundas tēmas
apguvē mērķtiecīgi iesaistās gandrīz visi izglītojamie, jo pedagogs respektē izglītojamo dažādas
mācīšanās vajadzības, mācīšanās stilus, analizē izglītojamo un savas kļūdas, kopīgi risina
problēmas. Stundas beigās tiek veikta atgriezeniskā saite, kur izglītojamie tiek iesaistīti sava un
klases biedru darba vērtēšanas procesā. Pēc mācību stundas vērošanas tiek apspriestas stiprās
puses un nepieciešamie uzlabojumi. Mācību procesā tiek plaši izmantotas IT, katrā kabinetā ir
dators, vairākos kabinetos ir projektori un interaktīvā tāfele, pedagogiem ir pieejams interneta
pieslēgums katrā kabinetā, nepieciešamības gadījumā ir iespēja izmantot to kabinetu, kurā ir IT
aprīkojums. Izglīutojamie atzīst, ka izmantotās tehnoloģijas palīdz labāk izprast mācību saturu,
internetresursa uzdevumi.lv izmantošana palīdz gatavoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem,
kā arī izpildīt mājas darbus.
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Skolā notiek izglītojamo aptauja. Anketēšanas rezultāti par to, cik daudzi pedagogi
mācību stundas laikā izmanto IT , izglītojamie atbild, ka lielākā daļa pedagogu, bet cik bieži
pedagogi izmanto dažādas metodes, lai palīdzētu iemācīties un saprast mācību saturu,
izglītojamie pārsvarā atbild, ka bieži vai vienmēr. Jautājums par to, сik saprotami skolotāji
izskaidro mācību tēmas un uzdevumus, izglītojamo atbild pārsvarā saprotami vai diezgan
saprotami.
2017./2018.m.g.: prioritāte “Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darba
pratība.” Būtiskākais, kam tika pievērsta uzmanība pedagogu profesionālajā attīstībā un
izaugsmē - pārvarēt individuālās kvalitātes izpratnes slieksni. Tas tika sasniegts skolas
kolektīvā darbībā.
Pedagogu sadarbības etapi skolā: plānošana, sadarbības partneru atrašana citā
metodiskajā komisijā, sadarbības partneru kopīga darba plānošana, mācību stundu vadīšana un
vērošana, analīze, apkopojums Pedagoģiskās padomes sēdē un rezultātu izvērtēšana. Šajā
procesā iesaistījās gandrīz visi skolas poedagogi.
Projekta “Kompetents pedagogs 21.gs. zināšanas praksē” noslēguma pasākumā A.
Guževa uzstājās ar prezentāciju “Pedagogu sadarbība un komandas darba pratība.”
Pedagogi atbilstoši Skolas pedagogu tālākizglītības perspektīvajam plānam pilnveido
savas zināšanas dažāda veida kursos, izmanto gūto pieredzi pedagoģiskajā darbībā.
Pedagogi līdzdarbojas dažādu metodisko līdzekļu izstrādē. 3 gadus Izglītības pārvaldē
darba grupa izstrādā balsta konspektus latviešu valodā mazākumtautību skolu izglītojamajiem,
šajā grupā darbojas latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Daudzi pedagogi mācību priekšmetu un audzināšanas programmu īstenošanā veiksmīgi
nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Lai to izdarītu,
pedagogi izmanto praktiskās darbības metodes- stundas dabā, mācību ekskursijas, pētījumu
veikšanu, eksperimentēšanu u.c. Skola ir iesaistījusies programmā APU, mācību stundās
izglītojamajiem tiek vērtētas ne tikai par zināšanas, bet arī attieksme, tiek aizpildīts uzvedības
žurnāls e- klasē. Skolas APU komanda apkopo rezultātus un veic analīzi, plāno pasākumus
situācijas uzlabošanai. I.Laudere, V.Jasinska un I. Rabša vadīja 2 pieredzes apmaiņas
seminārus Madonas novada Ļaudonas pamatskolas skolotājiem “Atbalsts pozitīvai uzvedībai
skolas mācību vides uzlabošanai”, “Vēlamās uzvedības pozitīvais pastiprinājums.”
Skolā tiek realizēta profesionāli orientētā virziena izglītības programma mūzikā. Katru
gadu izglītojamie sasniedz ļoti augstus rezultātus valsts līmeņa konkursos klavierspēlē un
akordeona spēlē. Skolā ir koru kolektīvi un pūtēju orķestra kolektīvs, kuri saņem I pakāpes
diplomus skatēs un konkursos.
Izglītojamo pašvērtēšanas prasmes tiek mērķtiecīgi pilnveidotas, kas ir būtisks radošas
personības izveides priekšnosacījums. Mācību gada noslēgumā izglītojamie un pedagogi tiek
godināti un apbalvoti par panākumiem skolas, novada, reģiona un valsts mēroga olimpiādēs,
skatēs, konkursos un sacensībās.
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Sasniegumi





Skolā ir sistemātiska informācijas aprite starp pedagogiem ,izglītojamajiem, vecākiem;
Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un mūsdienīgas, atbilst
izglītojamo spējām, vecumam;
Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību;
Pedagogi no dažādām skolas MK vada sadarbības stundas .

Turpmākā attīstība



Plānojot mācību darbu, turpināt meklēt efektīvas sadarbības formas;
Pilnveidot mācību darba individuālo pieeju izglītojamajiem ar grūtībām mācībās un
talantīgajiem izglītojamajiem.
Vērtējums: labi

Mācīšanās procesa kvalitāte
Katru gadu, uzsākot mācības, skolas vadība un klases audzinātāji visus izglītojamos
iepazīstina ar skolas mācību uzdevumiem, izskaidro skolas mācību darba vērtēšanas kārtību
un katra izglītojamā atbildību par mācību darbam izvirzīto prasību īstenošanu Skolā katram
izglītojamajam ir pieejami bibliotēkas resursi. Visas nepieciešamās mācību grāmatas un mācību
līdzekļus saņem katrs izglītojamais.
Sporta aktivitātes tiek organizētas sporta zālē, stadionu kompleksā, kas atrodas blakus
skolai. 2. klases izglītojamajie apmeklē peldbaseinu, lai pilnvērtīgi apgūtu mācību priekšmeta
saturu sportā.
Ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, mācīšanās traucējumi vielas apguves
procesā vai vājš līmenis mācību priekšmetos ikdienas darbā, semestra noslēgumā direktores
vietnieki izglītības jomā kopā ar mācību priekšmetu pedagogu un klases audzinātāju pārrunā
individuāli, nepieciešamības gadījumā pieaicinot vecākus, sadarbojas ar atbalsta personālu, lai
plānotu atbalsta pasākumus problēmu novēršanai. Skolā ir izstrādāta Kavējumu kārtība.
Pedagogi, klases audzinātāji regulāri uzskaita izglītojamo kavējumus. Sociālais pedagogs
regulāri iesniedz informāciju pilsētas Izglītības pārvaldei par izglītojamo kavējumiem.
2017./2018.m.g. bez attaisnojoša iemesla neapmeklēja skolu 1 izglītojamais. Sociālais
pedagogs sadarbībā ar klases audzinātāju sazinās ar vecākiem, analizē kavējuma iemeslus,
rīkojas atbilstoši MK noteikumiem un skolas Kavējumu kārtībai. Tiek organizētas pārrunas ar
izglītojamo, vecākiem, direktora vietnieku izglītības jomā un atbalsta personālu, kurās tiek
izvērtēti kavējuma iemesli un plānota turpmākā darbība mācību sasniegumu uzlabošanai.
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Informācija par izglītojamo sasniegumiem un izaugsmi skolā tiek regulāri apkopota un
analizēta. Izglītojamajiem un vecākiem, kuriem ir e-klases ģimenes komplekts, ir iespēja
patstāvīgi sekot izglītojamo mācību sasniegumiem un to dinamikai.
Sava redzesloka paplašināšanai izglītojamie apmeklē pilsētas piedāvātos ārpusstundu
pasākumus, kuros piedalās ar skolas kolektīviem vai individuāli. Tie ir kultūras, vēsturiski
piemiņas, sporta pasākumi, kuri tiek organizēti atbilstoši valsts un pilsētas aktualitātēm.
Mācību procesā izglītojamie, izmantojot dažādas pašvērtēšanas formas, pārliecinās par
apgūtajām prasmēm un individuālo izaugsmi. Izglītojamo mācīšanos veicina pedagogu
izteiktās pozitīvās uzslavas.
Mācību priekšmetu pedagogi izglītojamos sagatavo dalībai skolas, pilsētas mācību
priekšmetu olimpiādēs un starptautiskajos konkursos, kuros izglītojamie gūst labus rezultātus.
Jau 6 gadus izglītojamie iegūst godalgotas vietas ZPD izstrādē un aizstāvēšanā Latgales reģiona
(DU) , valsts konferencē un starptautiskajā līmenī. Trīs 12.klases izglītojamās , pedagoga J.
Kostjukeviča vadībā aizstāvēja ZPD fizikā un ieguva Zelta godalgu Ģēniju olimpiādē ASV
pilsētā Ņujorkā. Jau 3. gadu augsti rezultāti tiek sasniegti mūzikas olimpiādē. Katru gadu
pilsētas olimpiādēs ir augsti sasniegumi bioloģijā, fizikā, ķīmijā, krievu valodā un literatūrā ,
mūzikā. Valsts līmenī vislabākie sasniegumi mūzikas olimpiādē – Zelta diploms 8.klases
izglītojamajam P.Vasiļkovam pedagoga A.Pecevičas vadībā. Skolas vadība mācību gada
beigās Goda dienā apbalvo labākos izglītojamos un pedagogus. Daugavpils pilsētas dome
piešķir naudas balvas izglītojamajiem, kuriem ir augsti sasniegumi olimpiādēs, konkursos,
skatēs, ZPD konferencēs novada , valsts un starptautiskajā līmenī. Lepojamies ar procentuāli
lielo izglītojamo skaitu, kuri tiek apbalvoti par sasniegumiem.
Sasniegumi



Izglītojamie gūst sasniegumus pilsētas, valsts, starptautiska mēroga konkursos,
olimpiādēs, ZPD konferencēs;
Pedagogi izmanto daudzveidīgus mūsdienu resursus, motivē izglītojamos attīstīt
mācīšanās prasmes.

Turpmākā attīstība



Turpināt pilnveidot darba sistēmu ar talantīgajiem izglītojamajiem;
Aktīvāk iesaistīt izglītojamos pašvērtēšanā, paaugstinot personīgo atbildību par
kvalitatīvas izglītības iegūšanu.

Vērtējums: labi

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Izglītojamo mācību darba vērtēšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajām prasībām. Lai noteiktu vienotas prasības izglītojamo mācību sasniegumu
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vērtēšanai, skolā ir izstrādāta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, Zinātniski
pētniecisko darbu izstrādes kārtība un Kārtība, kādā organizējams darbs projektu nedēļas laikā.
Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam, mācību
priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Izglītojamajiem un vecākiem
Vērtēšanas kārtība ir zināma un saprotama, ar to var iepazīties skolas mājas lapā. Pedagogi
izmanto dažādus vērtēšanas veidus, vienlaikus novērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, kā
arī izvirzot turpmākos uzdevumus savam pedagoģiskajam darbam. Mācību sasniegumi tiek
dokumentēti e-klasē. Regulārai vecāku informēšanai katru mēnesi izglītojamajiem izsniedz
sekmju izrakstu, motivējot viņus mācību sasniegumu uzlabošanai.
Divas reizes mācību gadā skolā notiek atvērto durvju dienas, kurās vecākiem ir iespēja tikties
ar mācību priekšmetu pedagogiem.
Izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums 1.semestra beigās, tiek aicināti uz
individuālajām pārrunām pie skolas vadības, nepieciešamības gadījumā tiek aicināti viņu
vecāki. Skolas mācību darba rezultāti tiek analizēti 1.semestra beigās, mācību gada beigās un
pēc valsts pārbaudes darbiem gan MK, gan MP. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti, lai plānotu
turpmākos mācību mērķus un uzdevumus.
Sasniegumi




Izglītojamo sasniegumu analīzē tiek izmantota vienota pieeja, tā tiek veikta pa apguves
līmeņiem;
Pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus, analīzes
rezultāti tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai;
Vecāki un izglītojamie tiek regulāri informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem.

Turpmākā attīstība



Veicināt izglītojamo pašnovērtēšanas prasmes ikdienas mācību darbā;
Pedagogiem turpināt sadarbību, saglabājot vienotas prasības izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanā.

Vērtējums: labi
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3. Pamatjoma “IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI”
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolā ir izstrādāta „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” izglītojamo
sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti,
ņemot vērā konkrētas mācību gadam izvirzītās prioritātes.
Mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti e-klases žurnālā, pateicoties tam ir plašas
iespējas izglītojamo, klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai dinamikas analīzei.
Pedagogi un skolas vadība analizē izglītojamo ikdienas sasniegumus, veic preventīvo darbu.
Skolas vadība kopā ar atbalsta personālu un klašu audzinātājiem sniedz pedagoģisko atbalstu
izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, sasniegumu uzlabošanai. Mācību sasniegumus
ikdienas darbā izglītojamajiem ir iespēja uzlabot individuālajās konsultācijās. Analizējot un
apkopojot mācību sasniegumus, tiek izmantoti vērtējuma līmeņi: augsts – 9,10 balles, optimāls
– 6,7,8 balles, viduvējs – 4,5 balles, vājš – 1,2,3 balles.
Mācību gada sasniegumu rezultāti izglītības programmās
2.-4.kl. izglītojamo sasniegumu līmenis izglītības programmās
vājš
Mācību programma

līmenis %

viduvējs
līmenis %

optimāls
līmenis%

augsts līmenis%

15./16. 16./17 17./18. 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18
Mazākumtautību
pamatizglītības
programma 21011121

3.4

Pamatizglītības
profesionāli
orientēta
virziena mazākumtautību 0
izglītības
programma 21014121

23.7 7,5

41.4 39.5 35,8 48.3 34.2 52,2 6.9

2.6

4,5

0

46.1 41.4 28,5 47.1 48.7 61,8 6.9

9.9

8,2

1,4

2017.-2018.m.g. 2.-4.kl.
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Izglītojamo skaits ar augstu un optimālu līmeni paaugstinās 2017./2018.m.g, salīdzinot
ar 2015./2016.m.g., 2016./2017.m.g. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena
mazākumtautību izglītības programmā tie ir augstāki .
5.-9.kl. izglītojamo sasniegumu līmenis izglītības programmās
vājš līmenis

viduvējs līmenis

optimāls līmenis

augsts līmenis

%

%

%

%

Mācību programma

15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18

Mazākumtautību
pamatizglītības
programma 21011121

0.9

Pamatizglītības
profesionāli
orientēta
virziena mazākumtautību 0
izglītības
programma 21014121

7

13,4 81.1 70.9 65,2 17

3.2 3,1

18.6 17,9 0.9

64.5 60.6 71,3 33.7 36.2 25,6 1.8

3.5 3,6

0

0

2017.-2018.m.g 5.-9.kl.

Pamatizglītības posma 5. – 9.klasēs augsts un optimāls līmenis (2017./2018.m.g. 21 %
un 25%) ir zemāks nekā viduvējs (65,2% un 71,3 %). Izglītojamo zems mācību sasniegumu
līmenis liecina par zemu motivācijas līmeni mācībās. 7 6.- 8.klases izglītojamie netika pārcelti
nākamajā klasē, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu. Viņiem izstrādāts
individuālais mācību plāns mācību priekšmeta pedagoga sadarbībai ar klases audzinātāju,
atbalsta personālu un vecākiem.
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10.-12.kl. izglītojamo sasniegumu līmenis izglītības programmās
vājš līmenis
%

Mācību programma

viduvējs
līmenis
%

optimāls
līmenis
%

augsts līmenis
%

15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18

Vispārējās
vidējās
izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas 0
virziena
mazākumtautību
programma 31013021

3.9 3,1 79.2 68.4 60

Vispārējās
vidējās
izglītības profesionāli
orientētā
virziena 0
mazākumtautību
programma 31014021

3

4,4 63

18.9 25

51. 62,2 37

36,9 1.9

42.4 33,3 0

2017./2018.m.g. 10.-12.kl.

Mācību sasniegumu rezultāti katrā klasē (vidējā balle)
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Mācību sasniegumu rezultāti mācību priekšmetos pēc apguves līmeņa 2017./2018.m.g.
10.-12.klases salīdzinājumā ar 2016./2017 un 2015./2016.m.g.
Mācību
priekšmets
Māc.g.

izglītojamo skaits

viduvējs (%)

optimāls (%)

vidējā balle

augsts (%)

15./16. 16./17 17./18. 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18

1 Angļu valoda

99

109

110

2 Bioloģija

99

109

3

26

Ekonomika

vājš (%)

4 Elementārā mūzikas 14
teorija
5 Fizika
99

1.8

0.9

42.4

33.9 41.8 49.5

56

110

0.9

28.3

39.4 25.5 62.6

21

21

4.8

11.5

19

7.3

5.97

6.16 5.89

50.5 68.2 9.1

10.1 5.5

6.36

6.17 6.34

69.2

57.1 76.2 19.2

23.8 14.3 7.08

7.14 7.29

14

19

71.4

57.1 78.9 28.6

28.6 21.1 7.86

7.71 7.58

109

110

0.9

16.2

8.3

10

64.6

71.6 66.4 19.2

20.2 22.7 7.08

7.3

7.27

6.8

66.7

66

30

7.44

7.7

6.93

26.8 13.9 7.18

6.8

6.95

7.5

8

9.5

7

6

6.5

4.8

14.3

6 Ģeogrāfija

36

50

44

4.5

8.3

4

7 Informātika

78

71

79

3.8

20.5

29.6 12.7 52.6

8 Instrumenta apguve 2
(akord.)

2

4

9 Instrumenta apguve 1
(ģitāra)

2

2

10 Instrumenta apguve 16
(klavier.

20

20

11 Instrumenta apguve 10
(pūšaminstr.)

8

12 Instrumenta apguve 3
(vijole)
13 Ķīmija
14 Latviešu valoda

50

8.1

79.5 25

43.7 69.6 26.9

100

100

25

8.3

9.1

75

50

50

100

50

50

5

15

56.3

35

50

43.8

60

30

8.31

8.15 7.2

10

30

25

30

70

75

70

9

9.13 9.3

1

0

66.7

100

8

7

99

109

110

0.9

41.4

40.4 26.4 53.5

49.5 64.5 5.1

10.1 8.2

6.06

6.16 6.38

99

109

110

0.9

52.5

52.3 49.1 43.4

42.2 49.1 4

5.5

0.9

5.65

5.8

15 Latvijas un pasaules 99
vēsture

109

110

0.9

17.2

11

76.1 73.6 11.1

12.8 10

6.86

7.07 6.93

16 Literatūra

98

109

110

0.9

49

43.1 31.8 41.8

46.8 56.4 9.2

10.1 10.9 6.06

6

17 Matemātika

99

109

110

3.7

1.8

52.5

47.7 30.9 41.4

45

61.8 6.1

3.7

5.5

5.71

5.72 6.2

18 Mazākumtautību
valoda un lit.

99

109

110

0.9

0.9

39.4

33.9 40

52.5

56

51.8 8.1

9.2

7.3

6.16

6.21 6.21

19 Mūzika

78

71

78

2.6

15.4

36.6 46.2 84.6

63.4 51.3 9.53

8.61 8.21

20 Programmēšanas
pamati

35

40

39

5.1

14.3

37.5 30.8 68.6

47.5 46.2 17.1

15

17.9 6.97

6.48 6.31

21 Solfedžo

43

46

45

2.2

11.6

4.3

6.7

53.5

50

60

45.7 31.1 7.67

7.93 7.42

22 Sports

92

100

103

8.7

12

7.8

35.9

44

59.2 55.4

44

33

7.96 7.85

23 Tehniskā grafika

22

24

26

18.2

12.5 3.8

50

79.2 76.9 31.8

8.3

19.2 7.55

24 Veselības mācība

37

37

45

8.1

29.7

29.7 48.9 70.3

62.2 51.1 9

8.32 8.49

21.6 17.9 56.1

55.4 58.2 25.9

22.7 22.4 7.26

7.07 7.14

5

0

0.3

1.5

18

15.5 71.7

33.3

34.9
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-

5.64

6.39

7.08 7.5
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Pedagogi atbildīgi vērtē sasniegumu dinamiku savā mācību priekšmetā, salīdzina to ar
iepriekšējo mācību gadu, strādā papildus individuālajās konsultācijās, sadarbojas ar vecākiem,
lai novērstu vājos vērtējumus un paaugstinātu mācību sasniegumu līmeni.
5.-9. klases
Mācību
priekšmets

izglītojamo skaits

Māc.gads

vājš (%)

viduvējs (%)

optimāls (%)

augsts (%)

vid.

15./16. 16./17 17./18. 15./16. 16./17 17./18. 15./16. 16./17 17./18. 15./16. 16./17 17./18. 15./16. 16./17 17./18. 15./16. 16./17 17./18.

1

Angļu valoda

275

274

307

2

Bioloģija

146

168

3

Dabaszinības

129

4

Fizika

5

2.9

51.6

44.9 45.3

41.1

43.4 43.6

7.3

8.8

8.1

5.79

5.88 5.82

169

1.2

50.7

43.5 49.1

41.8

50.6 46.2

7.5

6

3.6

5.88

5.93 5.66

106

138

2.2

29.5

42.5 41.3

62

54.7 49.3

8.5

2.8

7.2

6.47

6.02 5.98

100

95

117

0.9

29

25.3 18.8

56

50.5 65

15

24.2 15.4

6.55

6.98 6.69

Ģeogrāfija

146

168

169

3.6

37

35.7 43.8

52.1

58.9 50.3

11

5.4

2.4

6.26

6.21 5.66

6

Informātika

175

179

190

2.1

19.4

24.6 21.6

60

72.6 67.9

20.6

2.2

8.4

7.02

6.35 6.46

7

Instrumenta apguve
27
(akordeons)

27

25

3.7

12

51.9

48.1 60

48.1

48.1 28

8.26

8.3

8

Instrumenta apguve
9
(ģitāra)

9

12

25

66.7

66.7 75

33.3

33.3

7.78

7.78 6.58

9

Instrumenta apguve
71
(klavieres)

68

81

16

19

Instrumenta

10 apguve(pūšaminstr) 14
Instrumenta apguve

11 (vijole)

5

5

5

12 Ķīmija

100

95

117

13 literatūra

275

274

307

14 Latvijas vēsture

220

221

224

15 Literatūra

275

274

307

275

274

307

275

274

307

18 valoda (krievu)

275

274

19 Mūzika

275

20 Pasaules vēsture

2.9

0.6

1.2

7.72

16.9

11.8 19.8

62

66.2 58

21.1

22.1 21

7.24

7.29 7

14.3

12.5 15.8

50

25

57.9

35.7

62.5 26.3

7.57

8.13 7.47

60

100

40

100

7.2

5.6

6.8

1.7

49

31.6 48.7

36

52.6 44.4

15

15.8 5.1

6

6.57 5.73

2.6

42.5

46.7 53.4

51.3

45.6 38.8

6.2

6.9

5.93

5.81 5.61

0.4

25.5

30.8 35.7

65.5

57

60.3

9.1

12.2 3.6

6.5

6.47 6.05

2

44

40.9 44

50.2

52.2 49.5

5.8

6.2

4.6

5.94

6.01 5.83

0.3

0.4

1.8

11.4

53.1

48.5 61.2

46.5

49.6 27

8.35

8.33 7.48

3.6

56.4

49.6 55.4

36.4

40.9 36.2

6.9

6.9

4.9

5.6

5.63 5.43

307

2

54.2

47.1 45.9

40.7

50

5.1

2.9

4.2

5.65

5.84 5.75

274

307

0.3

6.5

5.8

50.5

57.3 65.8

42.9

36.9 25.4

8

7.88 7.49

220

221

224

0.9

28.2

27.1 31.7

62.3

65.2 63.4

9.5

7.7

6.4

6.43 6.19

21 Sociālās zinības

275

274

307

0.3

10.5

13.5 11.1

67.6

69

21.8

17.5 18.6

7.27

7.19 7.19

22 Solfedžo

126

125

142

20.6

17.6 23.2

60.3

62.4 61.3

19

18.4 15.5

6.9

6.86 6.68

23 Sports

272

272

307

19.5

13.2 7.2

59.6

68.8 73.6

21

18

19.2

7.14

7.18 7.5

24 Vizuālā māksla

274

274

307

1.8

2.6

60.2

62.4 60.6

38

35

37.5

8.14

8.01 8.04

25.3

26.4 27.9

55.7

54.5 58.6

19

18.7 12.3

6.83

6.78 6.53

Latviešu valoda un

Mājturība

16 tehnoloģijas
17 Matemātika
Mazākumtaut.

un

0.7

0.7

0.4

2.6

1.6

0

0.4

1.2

8.5

2

47.9

70

5.2

4
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Uzlabojās rezultāti instrumenta apguvē (pūšamie instr.,), zemāki sasniegumi ir instrumenta
apguvē ( vijole), mūzikā, informātikā. Zemākss apguves līmenis matemātikā, angļu valodā,
solfedžo.
2.-4. klases
izglītojamo skaits

vājš (%)

viduvējs (%)

optimāls (%)

augsts (%)

vid.

15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18 15./16. 16./17 17./18

1

Angļu valoda 137

180

186

2

Dabaszinības 55

82

98

3

Instrumenta
apguve
(akord.)

7

7

6

4

Instrumenta
4
apguve (ģitāra)

6

8

5

Instrumenta
apguve
(klavieres)

16

28

16

6

Instrumenta
apguve
(pūšaminstr)

1

4

2

7.

Instrumenta
apguve (vijole)

8

Latviešu
valoda
literatūra

9

Literatūra
Mājturība

10 tehnoloģijas
11 Matemātika

1.1

36.5

29.4 23.1 52.6

44.4 51.1 10.9

24.4 24.7 6.28

6.82 7.02

12.7

26.8 3.1

80

54.9 68.4 7.3

18.3 28.6 6.87

6.68 7.73

14.3

42.9

71.4 83.3 57.1

14.3 16.7 8.57

6.86 7.83

66.7 50

33.3 37.5 5.5

8.33 7.75

50

81.3 12.5

28.6 12.5 7.38

6.86 7.25

25

100

12.5 50

50

10.7

12.5

10.7 6.3

75

75

270

274

55

81

98

55

82

98

100

9

4.5

100

2

un 233

un

1.7

0.7

1.1

6.5

7

37.8

30.4 25.5 49.8

56.7 60.6 12.4

12.2 12.8 6.28

6.44 6.62

18.2

7.4

17.3 70.9

65.4 67.3 10.9

27.2 15.3 6.71

7.47 7.07

2.4

43.6

51.2 36.7 56.4

45.1 63.3 8.56

8.16 8.76

1.2
1.1

1.8

22.3

31.1 16.8 57.1

44.4 51.8 20.2

23.3 29.6 6.88

6.71 7.2

274

1.1

0.4

21

18.9 17.5 63.5

60.7 62

19.3 20.1 6.84

6.94 7.1

82

98

1.2

14.5

2.4

4.1

32.7

50

46.3 42.9 8

8.22 8.2

55

82

98

1.2

9.1

11

2

76.4

70.7 67.3 14.5

17.1 30.6 7.11

7

15 Solfedžo

28

43

33

2.3

7.1

4.7

24.2 78.6

60.5 63.6 14.3

32.6 12.1 7.32

7.49 6.88

16 Sports

55

82

98

1.8

1.2

76.4

73.2 60.2 21.8

25.6 39.8 7.64

7.62 8.32

55

82

98

49.1

45.1 44.9 49.1

53.7 55.1 8.45

8.35 8.69

56.2

55.6 64.8 28.5

26.3 26

7.15 7.52

233

270

274

Mazākumtaut.
12 valoda (krievu) 233

270

13 Mūzika

55

14 zinības

Sociālās

Vizuālā

17 māksla

0.4

1.2
0

1.4

1.8
0.3

15.3

16.6 9

15.5

53.1 52.7

7.34

7.85

Analizējot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, tiek pievērsta uzmanība optimāla un augsta
līmeņa mācību sasniegumu dinamikai. Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā liecina
par stabilitāti, dažos mācību priekšmetos- izaugsmes tendenci. Tas liecina, ka izglītojamie ir
motivēti augstiem un optimālajiem mācību sasniegumiem, apzinās izglītības nozīmi, novērtē
skolas sniegtās iespējas.
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Izglītojamo mācību sasniegumu līmenis gadā un valsts pārbaudes darbā.
6.klase
m.g.

Mācību priekšmets

6.a

vājš viduvējs optimāls augsts
0
38.5
57.7
3.8

6.b

0

41.4

48.3

0

6.

0

65,38

21,15

0

6.a

0

73.1

26.9

0

6.b

0

48.3

37.9

3.4

6

0

71,7

18,87

1,89

6.a

0

61.5

38.5

0

6.b

0

44.8

48.3

0

6.

1,76 54,9

31,37

1,96

6.a

0

26.9

73.1

0

6.b

0

55.2

41.4

0

6.

0

41,51

56,6

0

VPD

Dabaszinības

m.g
VPD
m.g

Latviešu valoda un lit.
VPD
m.g

Matemātika

VPD
m.g

Mazākumtautību valoda (krievu)

VPD

apguves līmenis, %

klase

9.klase
Mācību priekšmets
Angļu valoda

Latvijas vēsture

Matemātika

m.g.
vpd
m.g.

klase

Apguves līmenis, %
vājš viduvējs optimāls augsts

9.a

0

46.9

43.8

9.4

9.b

0

84.6

15.4

0

VPD

9.

0

65,79

34,21

0

m.g.

9.a

0

15.6

78.1

6.3

9.b

0

100

0

0

VPD

9.

0

25,71

60,0

14,29

m.g.

9.a

0

43.8

43.8

12.5

9.b

0

84.6

15.4

0

VPD

9.

7,89 36,84

52,63

2,63

m.g

9.a

0

37.5

53.1

9.4

9.b

0

92.3

7.7

0

VPD

9.

7,89 36,84

52,63

2,63

m.g.

9.a

0

31.3

53.1

15.6

9.b

0

100

0

0

9

2,44 39,1

53,67

4,88

Mazākumtautību valoda (krievu)

Latviešu valoda un literatūra
VPD
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12. klase
m.g.

Mācību priekšmets

VPD
m.g

Angļu valoda.

VPD
m.g

Bioloģija

VPD

Latviešu valoda

m.g

klase
12.
12.
12.

VPD
m.g

Matemātika

VPD

Mazākumtautību valoda un literatūra

m.g
VPD

12.
12.

Apguves līmenis, %
vājš viduvējs optimāls augsts
0 41.9
45.2
12.9
0

40

47

13

0

12.9

71

16.1

0

0

100

0

0

54.8

45.2

0

0

59

41

0

0

38.7

54.8

6.5

0

42

55

3

0

35.5

51.6

12.9

0

50,0

50,0

0

2018.gada izglītojamo sasniegumi ZPD Latgales reģionā, valstī:
Klase Izglītojamie

Pedagogs konsultants

Latgales
reģionā

Latvijas
42.ZPD

10.

Nadežda Orlovska,
Sofija Isajeva

J. Kostjukevičs
(fizika)

1.vieta

1.vieta

11.

Diāna Stepanova,
Igors Denisovs
Māris Kursītis
Diāna Lavronoviča
Diāna Lavronoviča

J. Kostjukevičs
(fizika)
J. Kostjukevičs
(fizika)
J. Kostjukevičs
(fizika)
A.Habadajeva
(soc.pedagogs)

2.vieta

-

1.vieta

2.vieta

1.vieta

2.vieta

1.vieta

-

Pedagogs konsultants

Latgales
reģionā
3.vieta

Latvijas
41.ZPD
1.vieta

1.vieta

2.vieta

1.vieta

Pateicība

11.
12.
12.
11.

Olga Pankova ,
Jūlija Šeļepeņa

2017.gadā:
Klase Izglītojamie
11.

11.
11.

Elīna Lipska, Alisa,
Gabdrahmanova, Diana
Gabdrahmanova
Elīna Lipska, Renata
Barzdo
Diāna Lavronoviča

J. Kostjukevičs
(fizika)
J. Kostjukevičs
(fizika)
J. Kostjukevičs
V. Mizers (fizika)
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12.

Ksenija Safronova

11.

Vladlena Zvieceviča

12.

Romualds Petrovs

V. Titoka
(krievu valoda)
S.Sokolovs
(latviešu valoda)
J. Kostjukevičs,
V. Mizers (fizika)

2.vieta
3.vieta
Atzinība

2016.gadā:
Klase Izglītojamie
11.
11.

Pedagogs konsultants
J. Kostjukevičs

Valērija Vērdiņa
Valentīns Jerockis
Aleksejs Maskaļovs
Romualds Petrovs

Latgales
reģionā
1.vieta

Latvijas
41.ZPD
2.vieta

1.vieta

2.vieta

1.vieta

2.vieta

1.vieta

2.vieta

2.vieta

3.vieta

(fizika)

10.
8.
11.

Diāna Lavronoviča, Ēriks
Garmolis,Nikolajs Trifonovs

11.

Marks Smirnovs

Līna Kuzņecova

J. Kostjukevičs
V. Mizers (fizika)
J. Kostjukevičs
V. Mizers (fizika)
V. Titoka (krievu
literatūra)
N.Beskrovnova
(vēsture)

ZPD iegūtā vietas valstī
6

4

4
2

1.vieta

2

2

1

1

1

1

1

2.vieta
3.vieta

0
2015.g

2016.g.

2017.g

2018.g.

Katru gadu izglītojamie gūst augstus sasniegumus ZPD izstrādē un aizstāvēšanā. Visi
no skolas izvirzītie darbi gūst augstus rezultātus Latgales reģiona konferencē un vasts
konferencē. Īpaši sasniegumi katru gadu ir fizikas un inženierzinātņu sekcijā. Skolas ZPD
tiek izvirzīti uz staurptautiskajām izglītojamo konferencēm.
2017.gada jūnijā 12.klases izglītojamās Elīna Lipska, Alisa Gabdrahmanova, Diana
Gabdrahmanova, skolotājs J. Kostjukevičs aizstāvēja ZPD fizikā un ieguva Zelta godalgu
Ģēniju olimpiādē ASV Ņujorkā.
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Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018.m.g.
Mācību
priekšmets

kla
-se

Izglītojamā
vārds, uzvārds

Pedagogs

10.
10.
10.
9.a
10.
9.a
9.a
9.a
10.
11.
10.
9.a

N. Trifonovs,
N. Grigorjevs
N. Poltarjonoks
D. Semjonovs
I.Červjakovs
R. Eisāns
I.Jazvics
A. Karņilova
I.Červjakovs

J. Kostjukevičs

I. Červjakovs
A. Andrejeva

T. Timošenko

Ekonomika

Atzinība
Atzinība
3.vieta

5.a
7.a
10.
12.

A. Jerocka
D. Ļubarska
N. Poltarjonoks,
D. Lavrinoviča

Vēsture 9.klasei

Atzinība

9.a

V. Skorikovs

A. Vēvere
V. Jasinska
A. Borisjonoks
E. Guds,
I.Ņevedomska
A.Ignatjevs

Mūzika 5. – 11.kl.

1.vieta

8.a

P. Vasiļkovs

A. Peceviča

Mājturība un
tehnoloģijas

1.vieta
Atzinība

9.a
11.

D. Vereba

2.vieta
2.vieta

Atzinība
2.vieta
3.vieta

8.b
9.a
5.a
5.a
12.
5.c
8.b
12

O.Seņgova
A.Raginska
A. Hohlova
V.Hmeļnickis
G. Pozdņaks
G. Poltarjonoks
A. Jerocka
A. Peipiņa
D. Bogdanovs
M. Cālmane
E. Lipska

3.vieta

12

E. Lipska

Atzinība

12.

A. Peipiņa

2.vieta

8.b

A. Kuļgajeva

L. Segejeva,
S. Sokolovs,
I. Ungure
Ž. Papenoka
O. Barkovska

Sasniegumi
(2.posms)
pilsētā
Fizika 9.-12.kl.
1. vieta
3.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Bioloģija
Atzinība
9. -12.klasei
Atzinība
Atzinība
Ķīmija 9. -12.klasei 1.vieta
Atzinība
Matemātika 9. -12. 3.vieta

Atklātā
matemātikas olimp.
Angļu v.10. -12..kl.
Angļu valoda 6.,8.
klasei (pilsētas)
Vācu valoda 10.12..klasei
Latgales reģ.
1.atklātā valodu ol.
Vizuālā māksla
(atklātā)

Sasniegumi
novadā,

1.vieta

valstī

Zelta
diploms

3.vieta

Atzinība
3.vieta

V. Petrova

D. Stepanova,
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A. Vēvere
Ž. Papenoka
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N. Ignatjeva
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Krievu valoda un
literatūra

1.vieta

7.a

D. Ļubarska

I. Čertkova

2.vieta

5.a

G. Poltarjonoks

2.vieta

8.c

D.Beļeviča

V. Titoka
I. Čertkova

3.vieta

8.a

Ē. Plopa

V. Titoka

Atzinība

8.a

A.Paškeviča

Krievu valoda un
literatūra
(A. Puškina
starptautiskā)
Latgales reģ. 4.kl.
matemātikas olimp.
(atklātā)
Latviešu val. un
3.vieta
literatūras (pilsētas)
Dabaszinības 2.kl.
2.vieta
pilsētas
3.vieta

Atzinība

M. Potapova

I.Timinska

3.a

J. Sendrjūte

R.. Kokina

2.a

M. Lapa

A. Kokina

2.a

A.Morževska

Godalgotas vietas mācību priekšmetu
olimpiādēs 2017./2087.m.g.
40

34
Pilsētā

30
20

Novadā

13
8

5

10

8

1 1

2

1

1 2

6

2

0
1.vieta

2.vieta

3.vieta

Atzinība

Kopā god.v.

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti.2017./2018.m.g. salīdzinājumā ar
2015./2016.m.g. un. 2016./2017. m. g.

2015./2016. - 2017./2018.m.g.
25
21
19

20

15
15
11
9

10
5
5

4

3
1

0

1

2

1

9
5

4
2 2

5
1

0
1.vieta

2.vieta

3.vieta

Atzinība

Kopā g.v.
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Katru gadu loti labi sasniegumi 2.posmā (pilsēta) fizikā, bioloģijā, ķīmijā, vēsturē, angļu
valodā. 2017./2018. mācību gadā labi sasniegumi matemātikā, ekonomikā, mājturībā un
tehnoloģijās, kā arī atklātajā matemātikas olimpiādē, starptautiskajā krievu valodas olimpiādē.
Augsti sasniegumi mūzikas olimpiādē, 2017.gadā - Sudraba diploms, 2018.gadā – Zelta
diploms.

Turpmākā attīstība



Motivēt izglītojamos mācību sasniegumu izaugsmei ikdienas darbā;
Turpināt darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās.
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2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skola regulāri uzskaita un analizē rezultātus valsts pārbaudes darbos konkrētā mācību
priekšmeta MK, MP un pedagoģiskās padomes sēdē, izvērtējot stiprās puses un tālākās
attīstības vajadzības. Vairākos mācību priekšmetos izglītojamie uzrāda stabilus rezultātus, bet
dažos atšķiras no rezultātiem ikdienas darbā.
Valsts diagnosticējošo darbu analīze 3. un 6. klasē:

Diagnosticējošais
darbs

Kopvērtējums %

Kopvērtējums % pēc

izglītības iestādē

urbanizācijas*

Kopvērtējums% valstī

15./16 16./17. 17./18 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.
.

.

Latviešu valoda 3.kl. 60.86 60.86

66,28 67,58

64,28

67,96

66,20

64,21

66,23

Mācību valoda (krievu) 79.43 80.16

77.63 79,89

78,92

76,65

79.60

78.30

75,07

3.kl.
Matemātika 3.kl.

78.12 72.72

77.87 73,91

70,59

79,72

71,71

68,92

77,33

Latviešu valoda 6.kl.

67.34 67.44

52.23 66,38

63,56

62,46

65,15

64,0

62,76

Mācību valoda (krievu) 65.68 66.61

67.73 67,52

66,14

64,58

76,43

67,0

66,18

6.kl.
Matemātika 6.kl.

61.00 55.83

51.67 68,0

62,00

59,80

66,25

60,8

59,90

Dabaszinības 6.kl.

61.69 59.20

50.00 64,92

65,02

62,75

64,12

64,91

63,33

*republikas pilsētu grupa

3.klases izglītojamie uzrāda stabilu sniegumu diagnosticējošos darbos. 2017./2018.m.g 6.klasē
vājāki rezultāti, salīdzinot ar rezultātiem valstī, ir 6.klasē – matemātikā , dabaszinībās un valsts
valodā . VPD dabaszinībās izglītojamie pildīja pirmo reizi tiešsaistē, vairākiem tas sagādāja
grūtības. Skola īsteno profesionāli orientēta virziena programmu mūzikā. Diagnosticējošais
darbs tiek organizēts solfedžo, instrumenta apguvē un mūzikā 3. un 6.klasē. Izglītojamie uzrāda
stabilus rezultātus visos pārbaudes darbos.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Daugavpils 13.vidusskolas 3.klašu sasniegumu līmenis
valsts pārbaudes darbos 2017./2018.mācību gadā
11.25%
34.52%

17.86%

20.00%

33.33%

43.02%
50.00%

39.29%
56.67%

53.57%

43.02%

63.33%
42.86%

38.75%
11.90%

20.00%

13.95%

3.kl. ieskaite 3.kl. ieskaite 3.kl. latviešu 3.kl. solfedžo
3.kl.
ar kombinēto ar kombinēto
valoda
instrumenta
saturu
saturu
apguve
(krievu val.) (matemātika)

3.33%
3.kl. mūzika

Nepietiekams (1-3balles; 1%-31%)

Pietiekams (4-5balles;32%-60%)

Optimāls (6-8balles; 61%-85%)

Augsts (9-10 balles; 86%-100%)

.

Daugavpils 13.vidusskolas 6.klašu sasniegumu līmenis
valsts pārbaudes darbos 2017./2018.mācību gadā
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1.89%
21.15%

18.87%

1.96%
31.37%

30.77%

19.23%

17.65%

56.60%
61.54%
71.70%

65.38%

54.90%

65.38%

41.51%
11.76%

52.94%

3.85%

19.23%

Nepietiekams (1-3balles; 1%-31%)

Pietiekams (4-5balles;32%-60%)

Optimāls (6-8balles; 61%-85%)

Augsts (9-10 balles; 86%-100%)
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Valsts pārbaudes darbu analīze 9.klasēs:
Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi
Diagnosticējošai
s darbs

Kopvērtējums
% izglītības
iestāde

Kopvērtējums
% pēc tipa**

Kopvērtējums Kopvērtējums%
% pēc
valstī
urbanizācijas***

15./16 16./17 17./18 15./16 16./17 17./18 15./16 16./17 17./18 15./16 16./17 17./18
.
.
.
.
.
.
.
.

CE
Latviešu 56,19 58.88 63,2 63,6 63,0 66,2 63,2 62,4
valoda (valsts)
6
1

63,9 63,1 66,4
9

Mazākumtautību 54.93 65.14 63,6 66,32 69,21 67,6 65,27 67,96 67,2 73,56 69,09 67,7
valoda (krievu)
0
1
3
6
Matemātika

51.94 72.26 61,1 59,36 57,49 53,5 59,96 59,07 55,5 44,9 58,1 54,2
7
4
3
6

Latvijas vēsture

63.56 74.69 70,5 61,67 69,73 66,4 61,42 69,48 65,5 53,12 70,0 67,0
3
9
9
2

Angļu valoda

53.77 68.68 52,9 68,94 72,86 69,9 68,27 71,51 68,9 70,73 74,38 71,6
1
9
6
0

Solfedžo *

70,00 77,0 67,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Instrumenta
apguve*

75,00 87,1 81,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

* Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību izglītības programmā
(mūzika) 21014121 izstrādāti skolas eksāmeni (kārto visi izglītojamie).
** vidusskolu grupa; ***republikas pilsētu grupa
Salīdzinot pēdējos 3 mācību gadus, noturīgas zināšanas un prasmes izglītojamie uzrāda
profesionāli orientētā virziena programmas mācību priekšmetos – solfedžo un instrumenta
apguve. Zemāki rezultāti ir centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un angļu valodā, salīdzinot
ar rezultātiem. valstī.
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Eksāmens angļu valodā 9.klasēm 2017./2018.m.g.
69.80%

58.50%

2.30%

34.21%

27.90%

14.60%

65.79%
26.80%

0.00%

15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.
Augsts (10-9)

Optimāls (8-6)

Pietiekams (5-4)

Nepietiekams (3-1)

Eksāmens krievu valodā mazākumtautību izglītības
programmās 9.klasēm 2017./2018.m.g.
65.10%
56.10%
45.95%

43.24%

36.60%

27.90%
7.00% 7.30% 10.81%

15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.
Augsts (10-9)

Optimāls (8-6)

Pietiekams (5-4)

Nepietiekams (3-1)

Eksāmens matemātikā 9.klasēm 2017./2018.m.g.
70.70%

69.80%
52.63%
36.84%

27.90%
14.60%
2.30%

14.60%

7.89%

2.63%

15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.
Augsts (10-9)

Optimāls (8-6)

Pietiekams (5-4)

Nepietiekams (3-1)
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Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasēm 2017./2018.m.g.
80.50%

55.80%

60.00%
37.20%
25.71%

7.00%

12.20%14.29%

7.30%

15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.

Optimāls (8-6)

Augsts (10-9)

Pietiekams (5-4)

Nepietiekams (3-1)

Eksāmens solfedžo 9.a klasei 2017./2018.m.g.
65.00%
52.94%
47.10%
30.00%

29.41%

29.40%

23.50%
17.65%

5.00%
15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.
Augsts (10-9)

Optimāls (8-6)

Pietiekams (5-4)

Nepietiekams (3-1)
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Eksāmens instrumenta apguvē 9.a klasei 2017./2018.m.g.
58.80%
52.00%

48.00%
41.18%

35.30%

35.29%
23.53%

5.90% 5.90%
15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.
Augsts (10-9)

Optimāls (8-6)

Pietiekams (5-4)

Nepietiekams (3-1)

Centralizētā eksāmena latviešu valodā rezultāti tiek vērtēti atbilstoši valsts valodas prasmes
līmenim.

A1 – pamata līm.

2015./2016. m.g.
skaits
%
2
4,35

2016./2017.m.g.
skaits
%
2
4,76

2017./2018. m.g.
skaits
%
0
0

A2 - pamata līm.

14

30,43

8

19

10

25

B1- vidējais līm.

19

41,30

19

45,24

11

27,5

B2 - vidējais līm.

9

19,57

11

26,19

17

42,5

C1 - augstākais līm.

2

4,35

2

4,76

2

5

C2 - augstākais līm.

0

0

0

0

0

0

Kopā skolā:

46

56,19

42

58,88

40

63,26

Valstī

63,9

63,1
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CE latviešu valodā 9.klasei
50

45.24

45

42.5

41.3

40
A1

35

30.43

30
25

B1

19

19.57

20

A2

27.5
25

26.19

B2
C1

15

C2

10
5

4.35

4.35

5

4.76

4.76
0

0

0

0

0
2016.g.

2017.g.

2018.g.

Salīdzinot rezultātus ar iepriekšējo gadu, rezultāti paaugstinājās, lielāks skaits izglītojamo, kuri
ieguvuši B2 līmeni. Skolā sasniegumi ir zemāki nekā valstī, bet proporcionāli pieaug gan valstī,
gan skolā.

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
Diagnosticējošais Kopvērtējums
darbs
% izglītības
iestāde

Kopvērtējums Kopvērtējums % Kopvērtējums%
% pēc tipa**
pēc
valstī
urbanizācijas***

15./16. 16./17. 17./18 15./16. 16./17. 17./18 15./16. 16./17. 17./18 15./16. 16./17. 17./18

Latviešu valoda

38.82 41,0 42,05 51,9 51,6 53,7 49,5 51,0 50,7 51,3 50,9 52,6

Matemātika

47.15 43,45 45,3 41,0 40,7 38,8 35,3 37,1 34

Angļu valoda

63.27 67

Fizika

70,16 74,0 -

52,9 54,6 42,5 55,0 53,5 45

Ķīmija

-

91,0 -

59,8 60,7 61,1 63,1 63,7 60,8 61,5 63,1 61,5

Bioloģija

-

68,0 50

61,4 51,0 58,5 66,2 63,6 62,1 63,3 63,7 60,8

36,25 34,9 34,6

62,1 63,8 63,1 64,4 57,2 56,0 58,5 60,96 59,7 61,9
49,6 49,9 39,8
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Diagnosticējošais Kopvērtējums
darbs
% izglītības
iestāde

Kopvērtējums Kopvērtējums % Kopvērtējums%
% pēc tipa**
pēc
valstī
urbanizācijas***

15./16. 16./17. 17./18 15./16. 16./17. 17./18 15./16. 16./17. 17./18 15./16. 16./17. 17./18

Mazākumtautību valoda (krievu)

75.69 62

72,00 74,69 71,69 69,2 73,02 69,98 67,0 73,95 71,59

Informātika

87,0 78,16 71,83 65,26 65,02 63,57 67,77 68,86 66,06 67,55 87,38 63,93

Solfedžo *

-

91,6 84,5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Instrumenta
apguve *

91,0 96,6 96,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Mūzikas
100,0 100,0 96,0 elementārā teorija

-

-

-

-

--

-

-

-

* Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību
programmā 31014021 (mūzika) skolas izstrādāti eksāmeni (izvēles eksāmens).
** vidusskolu grupa; ***republikas pilsētu grupa

Eksāmens informātikā 11.klasei 2017./2018.m.g.
73.33%

52.17%
46.67%

46.67%
34.78%
26.67%
13.04%
6.67%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.
Augsts (10-9)

Optimāls (8-6)

Pietiekams (5-4)

Nepietiekams (3-1)
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Eksāmens krievu valodā mazākumtautību izglītības
programmās 12.klasēm 2017./2018.m.g.
46.15%

50.00%

50.00%

30.77%
23.08%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18. 15./16. 16./17. 17./18.
Optimāls (8-6)

Augsts (10-9)

Pietiekams (5-4)

Nepietiekams (3-1)

CE vidusskolā apguves līmenis 2017./2018.m.g.
100.00%

56.67%
45.16%
41.94%
25.81%
9.68%
6.67%
5-20%

32.26%
23.33%

6.45%
21-40%
Ķīmija 12.kl.

19.35%
3.23%

41-60%

Latviešu valoda 12.kl. Angļu valoda 12.kl.
Fizika 12.kl.

13.33%16.13%

61-80%

81-100%

Matemātika 12.kl.
Bioloģija 12.kl.

Centralizēto eksāmenu rezultāti pēdējos gados ir stabili , augstāki matemātikā, latviešu valodā.
Rezultāti angļu valodā un bioloģijā ir zemāki, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Izvēles
eksāmenu rezultāti ir stabili, īpaši augsti rezultāti ir profesionāli orientētā virziena
mazākumtautību programmas mācību priekšmetos – solfedžo, instrumenta apguve un mūzikas
elementārā teorijā, kurus mērķtiecīgi izvēlas tikai daži izglītojamie.
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Turpmākā attīstība


Paaugstināt centralizēto eksāmenu rezultātus, motivējot izglītojamos mērķtiecīgam
un plānotam ikdienas darbam;



Turpināt radoši strādāt, lai sasniegtu augsta līmeņa mācību rezultātus, balstoties uz
kompetenču pieeju.
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4. Pamatjoma “ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM”
4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Skolas atbalsta personāls - psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, skolas māsa,
bibliotekāre, divi karjeras konsultanti - sniedz atbalstu ikvienam izglītojamajam, nodrošinot
izglītojamā izaugsmi, socializācijas prasmes un iemaņas. Tas darbojas saskaņoti, izvirzot kopīgas
prioritātes un pēc konkrēti izstrādāta un apstiprināta darba plāna mācību gadam.
Skolas atbalsta personāla grupa regulāri un kvalitatīvi nodrošina atbalstu izglītojamajiem,
vecākiem un pedagoģiskajam personālam.
Lai izglītojamie veiksmīgāk iekļautos skolas dzīvē, katra mācību gadā sakumā ir
izstrādāta un novadīta adaptācijas programma. Šajā gadā adaptācijas pasākumi notika 1. un 4.
klasē, kur izglītojamie iepazinās ar jauno vidi, atkārtoja uzvedības noteikumus. 10. klases
izglītojamajiem tiek organizētas saliedēšanas nodarbības. Adaptācijas jautājumus visās klasēs
mācību gada sākumā analizē atbalsta personāla MK sēdē un vadības sēdē.
Ar vecāku atļauju psihologs veic katra 1. un 4. klases izglītojamā individuālo spēju
izpēti. Apkopotie rezultāti un ieteikumi tiek pārrunāti ar vecākiem un pedagogiem. Testa
rezultāti ļauj gan pedagogiem, gan vecākiem labāk iepazīt katra izglītojamā spējas un pielāgot
mācīšanu atbilstoši katra izglītojumā vajadzībām .
Sociālais pedagogs un psihologs apmeklē stundas, informē vecākus.Nepieciešamības
gadījumā veic izglītojamā ģimenes apsekošanu.
Logopēda atbalsts nodrošināts visiem izglītojamajiem no 1. līdz 4. klasei, kuriem tas ir
nepieciešams. 38 izglītojamie regulāri apmeklēja logopēda nodarbības, no tiem habilitēto
izglītojamo skaits – 17.
Šajā mācību gadā palīdzība sniegta izglītojamajiem, kuriem bija grūtības mācībās, tai
skaitā ar 12 izglītojamajiem strādā sadarbībā sociālais pedagogs ar psihologu. Sadarbība notiek
pēc iepriekš izstrādāta plāna. Logopēda un psihologa sadarbībā nodrošināti atbalsta pasākumi
mācību procesā 1. un 4. klases izglītojamajiem.
Tiek organizētas papildnodarbības emigrantu un reemigrantu bērniem latviešu valodā,
Latvijas vēsturē un citos mācību priekšmetos.
Šajā mācību gadā bibliotēkas darbs bija vērsts uz palīdzības sniegšanu izglītojamajiem
un pedagogiem mācību procesa realizēšanai. Mācību gada laikā bibliotēku regulāri apmeklēja
865 lasītāji. Ar katru gadu lasītājus aktivitāte pieaug.
Šajā mācību gadā notika atbalsta personāla MK metodiskā nedēļa. Katra pasākuma
norise tiek analizēta, tiek veikta pasākuma dalībnieku anketēšana.
Sociālais pedagogs cieši sadarbojas ar SLP bezmaksas ēdināšanas skolas ēdnīcā,
ģimeņu apsekošanas jautājumos, strādā ar sociālā riska ģimenēm ,notiek pastāvīga informācijas
apmaiņa.
Sociālais pedagogs pastāvīgi sadarbojas ar pilsētas Bāriņtiesu ,Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekciju , konsultējoties ar speciālistiem p dažādos jautājumos.
Sociālais pedagogs pastāvīgi sadarbojas ar Pašvaldības policiju, lai saņemtu palīdzību, tika
nosūtītas informatīvās vēstules. Organizēta ekskursija 4. klases izglītojamajiem. Notiek arī cieša
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sadarbība ar Valsts policiju darbā ar likumpārkāpējiem, vardarbības gadījumu izskatīšana. Tika
novadītas sarunas ar izglītojamajiem par tēmu „Pusaudžu tiesiskā uzvedība”.
Psihologs sadarbojas ar Daugavpils Iekļaujošās izglītības atbalsta centru, lai nodrošinātu
atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Notiek sadarbība ar bērnu psihiatru, lai palīdzētu
izglītojamajiem saglabāt psihisko veselību.
Logopēds sadarbojas ar Daugavpils Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem un ar
Daugavpils internātpamatskolu - attīstības centru. Notiek ilggadēja sadarbība ar Ceriņu
bibliotēku. Gada laikā bibliotekārs sadarbojas ar Daugavpils pilsētas IP skolu bibliotekāriem.
Ja izglītojamajam skolā ir notikusi trauma, tā tiek reģistrēta ,,Ambulatorajā žurnālā”
(veidlapa Nr.39-2/u) un ,,Traumu uzskaites žurnālā”. Pedagogs, kura mācību stundas laikā
noticis nelaimes gadījums, raksta aprakstu par cēloņiem, to novēršanas pasākumiem un
drošības noteikumu instrukciju pārkāpumiem, ja tādi bijuši. Par katru sarežģīto traumas
gadījumu sociālais pedagogs sastāda ,,Aktu par nelaimes gadījumu, kurš noticis ar izglītojamo”,
informē skolas vadību, vecākus, veic nepieciešamos pasākumus atbilstoši skolā noteiktai
kārtībai.
Sociālais pedagogs katru mēnesi sagatavo un iesniedz informāciju Valsts Bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijai par izglītojamajiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu. Ar
izglītojamajiem, kuri neapmeklē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ, mācību gada laikā tika veiktas
pārrunas, mājas apmeklējumi, tikšanās ar viņu vecākiem, pārrunas ar pedagogiem, skolas vadību,
ar Pašvaldības un Valsts policijas inspektoriem.
Skolā ir izstrādāta Sūdzību kārtība, saskaņā ar kuru katrs izglītojamais var griezties pēc
palīdzības pie jebkura skolas darbinieka, kurš rīkojas atbilstoši noteiktajai kārtībai.
Ja ir ilgstošas uzvedības problēmas, izglītojamais tiek sūtīts uz medicīniski-pedagoģisko
komisiju vai Starpinstitucionālo komisiju.
Konstatējot vardarbības gadījumus klasē, skolā, izglītojamie nekavējoties tiek uzaicināti
uz pārrunām ar psihologu un sociālo pedagogu. Sarunas laikā tiek izvērtēta izglītojamā rīcība,
sekas un iemesli, veikts mierizlīgums, ja tas ir iespējams. Ja ir nepieciešams, tiek piesaistīti
speciālisti, vecāki, pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji. Saruna tiek fiksēta sociālā
pedagoga uzskaites žurnālos un psihologa darba lapās, tiek informēti iesaistīto izglītojamo
vecāki, par rezultātiem tiek informēti klašu audzinātāji un iesaistītie pedagogi. Klasēs, kurās
konstatēti vardarbības gadījumi, audzināšanas stundu laikā izglītojamajiem tiek organizētas
sociālā pedagoga nodarbības, kā arī tiek novadītas psihologa nodarbības .Izglītojamajiem, kuri
cietuši no vardarbības, tiek nodrošinātas skolas psihologa individuālās konsultācijas, kuras arī
tiek uzskaitītas.
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana.
Skola garantē izglītojamo drošību. Skolas teritorijā darbojas videonovērošanas kameras,
skolas dežuranti kontrolē skolas apmeklētājus , noskaidro viņu ierašanās mērķi. Skolas telpās
kāpnēm uz pirmā un pēdējā pakāpiena, kā arī slīpajām virsmām ir signālkrāsojums. Mācību
kabinetos ir izvietotas darba drošības instrukcijas izglītojamajiem redzamā vietā. Katrā stāvā
gaiteņos ir norādes par rezerves izejām evakuācijas gadījumā. Ir izstrādāti un izvietoti visiem
redzamās vietās evakuācijas plāni. Ir izstrādāta kārtība, kādā tiek veikta izglītojamo instruktāža
par drošības jautājumiem un ārpusstundu pasākumu organizēšanu. Izglītojamie un skolas
darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, Iekšējās kārtības noteikumiem un drošības
noteikumiem. Izglītojamos par drošību un rīcību ārkārtas situācijās instruē klašu audzinātāji un
attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar evakuācijas plānu un
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divas reizes gadā tiek veikta praktiskā apmācība. Skola nodrošina, ka izglītojamo
dienasgrāmatās ir Iekšējās kārtības noteikumi un svarīgākie skolas un glābšanas, un operatīvo
dienestu telefonu numuri. Klases vecāku sapulcēs izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Skolas
iekšējās kārtības noteikumiem. Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka 92% izglītojamo jūtas
droši skolas telpās un apkārtnē.
Ir izstrādāts pedagogu un skolas vadības dežūrgrafiks.
Sociālais pedagogs kopā ar psihologu analizē ierakstus uzvedības žurnālā. Ja ir nopietni
pārkāpumi, izglītojamo aicina uz sarunu ar sociālo pedagogu, sociālo pedagogu un psihologu vai
APU komandas sēdi atkarībā no tā, cik ir nopietns pārkāpums. Tādi izglītojamie tiek kontrolēti.
Informācija par sarunu tiek fiksēta e-žurnālā.
Šajā gadā APU programmas ietvaros skolā notika uzvedības noteikumu ievērošanas
monitorings, ko organizēja APU komanda un 10. -11. klases izglītojamie.
Vardarbības jautājumi tiek pārrunāti klases stundās; izglītojamie zina, kā rīkoties
vardarbības gadījumā.
4.1.3.Izglītojamo veselības aprūpe
Skolā ir skolas māsa, kas rūpējas par izglītojamo veselību. Skolas telpās ir iekārtots
medicīnas kabinets un noteikts tā darba laiks.
Skolā tiek nodrošināta sanitāri higiēnisko normu ievērošana , regulāri tiek veikta
kontrole.
Skolas māsa atspoguļo datus par izglītojamo veselības stāvokli ,,Bērna medicīniskajā
kartē,, (veidlapa Nr.026/u ), kuru izglītojamā vecāki iesniedz, uzsākot mācības skolā. Tiek
veikta padziļināta izglītojamo medicīniska apskate (redze, svars, augums, dzirde, stāja)
,rezultāti ir reģistrēti kartē .
Ja izglītojamais saslimst, atrodoties skolā, viņš tiek reģistrēts „Ambulatorajā žurnālā”
(veidlapa Nr.074), pierakstītas pacienta sūdzības un sniegtā palīdzība. Paziņojot vecākiem,
izglītojamais tiek atbrīvots no mācību stundām.
Izglītojamo profilaktiskās potes ir reģistrētas ,,Potēšanas kartē” (veidlapaNr.063/u).
Atbilstoši vecumam izglītojamie tiek nosūtīti uz profilaktisko potēšanu. Tiek nosūtīta
informācija vecākiem par potes termiņu, un, ja pote ir izdarīta, tā tiek reģistrēta dokumentos.
Skolas māsa regulāri veic pedikulozes un kašķa pārbaudes uz. Kontrolē skolas somas
svaru attiecīgajā vecumā . Organizē profilaktiskos pasākumus, lai aizsargātos no saslimšanas,
regulāri apmeklē audzināšanas stundas, kurās tiek izskatīti jautājumi par pirmās palīdzības
sniegšanu, redzes saudzēšanu, dienas režīmu un uzturu, smēķēšanas, alkohola un narkotiku
kaitīgo ietekmi uz cilvēka organismu u.c. tēmām.
Skolas māsa uzstājās skolas radiopārraidēs par tēmām: somas svars (12.10.2017.),
veselīgs uzturs un higiēna (14.12.2017. ),
pasākumi gripas epidēmijas novēršanai
(01.02.2018.), traumatisms skolā, tā profilakse (08.03.2018.)
Visiem 1.-12. klašu izglītojamajiem tiek nodrošinātas bezmaksas siltas pusdienas.
Skolas māsa kontrolē ēdināšanas procesa atbilstību valsts noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
Skola ir ieguvusi Veselību veicinošas skolas satusu. Regulāri organizē pasākumus,
kuros popularizē veselīgu dzīvesveidu, notiek veselību veicinoši pasākumi (sporta dienas,
pārgājieni, ekskursijas, lekcijas u.c.). Skola iesaistās programmās „Skolas auglis” un „Skolas
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piens”. Lai dotu iespēju iemācīties veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt ,skola rīkoja
projektu nedēļu “Būt veselam ir stilīgi!’.
Sadarbībā ar Sarkanā Krusta biedrību skolas darbiniekiem tika organizēts Pirmās
palīdzības sniegšanas mācību seminārs.
Sasniegumi


Skola veiksmīgi realizē APU programmu, kuras mērķis ir iedibināt skolā vienotu
sistēmu izglītojamo pozitīvas uzvedības veicināšanai;



Efektīvs un kvalitatīvs psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts;



Nodrošināta pedagogu apmācība drošības jautājumos;



Skola nodrošina medicīnisko palīdzību un profilaktisko veselības aprūpi ;



Skolas māsa atbildīgi veic ēdināšanas proocesa un sanitāri higiēnisko normu
ievērošanas kontroli.

Turpmākā attīstība:


Paplašināt atbalsta personāla darbības sistēmu.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
Kritērijs – 4.2._Atbalsts personības veidošanā
Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un
skolas vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā. Tai ir savs reglaments, un tās darbs tiek plānots.
Izglītojamie iesaistās Skolas padomes darbā.
Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieku sastāvs tiek ievēlēts.
Tika organizētas dažādas aktivitātes, padarot izglītojama ikdienas dzīvi interesantāku:
Skolotāju dienas pasākumi, sadarbība ar APU komandu-novērošana, izpēte “Sasveicināšanās
problēmas”, sākumskolas pasākums “Ražas svētki”, pirmklasnieku iesvētīšana, skolas
izglītojamo pašpārvaldes darba prezentācija BJC, piedalīšanās pilsētas pašpārvaldē “Esmu
līderis”, Lāpu gājienā, 1.-4.kl. klases stundas novadīšana ( stundas tēma “Cik labi es zinu savu
skolu”) , pamatskolas pasākums “Jaungada spēles…”, vidusskolas pasākums “Jaungada deja”,
akcija “Palīdzēsim dzīvniekiem”, skolas akcija “Varavīksnes diena”, akcija “Onkoslimnieku
diena”, pasākums ar vecākiem “Sportiskā ģimene”, sākumskolas stundu vadīšana “Labestības
stunda” (sadarbībā ar APU komandu), piedalīšanās pilsētas spēlē “Kvests”, intelektuālais
pasākums ar vecākiem un bērniem “Kas? Kur? Kad?”, konkurss-pasākums “Mēs esam
talantīgi” .
Sadarbībā ar skolas vadību izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji piedalījās pedagoģiskās
padomes , klases audzinātāju MK, atbalsta personāla sēdēs. Tika izteikts izglītojamo viedoklis
dažādos organizatoriskos un izglītības iestādes sadzīves jautājumos.
Izglītojamo pašpārvaldes iniciatīvas un lēmumi skolā tiek atbalstīti un īstenoti.
Izglītojamie ir informēti par pašpārvaldes darbību un darbības rezultātiem, piedalās
pašpārvaldes rīkotajās aktivitātēs.
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Skolā ir izstrādāta Audzināšanas programma, kas nosaka audzināšanas mērķus,
uzdevumus un saturu. Skola nodrošina iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku,
tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicina izglītojamā izpratni par
vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātina kultūrvēsturisko pieredzi, stiprina
piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.
Viens no klases audzinātāja uzdevumiem ir organizēt klases audzināšanas stundas.
Skolā ir izstrādāta un aktualizēta Klases stundu programma, kas palīdz mērķtiecīgi plānot un
īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:


sevis izzināšana un pilnveidošana,



piederība valstij,



pilsoniskā līdzdalība,



veselība un vide,



karjeras izvēle,



drošība.

Klases audzinātājs, ņemot vērā skolas Audzināšanas programmu un plānu un klases
raksturojumu un izglītojamo vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā plāno un
īsteno:


klases stundu tematus diskusijām,



izglītojamo, viņu vajadzību un interešu izpēti sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un
atbalsta personālu,



sadarbību ar izglītojamiem un viņu vecākiem,



ārpusstundu aktivitātes klases kolektīva saliedēšanai.

Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, balstoties uz
tradīcijām, tās kopjot un pilnveidojot. To sagatavošanā un norisē iesaistās izglītojamie. Klases
audzinātāju MK veic pasākumu satura un norises analīzi. Jebkurš pedagogs, izglītojamais un
vecāksarī var iesniegt savus ierosinājumus. Direktores vietniece audzināšanas jomā apkopo,
analizē visas idejas un ņemt vēra turpmākajai darbībai.
Skolas audzināšanas darba plāns nosaka vadlīnijas, kas ietver sevī tikumisko
audzināšanu, katra pedagoga kompetenci un atbildību audzināšanas darbā mācību stundā un
ārpusstundu aktivitātēs, izvēloties saturu, formas, metodes un valstisko audzināšanu, kas ietver
sevī izglītojamo patriotisko un pilsonisko zināšanu kopoumu, prasmju un vērtību apguvi un
pilsonisko līdzdalību.
Skola plāno un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot izglītojama
valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un patriotismu. Skola
veicina lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina piederību savai skolai, novadam,
pilsētai un valstij. Šogad īpaša uzmanība tiek veltīta patriotiskajai un pilsoniskajai audzināšanai.
Sagaidot Latvijas simtgadi ,izglītojamie aktīvi piedalījās dažādos pasākumos, kas saistīti ar
Latvijas 100 gadi: vēstures eseju konkurss “’Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošana” ,
atklātā klases stunda 9.kl. “Mūsdienīga Latvija. Patriotisms’’, pilsētas konkurss
novadpētniecības muzejā „Ceļā uz pilsonību”, vēstures viktorīna “Mana mazā dzimtene
Daugavpils”, Lāpu gājiens, skolas noformējuma konkurss, pilsētas konkurss „Soļo pretī
simtgadei”, “ 18. novembris –valsts svētki agrāk un tagad”,izzinoša virtuālā ekskursija vēsturē,
svinīgā līnija ,veltīta Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai, patriotiskās dziesmas konkurss
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“Latvija tavā dziesmā…”, sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana, spēle konkurss “Skatiens
pagātnē” BJC, klases stundu cikls „Sagaidot Latvijas valsts 100 -gadi”, pilsētas pasākums “Mēs
visi esam Latvijas bērni", koncerts vecākiem “Mana tautasdziesma”, makulatūras vākšanas
konkurss “TĪRAI LATVIJAI!”, Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss „No baroka līdz rokam” , vokālās mūzikas konkurss
„Balsis 2018”, radoša pēcpusdiena latviešu valodā 10.klašu izglītojamajiem „Koka tēls caur
gadu simteņiem”, Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas novirzienu jauno pianistu XXI
festivāls, koru koncerts „Tas ir laiks”, radiopārraide, veltīta Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai, Latvijas simtgadei veltīts pasākums „Maize-Latvijas bagātība”, Latvijas
izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9. klašu koru konkurss ‘Dziesmai būt” , pūtēju
orķestru defilē programma un pūtēju orķestru koncerts pie Brīvības pieminekļa, pilsētas
konkurss “Mana Latvija”, X Latvijas zēnu koru salidojums “Gadsimta lāde, sagaidot simtgadi”,
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākuma „Vilkam tāda dvēselīt’!”
koncerts.
Lai iedvesmotu izglītojamos līdzdalībai vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu
un labi padarīta darba sajūtu ,skola piedalījās Lielajā Talkā. Lokālā patriotisma audzināšanai
tika organizēts pilsētas pasākums “Valkas ielas svētki”. Lai veicināt patriotisko audzināšanu,
izglītības iestādē tika organizēts Jaunsargu pulciņš.
Skola sadarbojas ar Valsts Izglītības un satura centru (VISC), apmeklē tā organizētos
seminārus,Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Marka Rotko mākslas centru,
biedrību „Latvijas zinātnes centru apvienība” Zinoo . Nepārtraukti notiek arī sadarbība ar
dažādām valsts un nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Sarkanā Krusta biedrību ,Valsts
policija, Ceriņu bibliotēku, Jaunsardzes vienību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,
dzīvnieku patversmi “Otrās mājas”, biedrību “Apelsīns”. Jau tradicionāli visaktīvākā sadarbība
notiek ar BJC „Jaunība”. Sdkolā notiek pieredzes apmaiņas pasākumi ārvalstu un Latvijas
pilsētu izglītības iestāžu delegācijām. (delegācijas no Ukrainas, Novopolockas, Rīnūžu
vidusskolas, Ļaudonas Andreja Eglīša vidusskolas u.c.).
Lai veicinātu izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšanu un uzlabotu skolas
kultūru, tiek realizēta programma pozitīvas uzvedības atbalstam. Programmas “Atbalsts
pozitīvai uzvedībai" ietvaros izveidota vienota sistēma, kas sastāv no pozitīvas uzvedības
noteikumu formulēšanas, noteikumu izskaidrošanas izglītojamajiem, vēlamās uzvedības
pozitīvas pastiprināšanas un konsekventas, prognozējamas izglītības iestādes personāla
reakcijas uz noteikumu pārkāpumiem. Tās īstenošanā iesaistās 1.-12. klašu izglītojamie, skolas
darbinieki un vecāki.
Skolā izveidota programmas atbalsta komanda, kas koordinē programmas darbību.
Katru nedēļu APU komanda sanāksmēs analizē Uzvedības žurnāla ierakstus, sarunas ar
izglītojamajiem, izstrādā vienotu seku piemērošanas sistēmu, izskata aktuālos jautājumos.
Katra mēneša sākumā APU komanda apkopo ierakstus uzvedības žurnālā un informē par to
skolas izglītojamos, pedagogus, vecākus un apbalvo labāko klašu kolektīvus. Katra mācību
gada beigās notiek APU anketēšana par uzvedības aspektiem.Trīs reizes gadā skolā notika
uzvedības noteikumu ievērošanas monitorings, ko organizē APU komandas locekļi.
Šajā mācību gadā novadīti trīs semināri Ļaudonas Andreja Eglīša vidusskolas skolotājiem:
„Atbalsts pozitīvai uzvedībai skolas mācību vides uzlabošanai” ( I. Laudere un I. Rabša),
„Vēlamās uzvedības pozitīvais pastiprinājums ” (I. Laudere, V. Jasinska un I. Rabša), „Vecāku
iesaistīšana APU programmā” ( I. Rabša). Skola piedalījās pilsētas APU metodiskajā
konferencē “Pozitīvas pārmaiņas turpinās”.
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Lai izglītojamie ārpus mācību darba papildinātu savus talantus, apgūtu jaunas prasmes
un saturīgi pavadītu brīvo laiku, skola piedāvā interešu izglītības nodarbības kultūrizglītībā,
vides izglītībā, sportā.
Interešu izglītības programmu izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga, izglītojamajiem un
vecākiem ir pieejama informācija par nodarbību norises vietu un laiku. Interešu izglītības
nodarbības tiek plānotas no mācību stundām brīvajā laikā. Nodarbību grafiki un informācija
par interešu izglītības nodarbību sniegtajām iespējām ir izvietoti skolas informatīvajā stendā,
kā arī pieejami skolas mājas lapā. Interešu izglītības piedāvājums galvenokārt balstās uz
izglītojamo vēlmju izpētes rezultātiem, pieejamiem cilvēkresursiem, telpu un tehniskā
aprīkojuma nodrošinājumu. Interešu izglītības programmas tiek izvērtētas un apstiprinātas
atbilstoši pilsētas noteiktajām prasībām. Interešu izglītības pulciņu darbu koordinē un pārrauga
direktora vietniece. Mācību gada noslēgumā notiek interešu izglītības programmu izpildes un
rezultātu analīze. Visi interešu izglītības pulciņu vadītāji mācību gada laikā organizē atklātās
nodarbības, atskaites koncertus, pasākumus. Skola motivē izglītojamos piedalīties dažādu
līmeņu pasākumus (no skolas līdz valsts līmeņa koncertiem un konkursiem). Lai iedvesmotu
izglītojamos arvien vairāk pievērsties dažādu instrumentu spēlei, bija organizēta ASV čellista
Jana Maksina izglītojoša meistarklase un koncerts .
Skolā darbojas 1. klašu bērnu koris(30 izgl.), 2.-4. klašu meiteņu koris(44 izgl.) 5. – 8.
klašu meiteņu koris (73 izgl.), 2. – 6. klašu zēnu koris(70 izgl.), 7.-8.klašu zēnu ansamblis(17
izgl.), 9. – 12. klašu jauktais koris „Nojauta” (67 izgl.), pūtēju orķestris (30 izgl.), un defilē
grupa(16 izgl.), diksilends(12 izgl.), vokālie ansambļi (29 izgl.), instrumentālie ansambļi(25
izgl.), tautas deju kolektīvs(31 izgl.). Skolā darbojas interešu grupas: skolēnu mācību
uzņēmumi, izglītojamo parlaments, vizuālās mākslas fakultatīvās nodarbības, floristu grupa,
skolas muzejs, vieglatlētikas un koriģējošās vingrošanas nodarbības, skolas mājas lapa, skolas
teātra grupa, breik-dejotāju grupa, moderno deju grupa, jauno programmētāju un robotikas
pulciņš, elektronikas pulciņš, zinātnes un tehnikas progresa muzejs, “Valodu klubiņš”.
Skolas interešu izglītības nodarbībās ir iesaistīti 55% no visiem izglītojamajiem. Pēc
aptaujas datiem 75% izglītojamo vecāku atzīst, ka skola sniedz viņu bērniem iespējas piedalīties
daudzveidīgās ārpusstundu aktivitātēs un nodarbībās. Izglītojamajiem ir augsti sasniegumi
radošajos konkursos, skatēs, sporta sacensībās .
Sasniegumi


Skola
plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus izglītojamo pilsoniskajā,
patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, Eiropas piederības apziņas veicināšanā.



Skolā notiek mērķtiecīgs un kvalitatīvs audzināšanas darbs.



Skolai ir augsti sasniegumi interešu izglītībā.

Interešu izglītības grupas rezultāti:
I pakāpes diploms zēnu korim X Latvijas zēnu koru salidojum“Puikas var!” koru konkursā
Latgales novadā, I kārtas diploms 10.-12. kl. vokālajam ansamblim “Kaija” pilsētas konkursā
“Balsis 2018”, I pakāpes diploms 5.-8.klašu meiteņu korim Latvijas vispārējās izglītības
iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkursā “DZIESMAI BŪT!”
Latgales novadā, Uzvarētāja diploms 2.- 4.kl.meiteņu ansamblim “Tērcītes”, I pakāpes
diploms 2.-4.kl.meiteņu ansamblim “Tērcītes” IX Staņislava Broka jauno dziedātāju konkursā
(B1 kategorija), I pakāpes diploms 2.-5.kl. meiteņu vokālajam ansamblim “Tērcītes” Latgales
novada konkursā “Balsis 2018”, I pakāpes diploms zēnu vokālajam ansamblim, I pakāpes
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diploms zēnu vokālajam duetam Artjomam Titovam un Aleksandram Oļipovam pilsētas
patriotiskās dziesmas konkursā “Latvija tavā dziesmā…”, I pakāpes diploms diksilendam
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu
festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” Latgalē, II pakāpes diploms pūtēju orķestrim
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skatē, I pakāpes
diploms diksilendam Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo
ansambļu un popgrupu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” , finālkonkurss Rīgā, I
pakāpes diploms pūtēju orķestrim Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latvijas skatē, I
pakāpes ar izcilību diploms Pūtēju Latvijas izglītības iestāžu pūtēju defile finālkonkursā
laukumā pie Brīvības pieminekļa.
Turpmākā attīstība


Nodrošināt dalību Latvijas valsts simtgades sagaidīšanas pasākumos.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi

Kritērijs – 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Skolā ir karjeras atbalsta komanda. Divi karjeras konsultanti sadarbībā ar klases
audzinātājiem, skolas psihologu, bibliotekāru un mācību priekšmetu pedagogiem realizē
karjeras izglītību. Lai veicinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju attīstīšanu mācību un
ārpusstundu darbā un konkurētspēju darba tirgū, gada laikā tika īstenoti dažādi karjeras
izglītības pasākumi un sniegti karjeras atbalsta pakalpojumi.
Karjeras pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un nodrošināšanai skola iesaistās
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.
Mācību gada laikā tika sagatavots pārskats par skolas absolventu turpmāko izglītību un
nodarbinātību pēc pamatizglītības un vidējas izglītības ieguves.
Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves
Pamatizglītīb
u ieguvušu
skaits

Turpina
mācīties
10.klasē

Turpina
mācīties
10.klasē citā
skolā

Turpina mācības
profesionālās
izglītības iestādē

Neturpina
mācības

Strād
ā

51

40

1

10

0

0
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Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves
Vispārējo
vidējo
izglītību
ieguvušu
skaits
38

Turpina mācības
augstākās izglītības
iestādes
Latvijā

Ārzemēs

25

0

Neturpina
mācības

Strādā

Turpina mācības
profesionālās
izglītības iestādē

0

3

10

Skolā ir pieejama aktuāla un vispusīga informācija, t.sk., elektroniskā formā par
īstenotajām izglītības programmām, to apguves nosacījumiem, tālākizglītības vai
nodarbinātības iespējām. Skolas mājas lapā karjeras izglītības sadaļā “Karjeras izglītība”
sniegta informācija par e-adresēm, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iestādēm un
programmām, CV, testiem, profesionālās darbības jomām, profesiju pasauli u.c. jautājumiem.
Tās un citu sadaļu saturu aktualizē atbilstoši reālajai situācijai.
Informācijas centrā (bibliotēkā) izveidots karjeras izglītības stends un sistematizēti
materiāli tālākizglītībai. Skolas personāls atbalsta un aktīvi iesaistās karjeras pasākumu
īstenošanā. Mācību gada laikā sadarbībā ar karjeras konsultantiem tika novadītas klases
audzināšanas stundas (vismaz 1 sadarbības klases stunda katrā klasē).
Skolā tika ierīkots informatīvais stends, kurā karjeras konsultanti savlaicīgi ievieto informāciju
par karjeras iespējām un dažādiem karjeras atbalsta pasākumiem.
Tiek plānoti un organizēti profesionālās orientācijas pasākumi. Skolā ir izveidota
karjeras izglītības sistēma izglītojamajiem. Tiek veicināta izglītojamo dalība projektos,
konkursos, izstādēs, olimpiādēs, dažāda līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu
sagatavošanā un norisē. Skolas organizētajos karjeras izglītības pasākumos ir iesaistīti sociālie
partneri, nevalstiskās organizācijas, dažādu profesiju pārstāvji, absolventi un izglītojamo
ģimenes. Izglītojamie apmeklēja dažādu profesiju darbnīcas, seminārus.
Katru gadu izglītojamie piedalās organizētajās tikšanās ar dažādu izglītības iestāžu
pārstāvjiem, kā arī apmeklēja izstādi „Skola”. Izglītojamajiem regulāri tiek piedāvāta
informācija par atvērto durvju dienām mācību iestādēs. Katru mācību gadu izglītojamie februārī
un martā piedalījās „Karjeras nedēļas” pasākumos, kā arī „Ēnu dienu” aktivitātēs, kas sniedz
iespēju iepazīt darbu dažādos uzņēmumos un iestādēs.
Veicinot interesi par uzņēmējdarbību un attīstot izglītojamajos uzņēmējspējas, skolā tiek
atbalstīta Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) darbība. Biznesa izglītības programmā ir
iesaistījušies vidusskolas izglītojamie. SMU dalībniekiem un arī citiem skolas jauniešiem,
kuriem ir interese par uzņēmējdarbību, tika piedāvāti dažādi atbalsta pasākumi un semināri par
biznesa uzsākšanu un īstenošanu. SMU dalībniekiem bija iespēja attīstīt savas praktiskās
iemaņas un gūt pieredzi, piedaloties organizētajos tirdziņos – Ziemas tirdziņā Daugavpilī,
Reģionālajos SMU gadatirgos Daugavpilī, Rīgā un Valmierā.
Sasniegumi


Izstrādāta karjeras izglītības programma 1.-12.klasēm, tiek īstenoti daudzveidīgi
karjeras izvēles pasākumi.
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Realizēta sadarbība starp klases audzinātajiem un karjeras konsultantiem karjeras
izglītības jautājumos.



Mācību gada laikā savas karjeras konsultanta profesionālās kompetences pilnveidošanai
tika apmeklētas konferences, nodarbības, supervīzijas un semināri.



Karjeras nedēļas laikā
tika organizētas 9 mācību ekskursijas vidusskolas
izglītojamajiem. Skolas karjeras konsultanti karjeras atbalsta projekta ietvaros
izglītojamajiem organizēja nodarbības “Iepazīsim IT un inženierzinātnes”.

Turpmākā attīstība


Aktivizēt sadarbību starp mācību priekšmetu pedagogiem un karjeras konsultantiem.



Lielāku vērību pievērst karjeras izglītības pasākumiem sākumskolas izglītojamiem.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
Kritērijs – 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijā
Skolā pedagoģiskais kolektīvs mērķtiecīgi, plānveidīgi strādā pie izglītojamo spēju un talantu
attīstīšanas. Mācību procesā pedagogi ņem vērā izglītojamo talantus, intereses un spējas,
atbilstoši pielāgo mācību formas un metodes. Izglītojamajiem ir dotas iespējas piedalīties
dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos, projektu nedēļās, mācību
priekšmetu nedēļās, mācību ekskursijās un citos ar mācību procesu saistītos pasākumos. Skolā
ir atbildīgā persona, kas koordinē talantīgo izglītojamo līdzdalību olimpiādēs, konkursos, ZPD,
projektos.
Metodiskās komisijas saturiski un organizatoriski sagatavo skolas olimpiādes. Katra mācību
gada sākumā izglītojamajiem ir iespējas iepazīties ar olimpiāžu piedāvājumu, kā arī
gatavošanās laikā apmeklēt pedagogu organizētās konsultācijas. Skolas olimpiādes notiek pēc
noteikta grafika, lai skolā to norisi varētu saskaņot ar mācību darbu un dotu iespēju tajās
iesaistīties visiem ieinteresētajiem izglītojamajiem. Izglītojamos, kuri uzrādījuši labus
rezultātus, pedagogi gatavo dalībai pilsētas, novada vai valsts olimpiādē.
Vidējās izglītības pakāpē katrs izglītojamais izstrādā un aizstāv ZPD par paša izvēlētu tēmu.
Katru no šiem darbiem

vada un konsultē pedagogs. Skola atbalsta pedagogus darbā ar

talantīgiem izglītojamajiem, piešķirot fakultatīvās nodarbības, piedāvājot dalību konferencēs
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talantīgākajiem skolēniem. Vidēji Latgales reģiona ZPD konferencēs ik gadus piedalās 6 – 7
izglītojamie, iegūstot godalgotas vietas gan novadā, gan valstī. Labākie sasniegumi ZPD
izstrādē ir fizikas, inženierzinātnes, krievu valodas, psiholoģijas sekcijā. Latgales reģiona
labākie darbi tiek izvirzīti uz Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kur arī
iegūst godalgotas vietas. Katru gadu augstus rezultātus uzrāda fizikas skolotāja J. Kostjukeviča
vadībā izstrādātie ZPD fizikā, kas 2017. gada jūnijā aizstāvēja arī Latvijas godu ASV un ieguva
Zelta godalgu starptautiskajā Genius olimpiādē Osvego, Amerikas Savienotajās valstīs.
Katra mācību gada beigās Izglītības pārvalde rīko svinīgo pasākumu, kur tiek godināti
Daugavpils pilsētas, Latgales novada un Valsts olimpiāžu laureāti. Saņem diplomus un balvas.
IP pasākumā apbalvoto laureātu skaits no 2015./16.m.g. – 2017./18.m.g.
2015./16. m.g.
96

2016./17. m.g.
31

2017./18. m.g.
46

Skolā darbojas SMU, tā ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu
izglītojamo līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver
lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Skolā darbojas dažādi mācību
uzņēmumi, radošākie skolēni gūst panākumus.
Skola ir aktīva dalībniece gan vietējās nozīmes, gan starptautiska līmeņa projektos, dodot
iespēju iesaistīties tajos skolēniem ar dažādām spējām. Piemēram, ES Erasmus + programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “Sounds Around
Us” (“Skaņas apkārt mums”) (dalībvalstis: Lielbritānija, Latvija, Polija, Lietuva) no 01-092016 līdz 31-08-2018, piedalījās – 50 skolēni, DPIP īstenojamā projektā “Integrēta satura un
valodas apguves projektā (CLIL – Content and Language Integrated Learning) – triju gadu
laikā piedalījās 36 izglītojamie. Dalība projektos veicina izglītojamo izaugsmi, tā ir viena no
veiksmīgākajām metodēm, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Lai mācību procesu padarītu
starptautisku, attīstītu izglītojamo svešvalodu un starpkultūru komunikācijas prasmes, iegūtu
starptautisku pieredzi un domu apmaiņu ar pedagogiem dažādās valstīs, popularizētu savu un
skolas pieredzi, pilnveidotu talantīgo izglītojamo svešvalodu prasmes, gūtu iemaņas darbā,
daži pedagogi kopā ar izglītojamajiem darbojas eTwinning platformā, skola ir pieteikusies e
Twinning skolas nosaukumam.
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Pilveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī kvalitātīvāk sagatavoties pārbaudes darbiem
izglītojamie var arī fakultatīvajās un individuālajās nodarbībās.
Skola veicina un atbalsta katra izglītojamā izaugsmi. Katru mēnesi talantīgo izglītojamo
sasniegumi tiek apkopoti un mēneša beigās apskatāmi informatīvajā stendā foajē, kur arī
regulāri tiek izvietoti diplomi par sasniegumiem. 1. semestra noslēguma pasākumā izglītojamie,
kuriem ir pozitīva dinamika mācībās, tiek aicināti uz Ziemassvētku eglīti pie skolas direktores.
Labāko izglītojamo fotogrāfijas, kam mācību gadā liecībā ir 7-10 balles, tiek izvietotas skolas
Goda plāksnē. Katra mācību gada noslēgumā tiek rīkots pasākums „Goda diena”, kur
izglītojamie, kuriem ir izcili, teicami un ļoti labi vērtējumi gadā, saņem pateicības un skolas
Laimes zelta pogu (tehniskās jaunrades 3-D veidots darbs).12.klases labākie izglītojamie saņem
Ministru prezidenta apbalvojumus par augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs,
konkursos, skatēs.
Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem izglītojamajiem. Nodrošina konsultācijas
un nepieciešamos materiālus. 2017.gada 6.martā skolā tika organizēta MP sēde, kurā viens no
darba jautājumiem bija “Individuāla un diferencēta pieeja mācību stundā”.
Skolā ir izstrādāti noteikumi par kārtību, kādā pedagogiem piešķiramas naudas balvas. Skola
izsaka pateicības pedagogiem par ieguldīto darbu, kā arī izvirza Daugavpils pilsētas domes,
Izglītības pārvaldes pateicības, atzinības raksta vai goda raksta saņemšanai. Pedagogi tiek
godināti skolas, IP pārvaldes pasākumos, saņem gan goda rakstus, gan pateicības balvas.
Fizikas skolotājs J. Kostjuķevičs ir saņēmis arī Ata Kronvalda balvu.
Sistemātiski skola sniedz nepieciešamo palīdzību arī izglītojamajiem, kuriem ir grūtības
mācībās. Stundu vērojumi apliecina, ka pedagogi mācību procesā izmanto dažādas mācību
metodes, ievēro izglītojamo vajadzības, sniedz individuālu atbalstu. Izglītojamajiem ir iespēja
apmeklēt konsultācijas un papildus nodarbības visos mācību priekšmetos. Arī starpbrīžos
pedagogi ir pieejami, vienmēr gatavi palīdzēt izglītojamajam un atbildēt uz jautājumiem.
Izglītojamais, kas pārbaudes darbā ir saņēmis zemu vērtējumu un grib to uzlabot, var to izdarīt,
vienojoties ar pedagogu par atkārtota pārbaudes darba laiku. Izglītojamajiem, kuri mācību gada
beigās kādā mācību priekšmetā ir ieguvuši mazāk par 4 ballēm, nākamājā mācību gadā
priekšmeta skolotājs veido indivuduālo atbalsta pasākumu plānu. Nepieciešamības gadījumā
skola organizē mācību procesu izglītojamajiem, kuriem veselības problēmu dēļ noteikta
individuālā mājas apmācība. Skolā ir noteikta kārtība atbalsta sniegšanai reemigrējušiem
izglītojamiem.2016./2017.m.g. skolā bija 5 izglītojamie, bet 2017./2018.m.g. – 7 izglītojamie
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no reemigrējušām ģimenēm. Viņiem ir papildu atbalsts latviešu valodas, sociālo zinību un
Latvijas vēstures apguvei.
Vadības komanda, pedagogi, atbalsta personāla komanda elastīgi risina ikvienu izglītojamā
problēmsituāciju un nodrošina pilnvērtīgu atbalstu. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tiem
izglītojamajiem, kuri neattaisnoti kavē mācību stundas. Skolā ir izveidota kārtība, kādā tiek
risināti jautājumi par neattaisnotiem kavējumiem. Sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu
audzinātājiem regulāri veic kavēto stundu uzskaiti un analīzi. Nepieciešamības gadījumā
informē Daugavpils pilsētas atbildīgos dienestus.
Pedagogiem notiek informatīvās sanāksmes, sēdes pie skolas vadības, Metodisko komisiju
sanāksmes, individuālās sarunas, kurās tiek aktualizēti izglītojamo atzinumi, analizēti atbalsta
pasākumi, to nepieciešamība, turpmākais darbs ar izglītojamajiem. Tiek apspriesta atbalsta
pasākumu nepieciešamība turpmākajā darbībā. Notiek atklātās stundas, kur pedagogi var vērot
citu pedagogu metodes mācību darba diferenciācijā. MP, Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek
sniegti ieteikumi darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, tie tiek adaptēti un
izmantoti.
Atbalsta komanda (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs u.c.) nodrošina kvalitatīvu
palīdzību izglītojamiem, sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem un
vecākiem.
Skolas vadība organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu. Skolas logopēds veic bērnu
valodas traucējumu diagnostiku un korekciju, konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas
darba norisi. Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais
apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. Sniedz
atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem, par atbalsta pasākumu
nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
Skolas psihologe veic izglītojamo psiholoģisko izpēti, t.sk. vēro izglītojamos mācību stundās,
sniedz atbalstu adaptācijas procesā, veic attīstības dinamikas izpēti, izstrādā ieteikumus
pedagogiem, vecākiem par nepieciešamajiem pasākumiem mācību darba diferenciācijā.
Atbalsta komandas loceklis katru gadu izstrādā darba plānu, kurā ietver pasākumus, lai
nodrošinātu izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem nepieciešamo atbalstu. Visa
mācību gada garumā pēc nepieciešamības tiek organizētas logopēda, psihologa, sociālā
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pedagoga individuālās konsultācijas vecākiem, pedagogiem un izglītojamajiem. Pamatojoties
uz saviem novērojumiem,

plāno mācību darbu atbilstoši katra izglītojamā attīstībai un

individuālajām spējām. Logopēds, psihologe, sociālais pedagogs strādā ar izglītojamajiem gan
individuāli, gan nelielās grupās, gan ar visu klasi, tādējādi pielāgojoties katra izglītojamā
piemērotākajam mācību stilam un tempam. Izglītojamie apgūst mācību vielu sev piemērotā
tempā un veidā. Valsts pārbaudes darbos nepieciešamie atbalsta pasākumi tiek nodrošināti
izglītojamiem no 3.,6., un 9.klasēm.

Sociālais pedagogs palīdz izglītojamajiem izprast

vecumposma īpatnības, mācīšanās stilus, izzināt savu raksturu, izvērtēt rīcību, bet pedagogiem
un klašu audzinātājiem palīdz organizēt klašu saliedēšanas pasākumus, veikt klases un skolēnu
spēju izpēti. Mācību gada sākumā vai pēc nepieciešamības skolas māsa informē pedagogus par
izglītojamo veselības stāvokli (redze,dzirde u.c.), lai pedagogi varētu nodrošināt individuālu
pieeju šiem izglītojamajiem. Atbalsta personāls ir nodrošināts ar atbilstošu materiālo bāzi un
darba telpām.
Pēc nepieciešamības tiek sasaukts atbalsta komandas konsilijs,uz kuru pieaicina citas personas.
Skola lepojas ar sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD ( skat. jomā Izglītojamo
sasniegumi).

Sasniegumi
1.Skolas Metodiskā padome un mācību priekšmetu MK mērķtiecīgi, plānveidīgi strādā,
īstenojot diferencēto pieeju izglītojano spēju un talantu attīstībā.
2. Izglītojamie gūst augstus sasniegumus ZPD.
3. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo un pedagogu augsto sasniegumu novērtēšanā un
godināšanā.
4. Pārdomāts un plānveidīgs darbs, nodrošinot atbalstu izglītojamiem, kam nepieciešama
individuāla pieeja un atbalsta pasākumi.

Tālākās attīstības vajadzības
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1.Turpināt darbu pie izglītojamā spēju, vajadzību, interešu izzināšanas un attīstības
pasākumiem, aktivizējot personāla sadarbību mācību darbā diferenciācijas nodrošināšanai.
2. Turpināt izglītot pedagogus par izglītības mācību diferenciācijas un individualizācijas
iespējām, īstenojot kompetenču pieeju izglītības procesā.
Vērtējums: labi
Kritērijs – 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Izglītības iestādē nemācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām.
Kritērijs – 4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skola regulāri un sistemātiski informē izglītojamo vecākus par skolas darbību.
Komunikācija starp skolu un vecākiem ir korekta, pamatota, lietderīga un savlaicīga. Vēcākiem
ir pieejama informācija par mācību un audzināšanas procesu skolasmājas lapā sadaļā
“Vecākiem”. Informācija regulāri tiek atjaunota. Lai pilnveidotu skolas darbu, vecākiem ir
iespēja iesniegt savus priekšlikumus, kas tiek apspriesti vecāku sapulcēs, individuālajās
tikšanās reizēs ar skolas vadību, atbalsta personālu, klašu audzinātajiem un mācību priekšmetu
pedagogiem. Pēc aptaujas datiem uz jautājumu “Man ir pietiekama informācija par mana bērna
sekmēm, uzvedību un panākumiem skolā” 100 % no vecākiem deva pozitīvu atbildi.
Reizi mēnesī vecāki saņem sekmju izrakstus, kas satur informāciju par izglītojamā
mācību sasniegumiem, skolas apmeklējumu, saņem informāciju par plānotiem klases un skolas
pasākumiem. Informācijas apmaiņu starp mācību priekšmetu pedagogiem, klases audzinātāju
un vecākiem nodrošina izglītojamo dienasgrāmatas (1.-10.klasei), e-dienasgrāmata,
informācija e-klasē, sekmju un uzvedības žurnālos skolas mājas lapā. Skola plāno un organizē
pasākumus izglītojamo vecākiem pieejamā laikā, t.sk. ,atvērto durvju dienas, individuālās
konsultācijas un vecāku dienas un vecāku sapulces. Topošo pirmklasnieku informatīvās vecāku
sapulces notiek oktobrī un martā .
Oktobrī 1.klases vecākiem tiek piedāvāts atbalsta seminārs “Kā palīdzēt būt
veiksmīgam mācībās” (uzstājas Daugavpils Izglītības pārvaldes metodiķe bilingvālās izglītības
jautājumos Silvija Mickeviča un psiholoģe Linda Vingre).
Divas reizes gadā tiek rīkotas vecāku dienas, lai pārrunātu izglītojamo sekmību, kā arī
lai atbildētu uz vecākus interesējošiem jautājumiem. Vecākiem ir iespēja piedalīties izglītošanās
procesā, uzņemties atbildību, pozitīvi atbalstīt bērnu un aktīvi piedalīties sarunās, uzdodot
jautājumus, apspriežot problēmas un palīdzot izvirzīt mērķus.
Klašu vecāku sapulces tiek organizētas vismaz 2 reizes gadā, katrai sapulcei tiek
piedāvātas tēmas, kas aktuālas mūsdienu vecākiem un izglītojamajiem, lai veicinātu sadarbības
prasmes un uzlabotu mijiedarbību un sadarbību ar skolu.. Sapulcēs piedalās arī mācību
priekšmetu pedagogi, lai informētu vecākus par mācību procesu, pārbaudes darbu kritērijiem
un rezultātiem, valsts pārbaudes darbu programmām, ja ir nepieciešams, piedalās skolas
vadības pārstāvji. Vecāki tiek informēti par skolas un valsts pārbaudes darbu norisi, tiek
iepazīstināti ar MK noteikumiem un VISC izstrādātajiem materiāliem, par VPD norises kartību
3., 6., 9. un 12.klasēs. Nepieciešamības gadījumos tika novadītas individuālās tikšanās un
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pārrunas ar vecākiem, iesaistot gan psihologu, gan sociālo pedagogu, gan direktores vietniekus.
Sadarbībai ar vecākiem tika izmantotas arī telefonsarunas un sarakstes e-klases pastā.
Apkopojot vecāku sapulces protokolus, var secināt, ka vecāku apmeklētība bija pietiekami laba.
Klašu audzinātāju sadarbība ar vecākiem un atbalsta personālu tika atspoguļota audzināšanas
darba atskaitēs. Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu individuāli
tiekas ar vecākiem un izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības, kā arī ir neattaisnoti mācību
stundu kavējumi, Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Ar e-dienasgrāmatas, e-žurnāla
palīdzību vecākiem sniegta informācija par izglītojamo mācību sekmēm, kavējumiem,
uzvedību un attieksmi.
Uz jautājuma “Esmu drošs(-a), ka skolā vienmēr saņemšu nepieciešamo atbalstu
jebkurā jautājumā” 93% no vecākiem dot pozitīvu atbildi.
Izglītības iestādē darbojas Skolas Padome. Skolas Padomes sastāvā izglītojamo vecāku
pārstāvji ir vairākumā. Skolas padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus.
Skola aicina izglītojamo ģimenes uz skolas koncertiem un sporta sacensībām. Mācību
gada noslēgumā tiek organizēta ,,Skolas Goda diena”, uz kuru ielūgumu saņem vecāki un viņu
bērni, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās,
interešu izglītības skatēs. Skolas pašpārvalde organizēja pasākumu “Sportiskā ģimene”,
intelektuālais pasākums ar vecākiem un bērniem “Kas? Kur? Kad?”. Izglītojamo vecāki
piedalījās Latvijas vecāku forumā ‘Vecāki 2030” jūnijā.
Vecāki tiek aicināti piedalīties un apmeklēt visus pasākumus - koncertus, Zinību dienu,
Miķeļdienas gadatirgu, Ziemassvētku koncertu, Māmiņu dienas pasākumu, Valkas ielas
svētkus, kuros vecākiem ir iespēja iepazīties ar paveikto ārpusstundu nodarbībās.
Sasniegumi


Vecāki tiek informēti par skolas darbību, sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga.



Izglītojamo vecāki darbojas Skolas Padomē, palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar
skolas darbu, piedalās pašvērtēšanas procesā.



Skolā ir noteikta sistēma, laiks, kad vecāki var tikties ar skolas vadību, atbalsta
personālu, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu pedagogiem.



Skola organizē daudzveidīgus pasākumus vecākiem pieejamā laikā.

Turpmākā attīstība


Meklēt jaunas sadarbības formas darbam ar vecākiem.



Skolas telpās izvietot pastkasti vecāku iebildumiem un priekšlikumiem.
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5. Pamatjoma “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE”
Skolā mērķtiecīgi tiek veidots skolas tēls. Skola kopj un saglabā skolas un nacionālās
tradīcijas, interesējas par latvisko dzīvesziņu, svin valsts svētkus, tādējādi attīstot darbiniekos
un izglītojamajos lepnumu par piederību savai skolai un valstij. Skolai ir savs logo, karogs,
mājas lapa, himna un sākumskolas skolēniem - skolas forma. Skolā ir muzejs (dibinātāja skolas
direktore A. Skutele), kurš dokumentē skolas vēsturi, mācību un audzināšanas darba procesu
un sasniegumus. Skola var lepoties ar saviem tradicionālajiem svētku pasākumiem. Jauno
mācību gadu skola uzsāk ar Zinību dienai veltītu svinīgo pasākumu. Oktobrī skolā notiek
svinīga uzņemšana pirmklasniekos un vidusskolēnos. Šos svētkus organizē izglītojamo
parlaments sadarbībā ar 11.klases izglītojamajiem. Novembrī tiek svinēti nozīmīgākie valsts
svētki. Tiek skandēta latviešu dzeja, dziedātas latviešu dziesmas, pedagogi ar saviem
izglītojamajiem gatavo Latvijas Republikas Proklamēšanas svinīgās līnijas montāžas. Lāčplēša
dienā tradicionāli izglītojamie dodas Lāpu gājienā. Mūsu skolas pūtēju orķestris spēlē Vienības
laukumā dažādos pilsētas un valsts svētkos. Rudenī izglītojamie izrotā savus kabinetus un
gaiteni ar pašu gatavotām figūriņām no dārzeņiem un meža “dāvanām”. Ziemassvētku un
Jaungada sagaidīšanu skola atzīmē ar tradicionālajiem Ziemassvētku koncertiem un Jaungada
pasākumiem visām vecuma grupām. Februāra pirmajā sestdienā skolā satiekas bijušie skolas
absolventi. Lieldienu svētkos notiek “Lieldienu olu krāsošanas” konkurss. Tradicionāli ir
kļuvuši jauno talantu konkursi labākā dziedātāja, dejotāja, instrumentālista nominācijās.
Mācību gadu skola noslēdz ar pasākumu “Valkas ielas svētki” , kurā piedalās ne tikai
pedagogi, izglītojamie, viņu vecāki, draugi, viesi . Tiek apsveikti un godināti pedagogi,
izglītojamie, vecāki.Uzvarētāji opimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās tiek godināti
tradicionālajās skolas Goda dienās.
Sagaidot Latvijas simtgadi, pedagogi kopā ar izglītojamajiem piedalījāmies pilsētas
konkursā ,,Soļo pretī simtgadei”, kā arī rakstīja dažādus radošos darbus, lai apzinātos lepnumu
par mūsu valsti un tautu. Irēnai Ungurei bija gods mūsu skolas vārdā Latvijas Tautas Saimes
grāmatā uzrakstīt Latvijas 100gadei veltīto vēstījumu.
Skolā ir mājas lapa, kurā regulāri tiek aktualizēta informācija par skolas mācību un
audzināšanas darbu. Raksti par skolas pasākumiem tiek publicēti Daugavpils IP mājas lapā,
pilsētas preses izdevumos, sociālajos tīklos, veicinot iestādes tēla veidošanu.
Skolas stendos tiek atspoguļota informācija par izglītojamo un pedagogu individuāliem
un kopīgiem sasniegumiem dažādās jomās. Vienu reizi mēnesī tiek apkopoti sasniegumi
olimpiādēs, skatēs, konkursos, skolas direktore radiopārraidē sumina izglītojamos un
pedagogus. Izglītojamo, kuriem mācību gadā vērtējums liecībās 7-10 balles, fotogrāfijas tiek
ievietotas skolas Godu plāksnē. Tiek veicināta izglītojamo, vecāku, darbinieku piederības
apziņa un lepnums par skolu, iesaistot daudzveidīgos pasākumos ,kuros piedalās izglītojamie,
ģimenes, darbinieki. Izglītojamie gūst panākumus, piedaloties sporta sacensībās, konkursos,
mācību priekšmetu olimpiādēs u.c. pasākumos, tādējādi popularizējot skolas vārdu.
Skolā tiek koptas tradīcijas, tradicionāli tiek rīkoti absolventu vakari un darbinieku
tematiski atpūtas vakari. 87% izglītojamo uzskata, ka skolas rīkotie pasākumi ir interesanti,
savukārt 88% izglītojamo lepojas ar savu skolu.
Skolas telpas tiek noformētas atbilstoši pasākumiem, valsts svētkiem, gadskārtu
tradīcijām u.c. Noformēšanas darbus veic izglītojamie un pedagogi, iesaistot vecākus, skolas
darbiniekus.
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Ir izveidots skolas muzejs, kurā tiek uzkrāti materiāli par skolas vēsturi. Materiāli tiek
izmantoti projektu darbu veikšanai, skolas vēstures izzināšanai klases un mācību stundās.
Skolas vadībai un pedagoģiskajam kolektīvam ir ļoti pozitīva cieša sadarbība kopējo
mērķu īstenošanā. Kopumā skolā ir labvēlīgs mikroklimats. Skolai ir popularitāte sabiedrībā,
liela vecāku daļa vēlas, lai viņu bērni turpina mācīties tieši 13.vidusskolā. Skola ir populāra arī
ārzemju viesu vidū un citu Latvijas skolu, pedagogu un izglītojamo vidū.
Gandrīz visi aptaujātie pedagogi uzskata, ka skolā valda lietišķa un labvēlīga attieksme
pret darbiniekiem, pedagogiem un vecākiem ,un skolas mikroklimatu novērtē pozitīvi.
Lielākā daļa pedagogu atzīst, ka skolas vadība taisnīgi izturas pret visiem skolas darbiniekiem.
Gandrīz visi pedagogi atzīst, ka viņu vēlmes lielākoties ir uzklausītas un apmierinātas, jūtas
novērtēti. Vairums pedagogu ir izvirzīti dažādas nozīmes apbalvojumu saņemšanai un arī tos
ieguvuši (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, valsts, skolas u.c. apbalvojumus). Skolas
vadība atbalsta un sekmē darbinieku tālākizglītību, iesaistīšanos profesionālajās organizācijās
un dažādos projektos, novērtē iniciatīvu un mērķtiecību. Pedagogi uzskata, ka skolā ir plašas
iespējas realizēt savas profesionālās ieceres un saņemt vadības atbalstu. Pedagogi apgalvo,ka
skolas vadība nodrošina atbalstu, nepieciešamo informāciju un resursus darbam(98%),
sadarbība ar skolas atbalstu personālu veiksmīga(96%), apmierināti ,ka strādā tieši šajā
skolā(100%).
Skolas izglītojamie, pedagogi un s darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no
dzimuma, vecuma, nacionālās un reliģiskās piederības, spējām u.c. Skola konfliktsituācijas
risina taisnīgi, konstruktīvi un savlaicīgi. Pārsvarā vecāki uzskata, ka skolotāji uzklausīs viņu
viedokli, ka var atklāti runāt ar skolas pedagogiem. Skolas vadības, personāla un izglītojamo
attiecībās valda labvēlība un cieņa. Skolā rūpīgi analizē pārkāpumus, izvēlas nepieciešamos
risinājumus pārkāpumu un to iespējamības novēršanai. Jaunie izglītojamie un skolas darbinieki
izjūt atbalstu, iekļaujoties skolas dzīvē. Skolas personāls un izglītojamie savstarpēji sadarbojas,
attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un pozitīva gaisotne, par to liecina mācību stundu,
nodarbību, pasākumu vērošana, analīze, pārrunas un novērojumu rezultāti. Pedagogu attieksme
pret izglītojamajiem ir atbalstoša. Ja izglītojamajiem rodas grūtības, viņi tiek uzklausīti un tiek
meklēts optimāls problēmas risinājums. Pedagogi izturas taisnīgi un vienlīdzīgi pret
izglītojamajiem. Skolas izglītojamie atzīst, ka viņiem patīk skola, šim apgalvojumam piekrīt arī
vecāki.
Skolā pastāv pozitīva sadarbības vide. Mācību nodarbību starplaikos gaiteņos atrodas
dežūrpedagogs, tādējādi veidojot drošu iestādes vidi. 83% izglītojamo apgalvo, ka skolā jūtas
droši. Vecāki apgalvo, ka skolā ir atbalsta speciālisti(100%), skolas vide ir droša, veselīga un
ērta(92%). Skolā ir demokrātiski izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, kuri nepieciešamības
gadījumā tiek aktualizēti. Ar tiem izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un pēc
nepieciešamības. Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti izglītojamo dienasgramatā, skolotāju
istabā un uz informācijas stenda. Skolas Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi,
Sūdzību kārtība un personāla korekta rīcība nodrošina taisnīgu konfliktsituāciju risināšanu.
Ar Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti izglītojamo vecāki.
Skola veic profilaktisku darbu izglītojamo uzvedības pārkāpumu un neattaisno tu stundu
kavējumu novēršanai. Skolā ir rīcību plāns, kā rīkoties izglītojamo pārkāpumu gadījumos.
Skola nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu. Skolā ir
stendi, kuros attēlota valsts himna, valsts karogs, ģerbonis, Latvijas valsts prezidentu portrets.
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Valsts karogu skolā lieto Zinību dienā, 9. un 12. klases izlaidumā, Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienā, valsts atceres dienās, iestādes jubilejas svinībās u.c. nozīmīgos
pasākumos. Skolas karogu lieto skolai nozīmīgos pasākumos.
Mūsu skola jau ceturto gadu piedalās APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmā, kuras
mērķis ir iedibināt skolā vienotu sistēmu skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanai.
Programmas īstenošanā ir iesaistīti 1.-12. klašu izglītojamie, pedagogi, vadība, vecāki,
tehniskais personāls, skolas padome un skolēnu parlaments. APU programmas ietvaros
izstrādāti pozitīvas uzvedības noteikumi . Skolā tika izvietotas arī krāsainas uzlīmes un plakāti
ar pozitīvas uzvedības noteikumiem. Uzlīmes ir izvietotas gaiteņos, kabinetos, ēdnīcā,
garderobē, sporta zālē. Tika izstrādātas vienotas prasības un arī seku piemērošanas principi par
uzvedības pārkāpumiem. Katra mēneša sākumā APU komanda analizē uzvedības žurnāla
ierakstus un informē par to skolas izglītojamos, pedagogus, vecākus un apbalvo labākos klašu
kolektīvus.
Trīs reizes gadā skolā notika uzvedības noteikumu ievērošanas monitorings, ko organizēja
APU komandas locekļi.
Personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāls Latvijai
un tās Satversmei. Personāls ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un
humānisma principus, ar savu rīcību nediskreditē skolu un valsti.
Skolā ir izveidots Latvijas valsts simtgades sagaidīšanas pasākumu plāns, kuru izveidoja
katra MK un skolas vadība. Pasākumu plāns tiek realizēts no 2017./2018 .m.g. un tiks turpināts
2018./2019. m.g.
IZM un Finanšu ministrija pasniedza pateicību simtgades izcilniekam 2018. gada
absolventei Diānai Lavrinovičai un piešķīra vienreizēju stipendiju 500 EUR apmērā.
Skolas personāls ir laipns un korekts. Apmeklētājus sagaida tehniskais darbinieks, kas palīdz
atrast vajadzīgo telpu un personālu. Iestāde sekmē pozitīvu un demokrātisku sadarbības vides
veidošanu. Izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem ir iespējas izteikt priekšlikumus skolas
darba uzlabošanai: izglītojamajiem – pašpārvaldē, klases audzinātājiem - vadībai, pedagogiem
– pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskās komisijas sanāksmēs, veicot ikgadējos darba
pašvērtējumus, apspriedēs pie vadības, vecākiem – Skolas padomē, vecāku dienās, vecāku
sapulcēs, tiekoties individuāli ar darbiniekiem, ar e-klases starpniecību. Tehniskais personāls
savas vajadzības regulāri pauž skolas direktores vietniekam administratīvi saimnieciskajā
darbā, apspriedēs pie vadības.
Sasniegumi


Pozitīvs mikroklimats.



Skolas prestižs pilsētā.



Skolas tradīciju uzturēšana un pilnveidošana.

Turpmākā attīstība


Turpināt skolas tēla popularizēšanu sabiedrībā.



Stiprināt izglītojamo patriotisma un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas tradīcijas.
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Vērtējums - ļoti labi
5.2. fiziskā vide un vides pieejamība
Skolas ēkas lietderīgā platība ir 4699,4 kv.m.
Skolas apkārtnes teritorijas platība ir 22591 kv.m.
Izglītības programmas tiek īstenotas Daugavpilī, Valkas ielā 4A.
Mācību telpas tiek izmantotas visos 4 stāvos.
Telpu izvietojums skolā ir racionāls. Skolā ir 38 mācību telpas.
Skolas telpas atbilst mācību procesa nodrošināšanai, skolas telpu skaits atbilst
izglītojamo skaitam.
Skolā ir nepieciešamie materiāli, tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai –
aprīkoti 3 dabaszinību kabineti, 1 matemātikas kabinets (ERAF projekts „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei materiālas bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās”).
Eksakto mācību priekšmetu apguve notiek:

matemātika 3 mācību klasēs (48 kv.m. platība katrai), no tām 1 ir aprīkota ar
interaktīvo tāfeli;


fizika 1 mācību klasē (68 kv.m.), ir interaktīvā tāfele;


ķīmija 1 mācību klasē (68 kv.m.), aprīkota ar laboratoriju ķīmijas eksperimentu
veikšanai, ir interaktīvā tāfele.
Sporta mācību nodarbībām tiek izmantota skolai pieguļoša vieglatlētikas manēža (943
kv.m.), kurā notiek pilnvērtīgas nodarbības visās mācību programmā paredzētajās sporta
disciplīnās. Ir nepieciešamās 2 ģērbtuves, 2 sanitārie mezgli, dušas telpas. Sporta mācību telpas
tiek izmantotas uz bezatlīdzības lietošanas līguma pamata, kas noslēgts ar SIA “Daugavpils
Olimpisko centru” (ir spēkā līdz 29.02.2020.)
Skolas teritorija ir iežogota. Diennakts tumšajā laikā teritorija un tās perimetrs tiek
apgaismots – tiek ieslēgtas laternas.
2013.gadā ir pabeigta skolas teritorijas labiekārtošana (ERAF projekts): izbūvēts sporta
laukums futbola un vieglatlētikas nodarbībām, 2 basketbola (volejbola) laukumi, vingrošanas
laukums. Teritorijā ārpus sporta laukumiem ir ierīkots un uzturēts labā kārtībā zālājs ar atpūtas
soliem un celiņiem. Sporta laukumi ir ērti novietoti un savienoti bruģētiem celiņiem.
Bruģēts pagalms (900 kv.m.) tiek izmantots operatīvā, saimnieciskā transporta
vajadzībām, kā arī skolas personāla transporta novietošanai. Nepieciešamības gadījumā to
izmanto skolas svinīgu pasākumu rīkošanai.
Skolai pieder saimniecības ēka (144 kv.m.), kura tiek izmantota sētnieku inventāra,
remontmateriālu un sadzīves atkritumu konteineru uzglabāšanai.
Ziemā celiņi, ietves, pagalms, lieveņi tiek uzturēti atbilstošā kārtībā.
Pie skolas ēkas centrālās ieejas ir izbūvēta uzbrauktuve ratiņkrēsliem un citām
vajadzībām.
Skola atrodas Valkas ielas (skolēnu drošībai - vienvirziena) tuvumā – fasāde robežojas
ar zālāju un gājēju ietvi. Ielas posmā pie skolas teritorijas ir satiksmes ātruma ierobežojums –
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30 km/st. 50 m no ieejas skolā ir tramvaja pieturas. 2017.gadā skolai pieguļošajā Miera ielā
uzbūvēta autostāvvieta 12 vietām – tiek izmantota skolēnu izkāpšanai no privātā transporta
līdzekļiem.
Skolas teritorija tās garākajā posmā robežojas ar zaļo zonu – kokiem apstādītu parku,
kas papildina estētisku vidi, kā arī uzlabo gaisa kvalitāti.
Skolas teritorijas zālājs (platība ap 14000 kv.m.) tiek pastāvīgi kopts.
Skolas centrālās ieejas priekšā ir bruģēts laukums (600 kv.m.), kuram centrā ir iekopta
(20 kv.m.) dobe ar zemstādu tūju. Laukuma malās ir 2 koka soliņi, divriteņu novietne.
Talku laikā, kā arī veicot vasaras darbus, dažāda vecuma skolēni piedalās skolas
teritorijas uzkopšanā – bruģētais klājums tiek rūpīgi attīrīts no nezālēm un sūnas.
Gatavojoties svētkiem, skolas logi un centrālais foajē tiek rotāti ar pašu skolēnu
darinātām dekorācijām. Skola regulāri gūst panākumus pilsētas mēroga Ziemassvētku un
Lieldienu dekorāciju konkursos.
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6. Pamatjoma “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI”
6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi
Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu
iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamo izglītības programmu
specifikai un izglītojamo skaitam.
Skolā ir 38 mācību telpas.
No tām 22 telpu platība ir 48 kv.m., 3 dabaszinību kabinetiem – pa 68 kv.m., mājturība
– 65 kv.m. , 7 valodu apguves kabineti, kur izglītojamie mācās grupās, – katrs ir 33 kv.m liels.
Atsevišķas mācību telpas, kuras ir pielāgotas mūzikas instrumentu spēles apgūšanai, ir
no 17 līdz 35 kv.m. lielas.
Aktu zāle (220 kv.m.) ir aprīkota ar skatuvi, pakāpieniem koru kolektīvu nodarbībām,
koncertu klavierēm un apskaņošanas iekārtu.
Pamatlīdzekļu un inventāra reģistrēšana un uzskaite notiek atbilstoši Daugavpils
pašvaldības iestādēs noteiktai kārtībai.
Iekārtas un aprīkojumu, kuru izmantoto mācību procesa nodrošināšanai, darbinieki lieto
saudzīgi un lietderīgi, ekspluatācijai un uzglabāšanai atbilstošos apstākļos.
Profesionālā virziena programmu īstenošanai instrumenta apguves mācību priekšmetā
tiek izmantotas 14 klavieres un viens koncertflīģelis, 33 pūšamie instrumenti orķestrim
(klarnetes, trompetes, tromboni, dažāda veida saksofoni, eifoniju, altrags, flautas u.c.),
basģitāras, bandžo diksilendam, vairākas akustiskās ģitāras, vijoles, akordeoni, sintezatori un
bungu iekārtas.
Mūzikas un interešu izglītības nodarbībās izglītojamie spēlē uz metalafoniem,
blokflautām, dažāda veida sitamajiem instrumentiem.
ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālas bāzes nodrošināšana
Daugavpils pilsētas vidusskolās” ietvaros piegādātais aprīkojums, iekārtas, uzskates, mācību
līdzekļi maksimāli tiek izmantoti ķīmijas, bioloģijas, fizikas, dabaszinību un matemātikas
mācību priekšmetos. Ķīmijas kabineta laboratorijā ar speciāli aprīkotām mēbelēm un iekārtām
tiek veikti laboratorijas darbi, izmantojot ķīmiskās vielas, traukus un piederumus, speciālo
aprīkojumu – svarus, elektriskās plītiņas, elektrisko ūdens vannu, destilēšanas iekārtu u.c..
Izlietotie materiāli un vielas tiek papildinātas pēc vajadzības. Fizikas mācību priekšmetā
laboratorijas darbu un stundu laikā izglītojamie strādā ar mērierīcēm (analogie un ciparu
voltmetri, ampērmetri, multimetri, bīdmēri), fiksē mērījumus datoros, izmanto ierīču
komplektus optikā, mehānikā, elektrībā un magnētismā. Bioloģijas mācību priekšmeta apguvei
tiek izmantoti mikroskopi (elektroniskie un optiskie, ar fotokameru). Laboratorijas darbos
izglītojamie lieto speciālos traukus, asinsspiediena mērītājus, spirometrus, dažādus sensorus
(temperatūras, spiediena, gaismas u.c.). Inventārs ik gadu tiek papildināts vai atjaunots.
Matemātikā izglītojamie pielieto kalkulatorus un datorus (GeoNext programmatūra).
20 portatīvie datori, kuri iegādāti ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
materiālas bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās” ietvaros, tiek izmantoti
dabaszinātņu un matemātikas stundās eksperimentu, laboratorijas darbu un aprēķinu veikšanai.
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Sākumskolas un valodu kabinetos pedagogi, kā arī klašu audzinātāji, izmanto kasešu un
disku atskaņotājus un mūzikas centrus, no kuriem daļa aprīkota ar zibatmiņu lasīšanas iespējām,
kā arī visi datorkomplekti mācību kabinetos aprīkoti ar skaļruņiem.
Mājturības kabinets nodrošināts ar ledusskapi, 16 šujmašīnām un elektrisko plīti,
katliem, traukiem, tējkannām, kā arī adīšanas, gaļas mašīnām, gludekļiem, cepšanas formām.
Skolas bibliotēkā izglītojamajiem pieejams internets, kā ar iespēja veikt kopēšanas
darbus.
Visi mācību kabineti un gandrīz visas telpas, kurās notiek nodarbības, nodrošinātas ar
vadu vai bezvadu interneta pieslēgumu un datorkomplektiem (sistēmbloks, monitors, tastatūra,
pele). Optisko interneta pieslēgumu (100 Mbit/s) nodrošina SIA “DauTKom TV”. Datorus
darbina Windows operācijsistēmas ar MS Office pakotnēm vai bezmaksas programmatūru
OpenOffice vai LibreOffice.
Atsevišķas darbstacijas darbina atvērtā koda Linux
operētājsistēmas, piemēram, skolas serveris vai vecākas iekārtas, uz kurām Windows sistēmas
nespēj nodrošināt pieņemamu veiktspēju un datu drošību. Datori saslēgti vienotā lokālā tīklā
zem vienota domēna, kuru nodrošina Windows Server 2008 R2.
Lokālā tīkla darbību nodrošina divi centrmezgli, no kuriem viens tieši sasaista
informātikas kabinetu datorus, bet otrs apvieno mācību un vadības kabinetos izvietotos datorus.
Centrmezgli savstarpēji saistīti, nodrošinot gan izglītojamo, gan darbinieku piekļuvi katrai
lietotāju grupai atbilstošiem resursiem tīklā ar nominālo viena gigabita ātrumu.
Skolā pieejams slēgts bezvadu tīkls, kurš pieejams pedagogiem, bet visiem un
izglītojamajiem pēc vajadzības un pieprasījuma.
Divos informātikas kabinetos mācību procesa nodrošināšanai uzstādīti 30
datorkomplekti ar Windows programmatūru. Vienā no kabinetiem datori saslēgti gigabittīklā.
Drošu internetu garantē nepiemērota satura bloķēšanas filtri. Darbu informātikas mācību
stundās palīdz organizēt bezmaksas risinājums “iTALC”.
Datori informātikas kabinetos iegādāti Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu datorparka
atjaunošanas projekta ietvaros 2013.gadā.
Trešdaļā mācību kabinetu uzstādīti multimediju projektori ar ekrāniem. Četros mācību
kabinetos uzstādītas interaktīvās tāfeles, trijos no tiem - ar tuvā fokusa projektoriem un
ActivInspire programmatūru, kura piegādāta ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei materiālas bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās” ietvaros. Visu
mācību priekšmetu skolotāji izmanto tos mācību vielas prezentācijām un video, mācību filmām,
audzināšanas nodarbībās, semināros, tālākizglītības kursos, olimpiādēs, konkursos, pieredzes
apmaiņas pasākumos dažādā mērogā – skolā, pilsētā, novadā un valstī, kā arī starptautisku
projektu dalībnieku tikšanās laikā.
Daļā mācību kabinetu, bet pārsvarā vadības un tehniskā personāla kabinetos, kopumā
pieejami 18 printeri, daļa no tiem ar kopēšanas un skenēšanas funkcijām.
Kopēšanas darbus nodrošina skolotāju istabā izvietoti trīs A3 formāta kopētāji. Vēl divi
kopētāji nodrošina kopēšanas darbus vadībai un tehniskajam personālam.
Drukas iekārtu materiāli (toneri) tiek iegādāti EIS, remontdarbus un apkopi veic
komersants, ar kuru noslēgts līgums.
Aptuveni pusi visu pieejamo darbstaciju ikdienā lieto e-klasei, darbam ar dažāda veida
dokumentāciju, mācību materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošanai, demonstrēšanai
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izglītojamajiem izmanto pedagoģiskais, tehniskais personāls un vadība, aktīvi izmantojot
skolas tīkla un interneta resursus.
Mācību un metodiskajam darbam un reprezentācijas pasākumiem darbinieki izmanto 2
videokameras un 3 fotoaparātus.
Aktu zālē uzstādīta aktīvā akustiskā sistēma ar mikšerpulti, vadu un bezvadu
mikrofoniem, pieejami mikrofonu statīvi.
Datorparks katru gadu tiek patstāvīgi atjaunināts, nomainot tehniski novecojušas
iekārtas, kuras nefunkcionē vai nespēj nodrošināt nepieciešamās funkcijas darbiniekiem
pienākumu veikšanai. Jaunas iekārtas mācību procesa nodrošināšanai tiek iegādātas pēc
darbinieku pieprasījuma, iepriekš izvērtējot to nepieciešamību.
Neremontējamas un neatjaunojamas iekārtas tiek norakstītas un utilizētas.
Bibliotēka ir skolas struktūrvienība. Sava darbība bibliotēkai vajag rēķināties ar skolas
mērķiem un prioritātēm. Tāpēc īpašu uzmanību veltījam mākslas vēstures literatūrai ,
muzikālai literatūrai, nošu izdevumiem utt. Aizvadītajā mācību gadā bibliotēkas darbs bija
vērsts uz palīdzības sniegšanu skolēniem un skolotājiem mācību procesa realizēšanai.
Sarežģījumos radīja jaunas programmas dažādiem priekšmetiem. Bibliotēkas veiksmīgas
darbības pamats ir tās pieejamais grāmatu fonds.
Bibliotēkas grāmatu fonds 45946 eks.
Dokumentu veidi

2014

2015

2016

2017

Grāmatas

32238

33757

35493

37078

Mācību grāmatas

19043

20515

22181

23698

Seriālizdevumi

619

690

744

748

Audiovizuālie
materiāli

267

274

282

284

Nošu dokumenti

802

814

1284

1288

Elektroniskie
dokumenti

195

217

280

289

Lielākā daļa finanšu līdzekļos izmantota mācību grāmatu

un darba burtnīcas iegādei.

Mērķdotācijas no valsts budžeta atviegloja mācību grāmatu fonda komplektēšanu.
Finansē

2014

2015

2016

2017

Valsts

4990

11720

12828

13523

Pašvaldību l.

4663

6606

4651

7209

Bibliotēkā ir 10 lasītāju vietas. Lasītavas galvenais mērķis – nodrošināt skolēnus ar
nepieciešamo literatūru, mācīt rakstīt referātus, iepazīstināt ar jauniem informācijas avotiem
utt. Lasītavas grāmatu krājumu sastāda: uzziņu literatūra, vārdnīcas, enciklopēdijas, laikraksti
un žurnāli, audiovizuālie un elektroniskie dokumenti. Liela uzmanība tika veltīta lasītavas
fonda komplektēšanai. Mūsu lasītāji ļoti aktīvi izmanto lasītavas iespējas.
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Bibliotēkas darbības mērķi un uzdevumi ir strādāt ar skolēniem un skolotājiem, lai
īstenotu skolas mācību un audzināšanas mērķus, nostiprināt apziņu, ka intelektuālā brīvība un
informācijas pieejamība ir būtiska valsts pilsoņa audzināšanā un demokrātijas attīstībā,
komplektēt grāmatu krājumu, atbilstoši standartiem, skolas izglītības un audzināšanas mērķiem
un lasītāju interesēm, uzkrāt audiovizuālos materiālus, nošu izdevumus, uzziņu literatūru,
avīzes, veikt fonda uzskaiti.
Aizvadītajā mācību gadā bibliotēkas misija bija atbilstot mūsdienu izglītības prasībām,
izveidot gaišu, atvērtu, labvēlīgu vidi, nodrošināt ar jaunākiem informācijas avotiem.
Gadā laikā īpaši aktīvi bibliotēku apmeklēja 1.-4. klases skolēni, kā arī 9.,11.,12. klases
skolēni. Vajag meklēt veidus, kā piesaistīt bibliotēkai, ieinteresēt 5.-8. klases skolēnus.
Projektu nedēļas laikā viss lielākais apmeklējumu skaits bibliotēkā.
Ar katru gadu grūtāk nolemt, kam dot priekšroku – mācību, daiļliteratūras, nozaru,
uzziņu, metodiskās vai citas literatūras komplektēšanai. Mūsu skolas bibliotēka priekšroku dot
mūzikas literatūras un nošu izdevumu iegādei. Ar katru gadu krievu daiļliteratūras grāmatas
nolietojas un nav iespējas aizvietot ar jauniem. Mūsu bibliotēkas darbības tālākā attīstība
saistīta ar jauno tehnoloģiju apguvi – pilnvērtīga elektroniskā kataloga izveidošanu. Vajag
veicināt bibliotēkas automatizācijas procesu, kas sekmē plašāku pakalpojumu spektru
daudzveidīgas informācijas iegūšanā. Mūsu mērķis nodrošināt lasītājiem pieeju vietējām un
valsts mēroga informācijas krātuvēm. Aktīvi izmantojām tādas informēšanas formās, kā
apskati, izstādēs, pārrunās, reklāmas lapas u.c. Projektu nedēļā un zinātniskas darbus
sagatavošanas laikā aktivizējas informācijas sniegšanas funkcija bibliotēkā. Mūsu lasītāji vēl
neprot skaidri noformulēt, kāda informācija nepieciešama, ko īsti vajag. Šajā virziena vajag
nopietni strādāt.
Uzkrāti novadpētniecības materiāli apkopoti izstādē „Mana pilsēta”. Vēstures skolotāji
regulāri izmanto izstādes materiālus.
Bibliotēkas veiksmīgas darbības pamats ir bibliotekāra un pedagogu sadarbība.
Pedagogi un bibliotekārs kopīgi izskaidro vecākiem skolas bibliotēkas nozīmi, sadarbojas, lai
izveidotu kopīgu krājumu vadības stratēģiju.
Lielu palīdzību darbā sniedz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliogrāfe visos
jautājumos, kuri saistīti ar izglītības iestāžu bibliotēku darbību.
Kā katru gadu, tradicionāli tika rīkoti pasākumi – bibliotēkas stundas, grāmatu izstādes,
apskati utt.
Bibliotēkas darba kvalitātes rādītāji:
Dokumentu skaits uz vienu lasītāju

- 58,68

Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju

-

26,48

Izstādes

-

24

Sasniegumi


Materiāltehnisko resursu un mācību līdzekļu bāze, labiekārtoti mācību kabineti.

Turpmākā attīstība


Iekšējā videonovērošanas sistēma;



ITK aprīkojuma atjaunināšana un papildināšana.
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6.2. personālresursi
Daugavpils 13.vidusskolā 2017./2018.m.g. strādāja 73 pedagoģiskais un 24 tehniskie
darbinieki, pieņemti uz līguma pamata un darbojas atbilstoši amatu aprakstiem, ārējiem un
iekšējiem regulējošiem normatīviem dokumentiem.


Pedagoģisko darbinieku izglītības pārskats:

Nr. p.k.

Izglītības pakāpe

1.

Augstākā pedagoģiskā:

73

1.1.

maģistra grāds

49

67%

1.2.

doktora grāds

1

1%



Īpatsvars

Pedagogu skaits

56 skolas pedagogi ir saņēmuši profesionālās darbības kvalitātes pakāpes:
4.kvalitātes
pakāpe

Pedagogu skaits
% no kopējo
pedagogu skaita (71)


3.kvalitātes pakāpe

2.kvalitātes pakāpe

4

48

4

6%

68%

6%

Pedagoģisko darbinieku darba stāža pārskats:

1 gads 2-4 gadi 5-9 gadi

10-14
gadi

15-19
gadi

20-24
gadi

25-29
gadi

30-34
gadi

35-39
gadi

Vairāk
nekā
40 gadi

1

1

3

9

12

12

8

18

6

3

1%

1%

4%

13%

17%

17%

11%

23%

8%

4%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

13%
1%

1%

17%

17%

23%
11%

8%

4%

4%
40 gadi

1 gads 2-4 gadi 5-9 gadi 10-14
gadi

15-19
gadi

20-24
gadi

25-29
gadi

30-34
gadi

35-39 Vairāk
gadi
nekā

Diagramma “Daugavpils 13.vidusskolas pedagoģisko darbinieku darba stāža struktūra
uz 2017./18.m.g. 1.septembri”
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Pedagoģisko darbinieku vecuma pārskats:

Skaits
% no
kop.ped.skaita

Līdz 30

30-39

40 - 49

50 - 59

60 un vairāk

3

10

24

24

12

3%

14%

34%

34%

15%

60 un vairāk
15%

Līdz 30
3%
30-39
14%

50 - 59
34%

40 - 49
34%

Diagramma “Daugavpils 13.vidusskolas pedagoģisko darbinieku vecuma struktūru
uz 2017./18.m.g. 1.septembri”
Sasniegumi


Profesionāli motivēti darbinieki ar augstiem sasniegumiem mācību un audzināšanas
darbā

Turpmākā attīstība


tālākizglītības plānošana un organizēšana atbilstoši jaunajai izglītības paradigmai
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7. Pamatjoma “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA”
7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.
Vīzija
Mūsdienīga, atvērta sadarbībai, konkurētspējīga vidusskola ar saglabātu savu identitāti.
Misija
Veidot pozitīvu izglītības vidi un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās un
profesionāli orientētās pamatizglītības un vidējās izglītības mērķu sasniegšanu, radot
konkurētspējīgu personību.
Mērķis
Kvalitatīvs 21.gadsimta prasībām atbilstošs izglītības process labvēlīgā un drošā
vidē vispārējās un profesionāli orientētās pamatizglītības un vidējās izglītības standartu
īstenošanai.
Skolas vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Skolai ir pašvērtēšanas
sistēma. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši skolas attīstības virzieniem,
prioritātēm un darba plānam visās skolas darba jomās.
Skolas vadība sadarbībā ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem analizē skolas darbu.
Katrs pedagoģiskais darbinieks mācību gada noslēgumā raksta pašvērtējumu un mācību darba
analīzi. Skolas darba vērtēšana notiek skolas vadības sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs,
pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomes sēdēs, vecāku kopsapulcēs. Skolas vadība
vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un tālākās
attīstības vajadzības. Skolas pašvērtējuma ziņojums tiek publicēts skolas mājas lapā.
Skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2017./2018. – 2020./2021. mācību gadiem, ņemot
vērā skolas darbības pamatmērķus un pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos
uzlabojumus. Tajā ir vispārēja informācija par skolu, tās mērķiem un uzdevumiem, skolas
plānotajiem attīstības virzieniem septiņās pamatjomās, katras pamatjomas un tās uzdevumu
īstenošanas laika sadalījums, rezultātu novērtēšanas kritēriji un detalizēti uzdevumi, ir atzīmēti
resursi. Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir strukturēts,
pārdomāts un reāls, pārskatāms un skaidrs. Plānotās prioritātes un uzdevumi tiek koriģēti,
veidojot darba plānu konkrētam mācību gadam. Tiek veikta regulāra to izvērtēšana.
Skolas attīstības virzieni tika apspriesti metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes
sēdē, skolas padomes sēdē.
Ir izstrādāts darba plāns katram mēnesim. Tā izpilde tiek kontrolēta un analizēta vadības
sēdēs.
Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Vadība sistemātiski un
mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos skolas darba aspektos. Skolas
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darbiniekiem vienmēr ir zināms, kas un kad ir kontrolējams, kādi ir vērtēšanas kritēriji, ir
izveidota stundu vērošanas sistēma.
Skolas darba pašvērtējuma veikšanas shēma

DARBA PLĀNS
nākamajam mācību gadam

Tālākās attīstības vajadzības

Pedagoģiskās padomes sēde, Skolas
padomes sēde, Izglītojamo parlamenta sēde

MK pašvērtējums

Skolotāju pašvērtējums

Daugavpils 13.vidusskolas pašvērtējuma ziņojums par 2017./2018.m.g.

Atbalsta personāla grupas
pašvērtējums

Pamatjoma „Skolas darba
organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana”

Pamatjoma „Resursi”

Pamatjoma „Skolas vide”

Pamatjoma „Atbalsts skolēniem”

Pamatjoma „Skolēnu sasniegumi”

Pamatjoma „Mācīšana un
mācīšanās”

Pamatjoma „Mācību saturs”

Izglītojamo, vecāku anketēšana

Skolas vadības sēde

65
7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā obligātā skolas darbu reglamentējošā
dokumentācija, kuru saturs atbilstoši jaunām aktualitātēm regulāri tiek pārskatīts. Skolas darbu
reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti precīzi, demokrātiski, ievērojot visas tiem izvirzītās
prasības. Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi, Darba
kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti. Skolas ir izstrādāta vadības struktūra,
ir optimāls dažādu līmeņu vadītāju skaits, kuri ir iecelti valstī noteiktā kārtībā, ievērojot viņu
kvalifikāciju, pieredzi, skolas darba vajadzības. Skolas direktorei ir 5 vietnieki izglītības jomā,
1 vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, tiesības un
atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos.
Skolas direktorei ir atbilstoša izglītība, viņa ir ieinteresēta skolas attīstībā un pozitīvā
tēla veidošanā, aktīvi reaģē uz aktualitātēm. Direktore iesaista personālu skolas stratēģijas
izstrādē, kas vērsta uz pozitīvām pārmaiņām. Prasmīgi plāno, organizē un vada skolas darbu,
deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar
attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem.
Skolas direktorei, atbilstoši Attīstības plānā noteiktajām prioritātēm, ir definēti
individuālie mērķi un uzdevumi, plānoti rezultatīvie rādītāji skolas darba kvalitātes
uzlabošanai.
MK vadītāji savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz
darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē
direktori vadības sēdēs, pedagogus - informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes
sēdēs. Reizi nedēļa notiek vadības apspriede, kurā skolas vadība plāno darbu turpmākajai
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nedēļai un apspriež iepriekšējās nedēļas darbības rezultātus. Pārskatītas direktores vietnieku
darba likmes un pienākumi ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu pārraudzības procesu un atbalstu
skolotājiem. Metodiskas padomes sēdes notiek 8 reizes gadā, bet metodisko komisiju
sanāksmes - reizi mēnesī. Sēdēs tiek plānots metodiskais darbs, kā arī skolas darbības kvalitātes
uzlabošanas un pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi. 3 reizes gadā notiek pedagoģiskās
padomes sēdes, kurās tiek plānots skolas darbs, tiek izskatīti metodiskie jautājumi, kā arī
skolotāji dalās savā pieredzē. Parasti metodiskās un pedagoģiskās padomes sēdes plāno un
koordinē skolas vadība atbilstoši skolas prioritātēm kārtējam gadam, kā arī ar skolas Attīstības
plānam.
Skola ievēro savā darbībā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “ Korupcijas risku
analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās
padotības iestādēs”. Mācību gada sākumā veic tā izpildes izvērtēšanu un plāno pasākumus
nepilnību novēršanai.
Skolas vadība koordinē 10 metodisko komisiju darbu. Metodisko komisiju vadītāji
profesionāli nodrošina saikni starp skolas vadību un pedagogiem. Skolas vadība sadarbojas ar
klašu audzinātājiem un atbalsta personālu, kā arī ar pārējiem skolas darbiniekiem un
izglītojamajiem.
Skolā ir noteikta sistēma, kas ļauj pedagogiem izteikt priekšlikumus sava vai skolas
darba uzlabošanai (mācību semestra vai gada beigās iesniedzot pārskatus, pašvērtējumu,
izsakot priekšlikumus, vismaz 2 reizes mācību gadā notiek anketēšana). Visu skolas darbinieku
pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amata aprakstos. Slodzes sadalītas optimāli,
ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas
nosacījumus, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Vadība pārzina pedagogu darba pieredzi,
profesionālo kompetenci , stiprās puses un rekomendē vēlamos uzlabojumus.
Skolas metodisko padomi vada direktores vietniece izglītības jomā, īstenojot
metodiskās padomes reglamentu. Atsevišķu problēmu risināšanai un pasākumu organizēšanai,
projektu izstrādei un realizācijai tiek izveidotas skolotāju radošās grupas.
Skolas atbalsta personāls zina savus pienākumus un tiesības, tie ir noteikti amatu
aprakstos. Skolas normatīvajos dokumentos ir noteikta pedagogu sadarbības kārtība ar atbalsta
personālu, kā arī vecāku un skolēnu sadarbības un atbalsta saņemšanas iespējas. Pārsvarā
pedagogu, vecāku un skolēnu sadarbība ar atbalsta personālu ir sekmīga. Ir noteikts un tiek
ievērots atbalsta personāla darba laiks. Skolas vadība sadarbojas ar atbalsta personālu dažādu
problēmsituāciju risināšanā. Atbalsta personāls ir nodrošināts ar atbilstošām darba telpām.
7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar dažādām institūcijām:


regulāra sadarbība ar dibinātāju – Daugavpils pilsētas Domi un Izglītības pārvaldi.
Notiek dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības, darba organizācijas un
kontroles nodrošināšanai, finanšu dokumentu aprite skolas budžeta izpildei;



sadarbība ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu izglītības programmu izstrādē un
licencēšanā, skolas Izglītības programmu un skolas akreditācijas un kvalitātes
nodrošināšanas jautājumos.

Skolas vadība cieši sadarbojas ar Izglītojamo parlamentu un Skolas padomi, tādējādi
nodrošinot demokrātisku pieeju skolai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Augsti vērtējama ir
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sadarbība ar Jaunrades namu, Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti, Latvijas
Universitāti un citām augstskolām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Daugavpils
Sporta pārvaldi, Latviešu kultūras centru.
Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem, sabiedrību, Valsts un pašvaldības policiju, ar
Latvijas tradicionālām reliģiskām konfesijām, ar sabiedriskajām organizācijām, sevišķi
veiksmīgi- atbalsta biedrību “ Mentors”, “ Free” un Latgales novadpētniecības biedrību, kuras
atbalsta skolas iniciatīvas; ar dažādām kontrolējošām institūcijām - Sanitāro inspekciju, Darba
inspekciju, Ugunsdzēsības un ugunsdrošības inspekciju, kā arī ar citām valsts un Daugavpils
pašvaldības institūcijām.
Operatīvai informācijas apmaiņai efektīvi tiek izmantota elektroniskā vide. Ir izstrādāta
skolas Informācijas aprites kārtība. Skolas vadība rūpējas par skolas pozitīva tēla veidošanu
sabiedrībā. Sabiedrība tiek informēta par skolas darbu mājas lapā, laikrakstos, televīzijā. Skolas
vadība un darbinieki cenšas aktīvi iesaistīties kultūras un sabiedriskās dzīves norisēs.
Daugavpils 13. vidusskolas pārskats par dalību projektos 2015./18.m.g.

2015./16. m.g.

1. ES Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības
partnerību

projekts

“Sounds

Around

Us”

(“Skaņas

apkārt

mums”)

(dalībvalstis: Lielbritānija, Latvija, Polija, Lietuva) no 01-09-2016 līdz 31-08-2018

2. Daugavpils 13.vidusskolas radošo kolektīvu koncerts pilsētas iedzīvotājiem un
viesiem „Gods talantiem” Daugavpils Domes projekta „Sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda” ietvaros.
3. ES Erasmus+ programmas Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Daugavpils 13.
vidusskolas personāla mobilitāte” no 01.06.2016.-30.09.2017.

4. Dalība projektā "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības
institūcijām" ("Transnational exchange of good CLIL practice among European
Educational Institutions”
5. Veselību veicinošo skolu projekts, ko realizē Slimību profilakses un kontroles centrs
6. Dalība DPIP īstenojamā projektā “Integrēta satura un valodas apguves projektā (CLIL
– Content and Language Integrated Learning)
7. OSCD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas īstenošana ESF projektā
„Atbalsts izglītības pētījumiem”.
8. „Augļi skolai” – Eiropas Komisijas programma
9. „ Skolas piens” - Eiropas Komisijas programma
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10. Dalība Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA pasākuma
“Dalība starptautiskos pētījumos” projektā
11. Bērnu nometne “Laika griežos”- Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta
atbalsts.
12. 6-8 gadu vecu bērnu koordinācija starp muzikālo dzirdi un vokālajiem orgāniem
dziedāšanas procesa laikā: pētījums Latvijā, Lietuvā un Taizemē.

2016./17. m. gads

1. ES Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības
partnerību

projekts

“Sounds

Around

Us”

(“Skaņas

apkārt

mums”)

(dalībvalstis: Lielbritānija, Latvija, Polija, Lietuva) no 01-09-2016 līdz 31-08-2018.
2. Daugavpils 13.vidusskolas gada noslēguma pasākums „Valkas ielas svētki” Daugavpils
Domes projektu konkursa „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” ietvaros .
3. Dalība Daugavpils izglītības pārvaldes īstenotajā starptautiskajā Erasmus+ projektā
„Ar saskarsmi pret atkarībām”(HUGS NOTDRUGS” ) līdz 31.08.2018.
4. ES Erasmus+ programmas Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Daugavpils 13.
vidusskolas personāla mobilitāte” no 01.06.2016.-30.09.2017.
5. Dalība projektā "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības
institūcijām" ("Transnational exchange of good CLIL practice among European
Educational Institutions”.
6. Veselību veicinošo skolu projekts, ko realizē Slimību profilakses un kontroles centrs.
7. Dalība DPIP īstenojamā projektā “Integrēta satura un valodas apguves projektā (CLIL
– Content and Language Integrated Learning).
8. Dalība Baltijas valstu sadarbības pilotprojektā „Strīdīgas tēmas un kritiskā domāšana”
9. „Augļi skolai” – Eiropas Komisijas programma.
10. „ Skolas piens” - Eiropas Komisijas programma.
11. Daugavpils pilsētas domes organizētas bērnu un jauniešu nometnes „Laikmetu griežos”,
„Veselību veicinošs dzīvesveids” uz 13. vidusskolas bāzes.
12. "Lāses Kauss" 2016
13. Programma Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai; Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
atbalsts.
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14. SAM 8.1.2.
15. Imanta Ziedoņa muzeja projektu konkurss “Ideju pavasaris”.

2017./18.m.g.
1. ES Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības
partnerību

projekts

“Sounds

Around

Us”

(“Skaņas

apkārt

mums”)

(dalībvalstis: Lielbritānija, Latvija, Polija, Lietuva) no 01-09-2016 līdz 31-082018
2. Daugavpils 13.vidusskolas gada noslēguma pasākums

„Valkas ielas svētki”

Daugavpils Domes projektu konkursa „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda”
ietvaros .
3. Dalība Daugavpils izglītības pārvaldes

īstenotajā

starptautiskajā Erasmus+

projektā „Ar saskarsmi pret atkarībām”(HUGS NOTDRUGS”)
4. ES Erasmus+ programmas Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Daugavpils 13.
vidusskolas personāla mobilitāte”.
5. ES Erasmus+ programmas Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Skola – pamats
ilgtspējīgai attīstībai”.
6. Veselību veicinošo skolu projekts, ko realizē Slimību profilakses un kontroles
centrs.
7. Dalība DPIP īstenojamā projektā “Integrēta satura un valodas apguves projektā
(CLIL – Content and Language Integrated Learning)
8. Dalība Baltijas valstu sadarbības pilotprojektā „Strīdīgas tēmas un kritiskā
domāšana”
9. „Augļi skolai” – Eiropas Komisijas programma.
10. „ Skolas piens” - Eiropas Komisijas programma
11. Daugavpils pilsētas domes organizētas bērnu un jauniešu nometnes „“Laikmetu
griežos”
12. „Veselību veicinošs dzīvesveids” uz 13. vidusskolas bāzes.
13. Daugavpils pilsētas domes organizētas bērnu un jauniešu nometnes „“Laikmetu
griežos”un „Veselību veicinošs dzīvesveids” uz 13. vidusskolas bāzes.
14. "Lāses Kauss" 2018
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15. Programma Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai; Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
atbalsts
16. SAM 8.1.2.
17. Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas „Sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda”projekts” LATVIJAS 100 – GADEI VELTĪTS
KONCERTS”.
18. ESF projekta Nr. 8.3.5.0./16./I/001
19. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”projekts
„Iepazīsim IT un inženierzinātnes” .

Sasniegumi


Aktivizēta iesaistīšanās dažāda veida projektos, kā rezultātā piesaistīti nozīmīgi finanšu
līdzekļi skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidei , nodrošināts atbalsts personāla
mobilitātes attīstīšanai.



Organizēts plašs pasākumu klāsts skolas pozitīvā tēla popularizēšanai sabiedrībā.




Izstrādāts skolas Attīstības plāns, uzsākta tā īstenošana.
Nodrošināta izglītības kvalitātes pārraudzības efektivitātes paaugstināšana skolā;
kvalitatīvi veikta pedagogu darba novērtēšanas procedūra.

Turpmākā attīstība


Pilnveidot skolas metodisko komisiju vadības organizatorisko struktūru.

Vērtējums: labi
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