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1. Daugavpils 13.vidusskolas vispārīgs raksturojums
Daugavpils 13.vidusskola (turpmāk tekstā - skola) atklāta 1972.gada 1.septembrī.
1973.gadā tā kļūst par pirmo un vienīgo skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību Latgalē.
Šodien skola ir vienīgā mazākumtautību izglītības iestāde Latvijā, kura paralēli
pamatizglītības

un

vispārējās

vidējās

izglītības

programmām

piedāvā

kvalitatīvu,

konkurētspējīgu profesionāli orientētā virziena (mūzika) programmu, kas ir tradīcijām bagāta un
pēdējos gados kļūst arvien pieprasītāka Daugavpils pilsētas mikrorajona iedzīvotāju vidū, par ko
liecina uzņemto pirmklasnieku skaita proporcijas programmu izvēlē.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
Ministru Kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti,
Skolas Nolikums un iekšējo kārtību reglamentējošie akti.
2012./2013. mācību gada sākumā skolā mācās 609 izglītojamie.
Izglītojamo sadalījums pēc nacionālās piederības nosaka skolas multikulturālās izglītības
specifiku, tās kvalitāte tiek pētīta ciešā sadarbībā ar Daugavpils Vispārējās un profesionālās
izglītības pārvaldes ( turpmāk tekstā - VPIP ) bilingvālās izglītības metodiķiem, regulāri tiek
nodrošināti atbalsta un pilnveides pasākumi.
Izglītojamo sadalījums pēc nacionālās piederības
Tautība
KOPĀ
t. sk. latvieši

Skaits, izglītojamie
609
106

baltkrievi

14

ebreji

1

krievi

411

lietuvieši

3

poļi

65

ukraiņi

7

citi

2

Skola no vienas puses ir plaši atvērta sabiedrībai, jo tās lielākais lepnums ir koptās
Dziesmu svētku un citas muzicējošo kolektīvu tradīcijas pilsētā, valstī un ārzemēs, liecības par
ko krāj un glabā skolas muzejs, no otrās puses- tā tur cieši kopā savu skolas saimi- 14 no 64
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izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem ir šīs skolas absolventi, 56 nostrādājuši skolā ilgāk
par 10 gadiem, vairāk kā pusei izglītojamo kāds no vecākiem mācījies šajā skolā.

1.1. Īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaita sadalījums tajās
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

Programmas nosaukums, kods
(licences nr., izsniegšanas datums)

1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. 11.kl. 12.kl. KOPĀ

Pamatizglītības profesionāli
orientētā virziena
mazākumtautību programma,
21014121 (V-5181, 21.06.12.)

34 37 32 29 23 24 28 23 15

0

0

0

244

Pamatizglītības
mazākumtautību programma,
21011121 (V-5180, 21.06.12.)

26 24 45 26 28 28 26 23 22

0

0

0

249

Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētā virziena
mazākumtautību programma,
31014021 (V-5183, 21.06.12.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

17

20

57

Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena
mazākumtautību programma,
31013021 (V-5182, 21.06.12.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

18

22

59

60 61 77 55 51 52 54 46 37 39

35

42 609

KOPĀ:

1.2. Pedagogu kvalifikācija
2012./13.mācību gadā skolā strādā 64 pedagoģiskie darbinieki (2 no tiem iesaistās tikai
interešu izglītības programmu īstenošanā):
ar augstāko izglītību – 63,
ar augstāko nepedagoģisko – 1,
ar vidējo pedagoģisko – 1 ,
ar maģistra grādu – 27,
mācās doktorantūrā – 1 .
Skolas pedagoģiskā personāla kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
Iepriekšējā mācību gadā 49 pedagogi pilnveidoja profesionālo kvalifikāciju savā
specialitātē,t.i., apmeklēja tālākizglītības kursus, seminārus, konferences u.c. kvalifikācijas
celšanas pasākumus (kopā 92).
5
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ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”

ietvaros 2009.-2012.gados savas profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanai

pieteicās 52 pedagogi, kopā iesaistoties 63 kvalitātes vērtēšanas faktos. 3 no viņiem ieguva otro
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, 49- trešo pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes pakāpi. 3 pedagogi pabeidza CLIL tālākizglītības kursus, 2 no viņiem veiksmīgi
uzsāka CLIL projekta aktivitāšu īstenošanu skolā.
Skolas vadība sadarbībā ar pilsētas izglītības pārvaldes metodiķiem, Daugavpils
universitātes pasniedzējiem regulāri nodrošina metodiskos atbalsta, pieredzes apmaiņas un
popularizēšanas seminārus skolā, tematiskās pedagoģiskās padomes sēdes, tālākizglītības kursu
grupu organizēšanu skolā pedagogiem piemērotā vietā un laikā.
Skolā ir izstrādāts pedagogu tālākizglītības perspektīvais plāns ar mērķi sekot
pedagoģiskā personāla tālākizglītības vajadzībām un nodrošināt tās.
1.2.1. Vadība
Skolas vadību nodrošina direktore, 4 vietnieki izglītības jomā (3,4 likmes), 1 direktores
vietnieks saimnieciskajā darbā, 1 vietnieks informatizācijas jomā.
1.2.2. Atbalsta personāls
Skolas psihologs;
Logopēds;
Skolas māsa;
Sociālais pedagogs.
Tiek nodrošināts arī skolas bibliotēkas un pagarinātās dienas grupas darbs.
1.3. Interešu izglītības programmas:
Interešu izglītības programmas 2012./2013.mācību gadā.
Vadītājs

Programmas nosaukums

T.Kovaļevska

Dizaina un noformēšanas pulciņš „Konstance”

J.Kostjukevičš

Skolas radio pulciņš

N.Osipova

Bibliotēkas pulciņš

A.Skutele

Skolas muzejs

D.Hadakovs

Vieglatlētikas pulciņš

O.Barkovska

Vizuālās mākslas pulciņš

A.Habadajeva

Skolas avīze „Fa-Sol”
6
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Vadītājs

Programmas nosaukums

N.Semjonova

Skolēnu parlaments

L.Bogatirjova

Zēnu koris

A.Grīnberts, V.Ţilvinskis

Pūtēju orķestris

A.Grīnberts, V.Ţilvinskis

Diksilends

V.Isate

Akordeonistu ansamblis

V.Kaca

Vijolnieku ansamblis

Z.Semčuka

1.klases koris

Z.Semčuka

2.-4.klašu meiteņu koris

Z.Semčuka

5.-9.klašu meiteņu koris

J.Ustinskovs

7.-9. klašu zēnu ansamblis

V.Kaca

Vokālā studija

J.Ustinskovs, L.Bogatirjova

Jauktais koris „Nojauta”

R.Krukovska

Ģitāristu ansamblis

2012./2013.mācību gadā interešu izglītības pulciņos skolā iesaistīti 68% izglītojamo.
1.4. Sociālās vides raksturojums

Mācību gads

Sociālā riska
ģimenes

Bērni, kuru
vecāki
dzīvo/strādā
ārzemēs

Bērni,
kuriem ir
aizbildņi

Bērni, kuriem
nepieciešama sociālā
palīdzība

Bērni, kuri saņem
brīvpusdienas

2012./2013.

16

31

18

90

76

Skolēnu sadalījums pa pašvaldībām 2012./2013.mācību gadā.
Pagasts/pilsēta

Skaits

Daugavpils

567

Daugavpils novads

32

Dagdas novads

2

Rēzeknes novads

3
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Pagasts/pilsēta

Skaits

Līvānu novads

1

Krāslavas novads

5

Rīga

1
Audzēkņu skaits kopā

609

Pašvaldību skaits kopā

7

1.5. Finansējums
Budţeta nodrošinājums 2009.-2011. gados
Summa Ls

Finansējuma avoti
2009.gads

2010.gads

2011.gads

Kopējais finansējums

683878

561028

565562

t.sk. no valsts budţeta

513252

416055

407010

167905

140499

154797

maksas pakalpojumi

2261

4464

3755

citi avoti (projekti)

460

no pašvaldības budţeta
ārvalstu piešķirtais finansējums
ziedojumi

1.6. Īpašie piedāvājumi
Skola no citām pilsētas skolām atšķiras:
ar padziļinātu mūzikas apmācību:
o skolā 12 klašu komplekti ar padziļinātu mūzikas apmācību;
o darbojas 6 koru kolektīvi:


1. klašu izglītojamo koris;



2. – 4. meiteņu koris;



2. – 7. zēnu koris;



5. – 9. klašu meiteņu koris;



7. – 9. klašu zēnu ansamblis;



10. – 12. klašu jauktais koris „Nojauta”;

o izglītojamie paralēli obligātajiem mācību priekšmetiem apgūst
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solfedţo,



mūzikas elementāro teoriju,



kora mākslu,



instrumenta spēli:
klavieres,
stīgu instrumentus: vijoli, ģitāru,
akordeonu,
pūšamos instrumentus;

o darbojas instrumentālie ansambļi:


pūtēju orķestris,



diksilends,



akordeonistu ansamblis,



vijolnieku ansamblis,



ģitāristu ansamblis,



vokālā studija,

ar iespēju apgūt angļu valodu un informātiku no 1.klases,
ar estētisko virzību interešu izglītībā,
ar estētisku skolas noformējumu,
ar vieglatlētikas manēţu (vienīgā pilsētā),
ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.

9
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2. Skolas darbības pamatmērķi
2.1. Skolas darbības pamatmērķis un uzdevumi
Skolas vīzija – efektīva un atvērta mūsdienu skola ar saglabātu savu identitāti , kurā māca un
mācās garīgi un fiziski attīstītas, brīvas un atbildīgas, radošas kultūras personības, gatavas
uzņemties atbildību, izvirzīt dzīves mērķus un sasniegt tos, spējīgas atrast savu vietu mainīgajos
apstākļos un nākotnē veiksmīgi konkurēt darba tirgū.
Skolas pamatmērķis
Skolas pamatmērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošina valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā
noteikto mērķu sasniegšanu.
Skolas pamatuzdevumi
Pedagogiem celt savu profesionālo meistarību mācību priekšmeta pasniegšanas
metodikas jautājumos, pilnveidot esošās, meklēt un īstenot jaunas sadarbības formas ar
izglītojamajiem un vecākiem.
Aktivizēt individuālo pieeju izglītojamajiem, motivēt viņus sekmīgam izglītošanās
darbam, gatavot aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, spējai uzņemties atbildību.
Iesaistīt vecākus skolas mācību un audzināšanas procesā, audzināt tajos atbildības sajūtu
par bērnu sekmēm, uzvedību un attīstības perspektīvām nākotnē.
2.2 . Skolas attīstības prioritātes 2009./2010. – 20012./2013. mācību gadiem
2009./2010.
 Jaunu standartu

2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
I. Mācību saturs
 Jaunu standartu
 Vispārējās vidējās  Vispārējās vidējās

adaptācija

aprobācija

izglītības

izglītības

vidusskolā.

vidusskolā.

programmu un

programmu un

mācību priekšmetu

mācību priekšmetu

 Profesionālās

 Profesionālās

izglītības

izglītības

programmu

programmu

programmas

programmas

pilnveidošana,

pilnveidošana,

modernizācija.

modernizācija un

ievērojot

ievērojot standartus

prestiţa

standartus.

ar mērķi

paaugstināšana.

 Izglītojamo mācību

harmoniski attīstīt

darba

konkurētspējīgu

individualizācijas

personību darba
10
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2009./2010.

2010./2011.

2011./2012.
un diferenciācijas
plānošana.

2012./2013.
tirgum un dzīvei.
 Diferencēto
uzdevumu
sastādīšana,
atbilstoši
izglītojamo
zināšanu līmenim.

 Mācīšanās un

II. Mācīšana un mācīšanās
 Jaunu informācijas  Informatizācija un  Iespēju

mācīšanas

tehnoloģiju

pieejas internetam

paplašināšana

kvalitātes

pielietošana

uzlabošana.

mācīšanas un

dabaszinību un

mācīšanās un

matemātikas

mācīšanas procesā

vecākiem,

pielietojot jaunas

priekšmetu

(internets, datoru

izmantojot jaunas,

tehnoloģijas valodu

uzlabošana.

programmas un

efektīvas skolas un

jomā.

tālmācības).

ģimenes sadarbības  Vecāku

 Sadarbības ar

mācīšanās procesā,

formas, attīstīšana

līdzatbildības par

un pilnveidošana.

mācību un
audzināšanas
procesa norisi skolā
palielināšana.

 Skolas vērtēšanas sistēmas kvalitātes pilnveidošana.
 Skolēnu

III. Izglītojamo sasniegumi
 Pastāvīga
 Pastāvīga

 Izglītojamo

kompetences

izglītojamo

izglītojamo

kompetences

līmeņa dabaszinību

sasniegumu

sasniegumu

līmeņa valodu

un matemātikas

paaugstināšana

paaugstināšana,

mācīšanā

priekšmetos

ikdienas darbā 6.-9.

pateicoties jaunu

paaugstināšana.

paaugstināšana.

klasēs, pateicoties

tehnoloģiju

jaunu tehnoloģiju

ieviešanai.

 Izglītojamo

 Izglītojamo
sasniegumu

 Izglītojamo

uzlabošana valsts

uzlabošana valsts

sasniegumu

pārbaudes darbos

pārbaudes darbos

uzlabošana ikdienas

3., 6., 9., 12. klasēs.

12. klasēs

darbā izvēles

sasniegumu

ieviešanai.
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2009./2010.
matemātikā, fizikā,

2010./2011.

2011./2012.
mācību

ķīmijā, bioloģijā

priekšmetos 10.-

(vairāk par 80%

12.klasēs.

2012./2013.

ABC līmenis).
 Klašu audzinātāju

IV. Atbalsts izglītojamajiem
 Veselības aprūpes,  Izglītojamajiem
 Atbalsta personāla

un atbalsta

skolēnu drošības,

sniegtā atbalsta

sadarbības ar

personāla

sociālās palīdzības

karjeras izvēlē

vecākiem, kuru

sadarbības

sniegšanas

palielināšana.

bērniem ir grūtības

uzlabošana

palielināšana un

mācībās,

izglītojamo ar

atbalsta personāla

paplašināšana.

mācību grūtībām

piesaistīšana.

atbalstam.
 Darba ar
talantīgiem
bērniem
paplašināšana
matemātikas un
dabaszinību
priekšmetos.
 Interešu izglītības
lomas Latvijas
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā,
pilnveidošanā,
pieejamībā un
nacionālas un
valstiskas
identitātes
stiprināšanā
palielināšana.
 Psihologa palīdzības aktivizēšana skolēnu izglītības programmu izvēlē.
 Skolotāju palīga pamatskolā ieviešana.
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2009./2010.

2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
V. Skolas vide
 Izglītojamo un skolotāju savstarpējo attiecību pilnveide – toleranta skolas mikroklimata
veidošana.
 Izglītojamo uzvedības un disciplīnas veicināšana.
 Visās mācību telpās, atbilstoši higiēnas normām, gaismekļu un mēbeļu nomaiņa.
VI. Resursi
 Finanšu līdzekļu plānveidīga, racionāla sadale un izmantošana.
 Skolas materiālās un metodiskās bāzes pilnveidošana:
 Skolotāju darba vietu modernizācija klasēs.
 Mājturības kabineta modernizācija.
 Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana.
 Novērošanas videokameru uzstādīšana.
 Datortehnikas pakāpeniska nomaiņa un efektīva izmantošana.
 Eiropas Savienības fonda projekta realizācija dabaszinātņu kabinetu izveidei un
iekārtošanai.
 Papildus finansējuma piesaistīšana ar iesaistīšanos daţādos projektos.
 Profesionālās programmas materiālās bāzes pilnveidošana kvalitatīvai mācību
priekšmetu apguvei.
VII. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
 Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana.
 Skolas pozitīvas darba pieredzes popularizēšana.
 Skolas darbību reglamentējošo dokumentu aktualizācija.
 Attīstības plāna īstenošanas pārraudzības darba grupu izveidošana.
 Sadarbības ar sabiedrību un pašvaldību aktualizācija.

Sasniegtie rezultāti iepriekšējo mācību gadu izvirzītajās prioritātēs
Mācību saturs
Kā apliecina anketēšanas rezultāti, metodisko komisiju veiktie pašvērtējumi, mācību
stundu vērošana, skolas dokumentācijas pārbaude un analīze, sasniegumu rezultātu apkopojums
un izvērtēšana, jauno standartu ieviešana vidusskolā notika veiksmīgi, daţas konstatētās
nepilnības tika laicīgi novērstas.
2010.- 2012. gados skolas vadība pētīja izglītojamo skaita svārstības izglītības
programmās, uzklausīja izglītojamo, viņu vecāku, skolotāju vēlmes programmu pilnveidošanas
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īstenošanai ar mērķi nodrošināt maksimāli efektīvu resursu izmantošanu, piesaistīt izglītojamo
intereses kādai konkrētai skolā īstenotai programmai (piemēram, nodrošināt fizikas, ķīmijas,
bioloģijas apguvi vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena
mazākumtautību programmā, ieviest Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena mazākumtautību programmā tādu mācību priekšmetu, kā tehniskā grafika).
Izpētes rezultātā tika izstrādātas 4 jaunas izglītības programmas, kuras licencētas 2012.gada
21.jūnijā.
Rezultatīvu darbu nodrošināja skolas metodiskā padome 2011.gadā mācību priekšmetu
programmu un tematisko plānojumu izstrādes vienotu skolas prasību noteikšanā un ievērošanā.
Kā parādīja skolotāju anketēšanas rezultāti, 100% aptaujāto skolotāju atzīst, ka zina sava mācību
priekšmeta standarta prasības, realizē tās, atbilstoši programmai ir izstrādāts tematiskais
plānojums, kas paredz satura apguves secību, laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas
formas un metodiskos paņēmienus.
2011./2012. mācību gadā liela uzmanība tika veltīta tēmai „ Mācību procesa
individualizācija un diferenciācija”. 2012.gada februārī skolā skolotājiem tika novadīts
metodisks atbalsta seminārs par šo tēmu. 2012.gada martā tika organizēta pedagoģiskās padomes
sēde „Mācību procesa individualizācija un diferenciācija”, kurā vēlreiz tika aktualizētas
teorētiskās atziņas un skolotāji popularizēja metodiskajās komisijās apkopoto pieredzi.
Veiksmīgākajiem šīs pieredzes apguvējiem tika piedāvāts uzstāties Daugavpils VPIP
organizētajā metodiskajā konferencē 2012.gada 28. augustā, kura notika mūsu skolā.
Mācīšana un mācīšanās
Liela loma prioritāšu īstenošanai šajā jomā bija skolas dalībai Eiropas struktūrfondu
projektā “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” , Eiropas reģionālās attīstības fonda projektā “Daugavpils pilsētas izglītības iestāţu
informatizācija”, ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās” , kā rezultātā tika renovēti un nodrošināti ar
standartu veiksmīgai īstenošanai nepieciešamu mūsdienīgu aprīkojumu 4 kabineti (fizikas,
ķīmijas, bioloģijas, matemātikas), iegādāti 35 jauni datori ar nepieciešamo mācību darbam
programmu nodrošinājumu. 2011./2012. mācību gadā gandrīz visi mācību kabineti tika
nodrošināti ar piekļuvi internetam, ieviests elektroniskais ţurnāls „Mykoob”.
Matemātikas un dabaszinību cikla mācību priekšmetu skolotāji projekta ietvaros
iesaistījās sava darba pilnveides un pašvērtēšanas pasākumos, regulāri piedalījās pilsētas
metodiskās apvienības (turpmāk tekstā - MA) vadībā organizētajos semināros- radošajās
darbnīcās, vadīja tās paši ar mērķi apgūt un popularizēt jaunu informācijas tehnoloģiju
14
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pielietošanas mācīšanas un mācīšanās procesā pozitīvo pieredzi, pilnveidot savu profesionālo
kompetenci.
2011./2012. mācību gada sākumā (septembrī- oktobrī) visi skolas skolotāji metodiskajās
komisijās tika apmācīti, kā lietot elektronisko ţurnālu, kādas iespējas tas piedāvā bez
tradicionālajām sekmju ţurnāla funkcijām, t.i., pārbaudes darbu analīzi, saziņu ar vecākiem u.c.
Mācību procesa informatizācijas aktivitāšu ieviešana un pilnveidošana turpinās.
Ir izstrādāta „Elektroniskā ţurnāla lietošanas kārtība”

un „Izglītojamo mācību

sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Šo dokumentu saturs regulāri tiek aktualizēts skolas metodiskās
padomes, metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs. Direktores vietnieki izglītības
jomā veic prasību ievērošanas kontroli (mācību stundu vērošanas izvērtējums, izglītojamo
mācību sasniegumu ţurnālu pārbaude) un nodrošina pasākumus trūkumu novēršanai.
Kā skolas metodiskā tēma „Izglītojamo sasniegumu vērtēšana kā neatņemama mācību
procesa sastāvdaļa” tā tika aktualizēta 2008./2009.mācību gadā, pedagoģiskās padomes sēdē tika
sniegts teorētiskais pārskats, izvērtēti trūkumi un popularizēta pozitīvā pieredze. Turpmākajos
gados seko pilnveides darbs, kam liela vērība tika pievērsta arī pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes izvērtēšanas laikā Eiropas struktūrfondu projekta “Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.
Izglītojamo sasniegumi
Skolā ir Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanai, notiek izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un
analīze. Mācību rezultāti tiek analizēti mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, vadības sēdēs,
pedagoģiskajās padomes sēdēs par galveno mērķi izvirzot mācību procesa uzlabošanu.
Noslēguma pārbaudes darbi veidoti tā, lai būtu iespējams analizēt izglītojamo prasmju attīstību.
Visos mācību priekšmetos veikta pārbaudes darbos izmantoto uzdevumu analīze, uzdevumu tipi
tiek pielietoti, veidojot noslēguma un kārtējos pārbaudes darbus. Izglītojamo mācību motivācijas
paaugstināšanai izmanto sasniegumu uzskaites rādītāju analīzi. Izaugsmes dinamikas kritēriji
tiek analizēti metodisko komisiju sēdēs. Regulāri tiek veikta izglītojamo sasniegumu analīze
matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā. Izglītojamie mācību procesā izmanto pētnieciskās
metodes, skolotāji izmanto daudzveidīgas, tai skaitā ar informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām (turpmāk tekstā- IKT) izmantošanu saistītas metodes. 2011./2012.m.g. izglītojamo
sasniegumi valsts pārbaudes darbos matemātikā, ķīmijā, bioloģijā ABC līmenis ir virs 80% , kā
bija noteikts izvirzītajā prioritātē.
Jaunās tehnoloģijas skola iegādājas pakāpeniski. Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaiti
atvieglo un strukturē e - ţurnāls „Mykoob”, kurš tika ieviests no 2011./2012.mācību gada.,
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mācību kabineti ir nodrošināti ar datoriem. Analizējot katras klases izglītojamo sasniegumus
mācību priekšmetos pa līmeņiem, izvirzīti uzdevumi sasniegumu paaugstināšanai. Iegūtā
informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai Mācību darbs vērsts
uz to, lai izglītojamie labi apgūtu mācību priekšmetu standartos noteikto mācību saturu. Mācību
procesā tiek veicināta izglītojamo prasmju un iemaņu attīstība. Efektīvi tiek izmantotas mācību
priekšmetu konsultācijas.
Projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze dabaszinību cikla un
matemātikas kabinetā.
Atbalsts izglītojamajiem
Skolā ir izveidota atbalsta personāla grupa ar mērķi regulāri apspriest aktualitātes valstī,
pilsētā, skolā, mērķtiecīgi plānot nepieciešamās aktivitātes kvalitatīva atbalsta nodrošināšanai
izglītojamajiem skolā.
Skolas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, skolas māsa regulāri sadarbojas ar klašu
audzinātājiem, izglītojamo vecākiem (klases stundas, klašu audzinātāju metodisko komisiju
(turpmāk tekstā- MK) sēdes, Vecāku dienas, vecāku kopsapulces, individuālas pārrunas), lai
sniegtu un gūtu informāciju par savlaicīgu atbalsta pasākumu nepieciešamību.
Katra mācību gada sākumā psihologs plāno un organizē adaptācijas pasākumus skolā.
Par tradicionāliem pēdējos gados jau kļuvuši atbalsta pasākumi karjeras izvēlē
(anketēšana, Ēnu dienas, tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem , atvērto durvju dienas u.c.).
Kvalitatīvs un ļoti pieprasīts ir logopēda sniegtais atbalsts runas attīstībā 1.-4. klašu
izglītojamajiem (individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem, radošas aktivitātes- teātris u.c)
Aktuāla pēdējos gados ir sociālā pedagoga palīdzība maznodrošinātajām un sociālā riska
ģimenēm (informēšana par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām,palīdzība dokumentu
noformēšanā, nelabvēlīgo ģimeņu apsekošana, sadarbība ar bāriņtiesu, Psiholoģiskās palīdzības
centru, pašvaldības policiju daţādu sociālu jautājumu risināšanā).
Savlaicīgu palīdzību slimību vai traumu gadījumos vienmēr nodrošina skolas māsa.
Izglītojamo ar mācību grūtībām atbalstam tiek nodrošinātas individuālās mācību priekšmetu
skolotāju konsultācijas. Kā parādīja aptaujas rezultāti, šo iespēju izmanto 98 % aptaujāto
izglītojamo.
Prioritātes

par

„interešu

izglītības

lomu

Latvijas

kultūrvēsturiskā

mantojuma

saglabāšanā„ īstenošanā liela loma ir skolas muzeja attīstībai un aktivitātēm (skolas vēstures
liecību krāšana un saglabāšana, iesaistīšanās un gūtie apbalvojumi skolu muzeju konkursos „Tu
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nenāc tikai no sevis”, „Skolas dziesma” u.c.), skolas muzicējošo kolektīvu Dziesmu svētku
tradīciju saglabāšana ( gūtie rezultāti, dalība Dziesmu un deju svētkos).
Skolas vide
Sadarbībā ar pedagogiem, izglītojamo parlamentu un skolas padomi ir izstrādāti skolas
iekšējās kārtības noteikumi, kas katru mācību gadu tiek aktualizēti, nepieciešamības gadījumā
veiktas izmaiņas un papildinājumi. Tie ir kvalitatīvi, veicina bērnu pašcieņu, pašdisciplīnu un
atbildības sajūtu.
Skolas iekšējās kārtības noteikumu izpildi kontrolē gan skolotāji, gan skolas vadība un
vecāki.
Skola

lepojas ar senām tradīcijām: Zinību dienu, Skolotāju dienu, Lāčplēša dienas

pasākumiem, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, vecākiem veltītiem koncertiem, talantu
konkursu, Karjeras dienu, pasākumu „Pēdējais zvans”, izlaidumi 9. un 12.klasēs, absolventu
tikšanās vakaru, raţas izstādēm u.c.

Pozitīva mikroklimata radīšanai organizēti skolas un

pilsētas mēroga pasākumi – konkursi, teatrāli uzvedumi, mācību priekšmetu nedēļas, izstādes,
darbnīcas, viktorīnas, spēles u.c.
71 % respondenti - izglītojamie, 88 % respondenti - vecāki atzīst, ka skolas rīkotie
pasākumi ir interesanti. Ik gadu pedagogi veic skolas pasākumu izvērtējumu un izsaka
ierosinājumus pasākumu pilnveidošanai. Ārpusklases aktivitātes sekmē izglītojamo patriotisko
audzināšanu, radot izglītojamiem iespēju radošai līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā, kā arī sekmē piederību savai skolai, veido pozitīvu attieksmi un
atbildību.
Skolā tiek radīti labvēlīgi apstākļi katram izglītojamajam un darbiniekam, analizēts
veiktais darbs, lai pilnveidotu skolas mikroklimatu. Pedagogi ir godīgi un taisnīgi pret visiem
izglītojamajiem un to ģimenēm. 84 % vecāku uzskata, ka pedagogi pret bērnu izturas taisnīgi un
piekrīt viedoklim, ka bērns ciena pedagogus. Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz atbildību
par noteikumu neievērošanu, kas palīdz veiksmīgi risināt radušās domstarpības

un

konfliktsituācijas. Skola sekmē pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanos, pieņemot un
respektējot atšķirīgo.
Liels darbs tika veikts skolas fiziskās vides labiekārtošanā. Katru vasaru tika renovēti 2-3
kabineti, ieskaitot gaismekļu nomaiņu, daļēji - mēbeļu.
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Resursi
Katram kalendārajam gadam tiek sastādīta budţeta tāme, izejot no skolas vajadzībām, bet
atkarīga no pašvaldības finansējuma. Iedalītie finanšu līdzekļi tiek plānveidīgi, racionāli sadalīti
un izmantoti.
Veiksmīga iesaistīšanās Eiropas struktūrfondu projektā “Atbalsts vispārējās izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” , Eiropas reģionālās attīstības fonda
projektā “Daugavpils pilsētas izglītības iestāţu informatizācija”, ERAF projektā „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas
vidusskolās” , kā rezultātā tika renovēti un nodrošināti ar standartu veiksmīgai īstenošanai
nepieciešamu mūsdienīgu aprīkojumu 4 kabineti (fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas),
iegādāti 35 jauni datori ar nepieciešamo mācību darbam programmu nodrošinājumu.
No 2010. līdz 2012.gadam skolā veikti plaši informatizācijas darbi. Visos mācību
kabinetos izveidoti interneta pieejas punkti, nodrošināta bezvadu piekļuve internetam.
2011.gadā skolā ierīkots optiskais interneta pieslēgums, ko nodrošina SIA „DauTKom”.
Datortehnika nomainīta informātikas kabinetos (28 komplekti) un izvietota mācību
priekšmetu MK vadītāju kabinetos (7 komplekti). Datoros uzstādīta jaunākā Windows
operacionālā sistēmā (Windows 7 Professional) un Microsoft Office 2010. Visos mācību
kabinetos uzstādīti datori, kuri pedagogiem nodrošina piekļuvi elektroniskajam ţurnālam
„Mykoob”. Datori saslēgti lokālajā tīklā, kurus apvieno serveris.
2009./2010.mācību gadā modernizēta mājturības kabineta virtuve.
2012./2013.mācību gada sākumā skolā tika uzstādīta ugunsdrošības signalizācija.
Novērošanas videokameru uzstādīšana plānojama pēc ERAF projekta “Daugavpils
pašvaldības izglītības iestāţu infrastruktūras attīstība- energoefektivitātes pasākumi un teritorijas
labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” pabeigšanas.
2009. un 2010.gadā skolas budţeta tāmes ietvaros tika iegādāti pūšamie mūzikas
instrumenti Ls 2921,30.
2009.gadā Comenius projekta “Es zinu, kas esmu un ko es gribu” ietvaros piesaistīti
līdzekļi Ls 1363,21.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Katra mācību gada sākumā atbilstoši skolas prioritātēm un iepriekšējā gada pašvērtējuma
rezultātā konstatētajām tālākās attīstības vajadzībām tiek sastādīts iekšējās kontroles darba plāns,
kura realizēšanas gaitu pārrauga skolas direktore un direktores vietnieki izglītības jomā.
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Skola aktīvi iesaistās pozitīvās pieredzes popularizēšanas pasākumos skolā un pilsētā radošās darbnīcas dabaszinību un matemātikas cikla mācību priekšmetos, ikgadēja skolotāju
uzstāšanās pilsētas metodiskajā konferencē, mācību priekšmetu nedēļas skolā, iesaistīšanās CLIL
projektā un Daugavpils bilingvālā centra piedāvātajās aktivitātēs mācību metodisko materiālu
izstrādē sākumskolas skolotājiem, atskaites un svētku koncertu organizēšana skolā un ārpus tās,
uzstāšanās Daugavpils pilsētas svētku pasākumos u.c.
Katru gadu janvārī skolas vadības sēdē tiek aktualizēts jautājums par skolas darbību
reglamentējošo

dokumentu

atbilstību

valsts

noteiktām

normatīvo

aktu

prasībām.

Nepieciešamības gadījumā tiek veikti korekcijas darbi.
Attīstības plāna īstenošanas pārraudzības darba grupā ietilpst skolas direktore un
direktores vietnieki. Katram ir noteikta atbildība par kādu no skolas darba kvalitātes jomām
(prioritāšu īstenošana, pašvērtēšanas darbs, tālākās attīstības vajadzību aktualizēšana).
Nodrošināta regulāra sadarbība ar vecākiem - vecāku dienas skolā, kopsapulces, skolas
mājas lapa, elektroniskais ţurnāls, individuālas pārrunas, sadarbība ar pirmsskolas izglītības
iestādēm, gatavojot bērnus mācību uzsākšanai 1.klasē, labdarības pasākumi sociālās aprūpes
namos, bērnunamos- koncerti u.c.
Pastāvīgi notiek sadarbība ar Daugavpils vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi,
ar Daugavpils pilsētas domi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk tekstā- IKVD),
Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk tekstā- IZM) , Valsts izglītības satura centru ( turpmāk
tekstā- VISC ), ar augstākās izglītības iestādēm un citām struktūrvienībām.
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3. Iepriekšējā perioda ieteikumu skolas darba kvalitātes uzlabošanai izpilde
Nr.
p.k.
1.

Ieteikums

Izpilde

Ierakstus klašu ţurnālos

Direktores vietnieki izglītības jomā regulāri seko klašu

veikt, ievērojot latviešu

ţurnālu aizpildīšanas precizitātei, nepilnību

valodas stila un

konstatēšanas gadījumos skolotājiem tiek dotas

pareizrakstības likumus.

norādes veikt pasākumus to novēršanai.
Regulāri tiek nodrošināti pasākumi skolotāju latviešu

Skolotājiem turpināt

valodas lietojuma prasmes pilnveidei

pilnveidot savas latviešu

-

2008./2009.mācību gadā - 20 skolotāji saņem
sertifikātus par sekmīgu valsts valodas apguves

valodas prasmes.

pilnveidi tālākizglītības kursos,
-

2009.gada 24.novembrī - atbalsta seminārs
„Valodas lietojums bilingvālā stundā”,

-

2010.gada martā –maijā - pētījums „Bilingvālās
izglītības realizēšanas kvalitāte Daugavpils
13.vidusskolā”, rekomendācijas, atbalsta un
kontroles pasākumi nepilnību novēršanai,

-

2010.gada 5.-12.jūnijā- latviešu valodas kursi
mūzikas un mājturības skolotājiem (36 stundas,
Daugavpils pilsētas Jaunatnes skola),

-

2010.g. novembrī -decembrī, 2011.gada janvārīfebruārī - kursu „Mazākumtautību skolotāju
profesionālās kompetences pilnveidei izglītības
satura īstenošanai latviešu valodā” organizēšana
skolas skolotājiem (60 stundas), pēc skolas vadības
lūguma vairākas nodarbības tika veltītas tieši
latviešu valodas stila un pareizrakstības kļūdu
novēršanai obligātajā skolas dokumentācijā.

2.

Izveidot skolotāju

Katra mācību gada sākumā skolā tiek sastādīts un

konsultāciju (pieņemšanas)

direktores apstiprināts skolotāju konsultāciju grafiks,

grafiku un iepazīstināt

kas novietots uz ziņojumu stenda skolotājiem,

izglītojamos un viņu

izglītojamajiem un vecākiem pieejamā vietā, klašu

vecākus.

audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji nodrošina
papildus informēšanu par konsultācijām mācību
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Nr.
p.k.

Ieteikums

Izpilde
priekšmetos ar dienasgrāmatu starpniecību, kā arī
mutvārdu pārrunās klases stundās, vecāku dienās,
vecāku kopsapulcēs.

Mācību priekšmetu skolotāji

veic novadīto konsultāciju uzskaiti.
3.

Nomainīt grīdas segumu

2007.gadā nomainīts grīdas segums 3.stāva gaitenī.

3.stāva gaitenī, veikt

2008.gadā veikta 7 sanitāro mezglu renovācija, 3

sanitāro mezglu renovāciju,

sanitārie mezgli palika iepriekšējā stāvoklī, jo netika

veikt aktu zāles remontu.

iedalīti prasītie finanšu resursi.
2012.gadā veikts aktu zāles remonts.

4.

Savlaicīgi veikt

Izglītības programmās regulāri tika veikti

nepieciešamos grozījumus

nepieciešamie grozījumi atbilstoši Ministru kabineta

realizējamajās izglītības

noteikumiem,

programmās.

2011./2012.mācību gada laikā, pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumu prasībām, skolas
prioritātēm, izglītojamo vēlmēm un interesēm, to
skaita svārstībām , izstrādātas jaunas izglītības
programmas, kuras licencētas 2012.gada 21.jūnijā.

5.

Visiem skolotājiem ievērot

Jautājums par vienotām prasībām mācību priekšmetu

skolā noteikto kārtību

programmu un tematisko plānu izstrādē vai izvēlē

mācību priekšmetu

pēdējo reizi tika aktualizēts skolas metodiskās

programmu un tematisko

padomes ( turpmāk tekstā- MP ) sēdē 2011.gada

plānu izstrādē.

3.maijā ,protokols Nr.5. Līdz 2011.gada 1.septembrim
visās metodiskajās komisijās atbilstoši skolas
vienotajām prasībām tika izstrādāti detalizēti
tematiskie plānojumi mācību priekšmetos, kurus
skolotāji turpina izmantot arī 2012./2013.mācību gadā.

6.

Katru mācību gadu skolā

Katra mācību gada sākumā ar rīkojumu tiek noteikts,

noteikt, pēc kādām mācību

kādas mācību priekšmetu programmas tiks izmantotas

priekšmetu programmām

katrā mācību priekšmetā.

strādā mācību priekšmetu
skolotāji.
7.

Vēlams izstrādāt nolikumu

Skolā ir izstrādāta „Kārtība, kādā organizējams

par projektu darbu

projektu darbs skolā” un pilnveidota „Zinātniski
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Nr.
p.k.

Ieteikums
pamatskolā.

Izpilde
pētnieciskās darbības ( turpmāk tekstā- ZPD)
organizēšanas kārtība skolā”.

8.

9.

Noteikt kārtību ekskursiju

Skolā ir izstrādāta „Kārtība, kādā organizējamas

plānošanai, organizēšanai.

ekskursijas skolā” .

Atjaunot mācību līdzekļus

No 2010. līdz 2012.gadam skolā veikti plaši

informātikā (datoru un

informatizācijas darbi. Visos mācību kabinetos

programmnodrošinājumu).

izveidoti interneta pieejas punkti, nodrošināta bezvadu
piekļuve internetam.
2011.gadā Daugavpils 13.vidusskolā ierīkots optiskais
interneta pieslēgums, ko nodrošina SIA „DauTKom”.
2012.gadā ESF projekta ietvaros skolai piegādāta
datortehnika - 35 komplekti. Datortehnika nomainīta
informātikas kabinetos (28 komplekti) un izvietota
mācību priekšmetu MK vadītāju kabinetos (7
komplekti). Datoros uzstādīta jaunākā Windows
operacionālā sistēmā (Windows 7 Professional) un
Microsoft Office 2010. Visos mācību kabinetos
uzstādīti datori, kuri pedagogiem nodrošina piekļuvi
elektroniskajam ţurnālam „Mykoob”. Datori saslēgti
lokālajā tīklā, kurus apvieno serveris.

* Iepriekšējā akreditācijā skolas darbs tika vērtēts 7 jomās pēc 20 parametriem.
10 parametros tika iegūts vērtējums vērtējums ļoti labi, bet 10 parametros - labi.
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4. Daugavpils 13.vidusskolas sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu
atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs. Skolas īstenotās izglītības programmas
Skolā 2012./2013. mācību gadā tiek īstenotas 4 izglītības programmas
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (21014121),
Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121),
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību
programma( 31013021),
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma
(31014021).
2011./2012. mācību gadā tika veikta skolas izglītības programmu efektivitātes izpēte ar
mērķi nodrošināt izglītojamo ieinteresētību programmas apguvē , racionālu finanšu resursu
izmantošanu, kā arī pārskatīt atbilstību valsts noteikto normatīvo aktu prasībām. Tika veiktas
izpētes rezultātā konstatēto nepilnību korekcijas, t.i., novērsta pamatizglītības obligāto mācību
priekšmetu satura daļēja apguve fakultatīvajās nodarbībās, sabalansēts profesionāli orientētā
virziena mācību priekšmetu saturs pamatskolā (mūzika- solfedţo), īstenota izglītojamo un viņu
vecāku vēlme dabaszinību vietā profesionāli orientētā virziena programmā vidusskolā apgūt
fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Matemātikas,dabaszinību un tehnikas virziena programma papildināta
ar jaunu mācību priekšmetu- tehnisko grafiku, kā arī nodrošināta iespēja vienas vidusskolas
klases ietvaros īstenot divas izglītības programmas ar mērķi sabalansēt finanšu iespējas un
izglītojamo intereses, pārbaudīta izglītības programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Šī
darba rezultātā tika licencētas jaunas skolas izglītības programmas - licences izsniegtas IKVD
2012.gada 21.jūnijā uz nenoteiktu laiku.
Pieprasījuma dinamika un izglītojamo skaita izmaiņas
skolas piedāvātajās izglītības programmās
Klases

Izglītojamo
skaits
(2009./10.)

Izglītojamo
skaits
(2010./11.)

Izglītojamo
skaits
(2011./12.)

Izglītojamo
skaits
(2012./13.)

Pamatizglītības profesionāli
orientētā virziena
mazākumtautību programma
(21014121)

1.-9.

239

242

251

244

Pamatizglītības mazākumtautību
programma (21011121)

1.-9.

266

269

254

249

Izglītības programma
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Izglītības programma

Klases

Izglītojamo
skaits
(2009./10.)

Izglītojamo
skaits
(2010./11.)

Izglītojamo
skaits
(2011./12.)

Izglītojamo
skaits
(2012./13.)

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

10.12.

59

65

61

59

Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētā virziena
mazākumtautību programma
(31014021)

10.12.

62

60

56

57

KOPĀ ( izglītojamo skaits
visās izglītības programmās):

1.-12.

626

636

622

609

Demogrāfiskās situācijas ietekmē ir saskatāma tendence samazināties izglītojamo skaitam
skolā kopumā, tomēr, kā redzams tabulā, pamatizglītības profesionāli orientētā virziena
mazākumtautību programmu salīdzinājumā

ar iepriekšējiem gadiem izvēlas lielāks skaits

izglītojamo, kas pierāda šīs programmas konkurētspēju mūsdienu skolu optimizācijas apstākļos.
Samērā stabils ir izglītojamo skaits vidusskolā, arī programmu izvēles proporcijās redzama
nepieciešamība pēc divu programmu līdzpastāvēšanas, ko nenodrošināja Vispārējās vidējās
izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma, kura pirms četriem
gadiem beidza pastāvēt nepietiekamā izglītojamo izvēles skaita dēļ.
Izmaiņas skolas izglītības programmās tika apspriestas pedagoģiskās padomes sēdē
2012.gada

29.

maijā, protokols nr.2, pēc licenču saņemšanas-metodisko komisiju sēdēs

2012.gada augustā un pedagoģiskās padomes sēdē 2012.gada 30.augustā, protokols nr.4.
Kā rāda 2012.gada oktobrī veiktās anketēšanas rezultāti, 100% skolas pedagogu atzīst, ka
viņi īsteno mācību procesu atbilstoši skolas licencētajām 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.
Skolotāji izmanto savā darbā VISC piedāvātās paraugprogrammas vai, balstoties uz tām,
veido mācību priekšmetu programmas, vai izstrādā autorprogrammas (profesionāli orientētā
virziena mācību priekšmetos). 91% aptaujāto pedagogu atzīst, ka sadarbojas ar citiem kolēģiem
mācību priekšmeta programmas izvēlē vai izstrādē.
Katra mācību gada sākumā direktore ar rīkojumu nosaka, kādas mācību priekšmetu
programmas tiks realizētas skolā katrā no mācību priekšmetiem. Katram skolotājam katrā klašu
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grupā atbilstoši programmai ir izstrādāts tematiskais plānojums, kas paredz satura apguves
secību, laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, ko
anketēšanā apstiprināja 100% skolotāju. Skolotāju tematiskie plānojumi tiek akceptēti metodisko
komisiju sēdēs un saskaņoti ar direktores vietnieku izglītības jomā.
Papildus izglītības programmā noteiktajiem obligātajiem un izvēles mācību priekšmetiem
skolā veiksmīgi tiek iedzīvinātas CLIL projekta idejas (bioloģijas mācīšana angļu valodā), kuras
plānojams paplašināt un pilnveidot, zinātniski pētnieciskā darba izstrāde vidusskolā un radoši
pētnieciskā darbība pamatskolā, vispusīga interešu izglītības programma,

kas papildina

profesionāli orientētā virziena programmas saturu un nodrošina iespēju iesaistīties daţādu jomu
aktivitātēs jebkuram skolas izglītojamajam.
Atbilstoši skolas licencētajām izglītības programmām ir sastādīts un apstiprināts stundu
saraksts, kas ir pārskatāms un izvietots visiem pieejamā vietā, ar ziņojumu stenda starpniecību
izglītojamajiem, ar ziņojumu stenda un e-pasta starpniecību skolotājiem savlaicīgi tiek ziņots par
izmaiņām stundu sarakstā. Gandrīz visi skolotāji un izglītojamie piekrīt šiem apgalvojumiem
(95- 98%).
Ir izstrādāta un direktores apstiprināta skolas audzināšanas programma, katram klases
audzinātājam ir tematiskais plānojums, kas tiek saskaņots ar direktores vietnieci audzināšanas
darba jomā.
Skolotāji izmanto arī skolas piedāvātās iespējas papildus mācību satura apguvei
nodrošināt individuālās nodarbības darbam ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamajiem ar
grūtībām mācībās, kas tiek uzskaitītas individuālo konsultāciju uzskaites lapās , kā arī atbalsta
personāla konsultācijas. 98 % aptaujāto izglītojamo atzina, ka viņiem ir pieejama šī iespējaapmeklēt pedagogu konsultācijas un saņemt palīdzību mācībās.
Skolā ir izstrādāts skolotāju individuālo konsultāciju un atbalsta personāla darba grafiks,
kas arī ir direktores apstiprināts un izvietots visiem pieejamā vietā.
Skolā darbojas 9 mācību priekšmetu, klašu audzinātāju metodiskās komisijas un skolas
atbalsta personāla grupa, kurās tiek veikts pašvērtējums un plānots darbs 7 skolas darba
kvalitātes vērtēšanas jomās. 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 skolotājiem par izmaiņām
mācību priekšmetu saturā, citām normatīvo aktu prasībām, kā arī palīdzību mācību priekšmetu
programmu un tematisko plānojumu izstrādē nodrošina metodisko komisiju vadītāji un
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direktores vietnieki izglītības jomā. Gandrīz visi aptaujātie skolotāji atzīst, ka iesaistās metodisko
komisiju darbā un ir iespēja saņemt konsultācijas daţādos ar skolu saistītos jautājumos pie skolas
vadības. Skolotājiem ir dota iespēja iepazīties ar citu skolu pieredzi mācību programmu izstrādē,
apmeklējot pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību organizētos pieredzes apmaiņas
pasākumus.
Visi skolotāji īsteno standartos paredzēto mācību saturu. Kontrole un izvērtēšana notiek
vairākos veidos: analizējot klašu ţurnālos veiktos ierakstus ,kas saskan ar tematiskajiem
plānojumiem, apmeklējot mācību stundas (gan skolas vadības, gan pedagogu savstarpējais
stundu apmeklējums), aptaujājot skolotājus un izglītojamos, analizējot pieredzi metodisko
komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju portfolio ievietotos materiālus, analizējot
valsts pārbaudes darbu rezultātus ,prezentējot skolotāju pieredzi pilsētas, novada un valsts
mēroga pieredzes apmaiņas pasākumos. Pēdējos gados skolotāji aktīvi iesaistījās kvalitātes
izvērtēšanas programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekta „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitātēs. Lielākā daļa skolotāju ir
projekta dalībnieki, kura ietvaros padziļināti tika analizēts skolotāju darbs daţādos aspektos.
Piedāvātie darba kvalitātes izvērtēšanas indikatori veicināja skolotāju pilnīgāku izpratni par
mācību satura apguves tēmām. Pedagogu profesionālā kompetence tika pilnveidota arī
iesaistoties ESF dabaszinātņu nacionālās programmas projekta īstenošanā „Mācību satura
izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" no
2005.gada jūlija līdz 2010.gada augustam (iesaistīti 12 skolotāji).
Kritērija novērtējums – ļoti labi.
Pamatjoma MĀCĪBU SATURS
Stiprās puses
1. Profesionāli orientētā virziena

Tālākās attīstības vajadzības
1. Sekot jauno licencēto izglītības

mācību priekšmetu standartu

programmu adaptācijai skolā,

izstrāde.

izvērtēt pozitīvās puses un trūkumus,

2. Pilnveidots skolas izglītības
programmu saturs.
3. Veiksmīga profesionāli orientētā

nepieciešamības gadījumā veikt
izmaiņas.
2. Paplašināt CLIL projekta darbību skolā.

virziena programmu īstenošana.
4. Noteikta mācību priekšmetu
programmu un tematisko plānojumu
izstrādes un kontroles metodika
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Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

skolā.
5. Pedagogu pieredzes popularizēšana
pilsētā un ārpus tās .
4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Laika posmā no 2009.līdz 2012.gadam liela loma skolas dzīvē tika veltīta pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanai, ko paredzēja iesaistīšanās Eiropas struktūrfondu
projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”,
sevišķu vērību pievēršot mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas procesam. 97,8 % aptaujāto
pedagogu atzīst faktu, ka skolā regulāri vērtē viņu darba kvalitāti, ir kritēriji pedagogu darba
kvalitātes novērtēšanai.
Kā apliecina skolotāju vadīto mācību stundu apmeklējumi, tematiskie plānojumi un citi
pedagogu portfolio ievietotie materiāli, mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību
metodes un formas, kas atbilst skolēnu vecumposmam, mācību priekšmetu specifikai,
izglītojamo spējām un sagatavotības līmenim. Metodisko komisiju atskaites liecina, ka lielākā
daļa pedagogu sadarbojas savā starpā, lai plānotu mācāmās tēmas, izstrādātu pārbaudes darbus
un citus mācību procesā izmantojamus materiālus, dalītos pieredzē par izmantoto mācīšanas
metoţu efektivitāti (atklātās stundas skolas mērogā, metodisko komisiju, tematiskās un pieredzes
apmaiņas pedagoģiskās padomes sēdes). Daudzi skolotāji savu pieredzi popularizēja ne tikai
skolas, bet arī pilsētas mēroga pasākumos, piemēram, metodiskajās konferencēs „Pašvērtējuma
veidi”, „Mācību procesa individualizācija un diferenciācija”, mācību materiālu izstrādes projektā
„Dabaszinību mācīšana sākumskolā bilingvāli vai latviešu valodā” , pētījumā „Pēctecības
nodrošinājums starp pirmsskolu un sākumskolu”u.c. Skolotāji papildinājuši savas zināšanas
tālākizglītības kursos un informatīvi izglītojošos semināros. 100% aptaujāto skolas skolotāju
uzskata, ka viņu vadītajās stundās klasē ir labvēlīgs mikroklimats, stundu plānojums ir loģiski
strukturēts, veicina mācību stundas mērķu un izvirzīto prasību sasniegšanu. 93,3 % skolotāju
apgalvo, ka viņi nodrošina mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju. Pirmkārt tas
nepieciešams darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās un arī darbā ar talantīgajiem
bērniem.
2011./2012. mācību gadā direktores vietnieces izglītības jomā veiktais pētījums
apliecināja arī to, ka mācīšanas temps ļauj izglītojamajiem sasniegt paredzētos mērķus un
uzdevumus.
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Skolotāja mācību metoţu izvēli nosaka arī pārbaudes darbu rezultāti, kas tiek izvērtēti
pēc katra veiktā darba, noteikti uzdevumi turpmākajam darbam.
Skolotāju organizētais mācīšanas process dod iespēju izglītojamajiem iesaistīties sava
darba pašvērtēšanas procesā. Tam piekrīt 91,1% aptaujāto izglītojamo, 8,9 % - daļēji.
Daudzos kabinetos telpu iekārtojums dod iespēju skolotājam izmantot jaunākās
informāciju tehnoloģijas un interaktīvās mācību metodes, sadarbojoties ar kolēģiem, tās
pieejamas ikvienam.
Informācijas tehnoloģijas ļoti ātri iekļaujas mācību procesā. Vēl nesen informācijas
tehnoloģijas bija izmantotas tikai informātikas stundās, pēc tam - projekts prioritārajos mācību
priekšmetos. Tagad informāciju tehnoloģijas (turpmāk tekstā- IT) ir iespējas izmantot visos
mācību priekšmetos. Pedagogiem ir iespēja aktualizēt, integrēt stundas posmus. Mācību stundas
kļuva interesantākas. To pilnībā atzīst 82,1 % , daļēji 16,3 % aptaujāto izglītojamo.
Aptaujā 86,7 % skolotāju atbildēja, ka mācību stundās izmanto atbilstošus standartam
mācību līdzekļus, aprīkojumu un informāciju tehnoloģijas, 13,3% - izmanto daļēji.
Tika organizētas pieredzes apmaiņas meistarklases nodarbības prioritārajos mācību
priekšmetos par moderno IT izmantošanas iespējām mācību stundās. Matemātikā –
A.Borisjonoks, informātikā - I.Čukrejeva, bioloģijā – V.Petrova, fizikā – J.Kostjukevičs, ķīmijāT.Timošenko.
Skolā 2011./2012.mācību gadā tika ieviesta elektroniskā „Mykoob” sistēma, kas ir liels
atbalsts sekmīgai mācību procesa nodrošināšanai. Pēc nepilna gada darba ar elektronisko
izglītojamo klašu ţurnālu 98 % pedagogu atzīst, ka tas tiek aizpildīts atbilstoši prasībām („Skolas
elektroniskā ţurnāla lietošanas kārtībai”), tā aizpildīšana tiek uzraudzīta, arī 97 % izglītojamo
uzskata, ka ir pilnībā informēti par elektroniskā ţurnāla lietošanas kārtību.
Skolas vienotā „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” nosaka izglītojamo
mājas darbu veidus, bieţumu, vērtēšanu. Diemţēl, tikai 84 % pedagogu atzīst, ka mājas darbi ir
mērķtiecīgi, sabalansēti starp daţādiem mācību priekšmetiem. 93 % izglītojamo pilnībā atzīst, ka
skolotāji regulāri vērtē viņu veiktos mājas darbus, tomēr tikai 68,7 % izglītojamo atzīst, ka tos
regulāri pilda, pārējie- daļēji vai nepilda vispār, kā iemeslus tam minot pārāk lielo mājas darbu
apjomu, laika trūkumu u.c. Šī tēma ir aktuāla ne tikai skolā, bet valstī kopumā, tāpēc tiks
izvirzīta par vienu no prioritātēm turpmākajam darbam.
Mācību priekšmetu tematiskie plāni paredz saikni ar reālo dzīvi, skolēni iesaistās
daudzveidīgā radošā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu
aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas . 88,9% pedagogu uzskata, ka viņi nodrošina
mācību procesa saikni ar reālo dzīvi, 11,1 %- daļēji.
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Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, izvirza skolēniem noteiktas
prasības, kuras izglītojamajiem ir skaidras un saprotamas,rosina mācīties atbilstoši viņu spējām.
89,4 % aptaujāto izglītojamo pilnīgi piekrīt šiem apgalvojumiem.
Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, māca
secināt, pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. 95,6 % pedagogu apgalvo,
ka viņi mācību darbā iesaista visus izglītojamos, rosina izteikt savu viedokli, uzklausa tos.
Papildus mācību stundām skolotāji atbilstoši sastādītajam skolas konsultāciju grafikam
piedāvā individuālās vai grupu konsultācijas, lai palīdzētu atrisināt izglītojamajiem mācību
darbā radušās problēmas vai gatavoties olimpiādēm, konkursiem u.c. pasākumiem. Pozitīvs
rādītājs ir tas, ka 98% aptaujāto izglītojamo apstiprina, ka viņiem ir nodrošināta iespēja apmeklēt
skolotāju konsultācijas un saņemt palīdzību mācībās.
Kritērija novērtējums – ļoti labi.

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Izglītojamie zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības. Ar prasībām konkrētajā
mācību priekšmetā skolotāji iepazīstina izglītojamos gada sākumā. Mācīšanās kvalitāte atkarīga
no tā, kā izglītojamie pārzina ar mācīšanu un vērtēšanu saistītos dokumentus. 89,4% aptaujāto
izglītojamo atzīst, ka viņiem pilnībā ir zināmas un saprotamas ar mācīšanās procesu saistītās
prasības pret viņu, 97,6% pilnībā pārzina skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības
noteikumus, 93% ir pārliecināti, ka viņu darbs regulāri tiks novērtēts.
Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, izvirza izglītojamajiem noteiktas
prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, palīdz izglītojamajiem veidot mācību motivāciju
un pētnieciskā darba iemaņas. Izglītojamie piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos, saistītos ar
mācību darbu: mācību priekšmetu olimpiādēs, metodisko komisiju organizētajos pasākumos
(mācību priekšmetu nedēļas skolā), konkursos, koncertos u.c.
IT ir liela loma izglītojamo patstāvīgajam darbam. Ir iespēja patstāvīgi apgūt mācību
vielu, ja ir vēlme strādāt papildus, var apgūt kavētās stundas vielu. Izglītojamajiem ir pieejami
arī skolas bibliotēkas pakalpojumi- plašs grāmatu klāsts, pieeja interneta resursiem, lasītava.
Skolā mērķtiecīgi un regulāri tiek organizēts zinātniski pētnieciskais darbs. Pētnieciskā
darba iemaņas apgūst sākumskolas, pamatskolas klasēs , kuras tiek prezentētas projektu nedēļas
laikā, labākie darbi tiek izvirzīti dalībai pilsētas radoši- pētniecisko darbu konkursā 5.-9.klašu
grupā, kur ik gadu tiek gūtas godalgotas vietas. Vidusskolas posmā katram izglītojamajam
jāizstrādā viens zinātniski pētnieciskais darbs atbilstoši skolas „Zinātniski pētnieciskās darbības
organizēšanas kārtībai” . Labākie darbi tiek izvirzīti tālākai dalībai novadā un valstī izglītojamo
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zinātniskajās konferencēs. Regulāri tiek sekots šīs aktivitātes norises gaitai, rezultātiem, ik gadu
ieviestas novitātes pilnveidei, piemēram, 2012.gada vasarā tika izstrādāts jauns „Zinātniski
pētnieciskās darbības organizēšanas kārtības” saturs, kas paredz kvalitatīvāku šī darba
nodrošinājumu.
Lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. Pārsvarā izglītojamie
prot pamatot savu viedokli, racionāli izmanto mācību laiku gan stundās, gan ārpus tām, izņemot
gadījumus, kas saistīti ar laika trūkumu mājas darbu nesabalansētības starp mācību priekšmetiem
dēļ. Šis jautājums tiek virzīts kā prioritāte tā sekmīgai risināšanai jomā „Mācīšana un mācīšanās”
jau tuvākajā nākotnē.
Pamatojoties uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes izvērtējumiem laika posmā
2009.- 2012.gados, var apgalvot, ka kopumā klasēs mācību stundās vienmēr valda labvēlīgs
mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu, skolotāji veic izglītojamo izaugsmes dinamikas
izpēti un analīzi šim mērķim izmantojot daţādas pieejas un veidus), izglītojamajiem tiek
nodrošināta iespēja sadarboties pāros, grupās (gandrīz 93% aptaujāto izglītojamo un 91,1%
skolotāju atzina, ka pilnībā prot to darīt), izvērtēt savu darbu. Pārsvarā izglītojamie aktīvi
iesaistās mācību stundu darbā (tikai 1,2 % izglītojamo atzīst, ka nav aktīvi stundās).
Mācību stundas vērošanas un novērtējuma rezultātu apkopojums 2009.- 2011. g.
Vērojamie parametri (kopā 174 mācību stundas)

Nav
Viduvēji
konstatēts

Labi

Ļoti labi

13%

87%

16%

83%

4%

96%

17%

82%

mācību uzdevumu saprotams formulējums

2%

98%

skolotāja skaidrojuma kvalitāte

6%

94%

14%

83%

7%

92%

30%

68%

MĀCĪŠANA:
stundas mērķu un uzdevumu skaidrība un to sasniegšana
klases mācību darba organizēšana un laika izmantojums

1%

labvēlīgas emocionālas vides nodrošināšana skolotāja un
skolēnu sadarbībai
skolēnu motivēšana darbam

mācību uzdevumu saikne ar reālo dzīvi

1%

3%

mācību metoţu un paņēmienu atbilstība izvirzīto mērķu
sasniegšanai
starppriekšmetu saiknes nodrošinājums

1%
2%
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Vērojamie parametri (kopā 174 mācību stundas)
individuālās pieejas nodrošinājums
mācību līdzekļu un materiālu izmantojums izvirzīto
mērķu sasniegšanai
materiāltehnisko līdzekļu izmantojums izvirzīto mērķu
sasniegšanai
MĀCĪŠANĀS:
skolēnu sadarbības (darbs pārī, grupās) prasme

Nav
Viduvēji
konstatēts

2%

2%

Labi

Ļoti labi

33%

63%

6%

94%

21%

2%

13%

64%

13%

1%

11%

75%

12%

88%

mācību materiālu izmantošanas prasme
radoša, analītiska, pētnieciska rakstura darbības

1%

16%

83%

uzdevumu izpilde (skolēnu atbilžu kvalitāte)

1%

40%

59%

skolēnu pierakstu un darba materiālu kvalitāte

5%

1%

28%

66%

skolotāja vērtējums (tai skaitā uzslavas, pozitīvas kritika) 1%

1%

12%

87%

skolēnu pašvērtējums un savstarpējais vērtējums

3%

31%

51%

VĒRTĒŠANA

15%

Kritērija novērtējums – labi.
4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajai mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtībai un Daugavpils 13. vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtībai. Skolas kārtība nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu (mācību
priekšmetu metodiskās komisijas vienotas prasības nosaka atbilstoši mācību priekšmeta
specifikai), veicinot izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu
novērtēšanā. Par to liecina mācību procesa dokumentācija, elektroniskais ţurnāls “Mykoob”,
izglītojamo mācību sasniegumu kopsavilkumi, semestru un mācību gada atskaites, skolas un
valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze.
Vērtēšanas metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo vecumam un mācību
priekšmetu specifikai. Liela vērība 2010.2011.mācību gadā tika pievērsta jautājumam par
pašvērtējuma organizēšanas kvalitātes uzlabošanu mācību stundās. Šī jautājuma veiksmīgākai
risināšanai tika piesaistīti pilsētas izglītības pārvaldes metodiķi, kuri organizēja metodiskā
atbalsta semināru skolā „Pašizvērtējuma iespējas mācību stundā”, pozitīvā pieredze tika
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apkopota metodiskajās komisijās un popularizēta pedagoģiskās padomes sēdē, vairāki skolas
skolotāji par savām inovācijām stāstīja pilsētas metodiskajā konferencē.
Skolā ir izstrādāts pārbaudes darbu grafiks, ar kuru tiek iepazīstināti skolēni un viņu
vecāki. Grafiks ir izvietots visiem redzamā vietā uz informācijas stenda. Nepieciešamības
gadījumā savlaicīgi tiek veiktas korekcijas.
Kritērija novērtējums – labi.
Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Mācīšanās procesā pedagogi rosina

1. Modernizēt mācību priekšmetu kabinetus

izglītojamos apgūt pēc iespējas

un paplašināt moderno tehnoloģiju

kvalitatīvākas zināšanas, mācīšanās un

izmantošanu mācību procesā ikvienā

sadarbības prasmes, kā arī pētnieciskā

mācību priekšmetā;

darba iemaņas;

2. Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai

2. Vidusskolā tiek organizēta zinātniski
pētnieciskā darbība;

tā padarot mācību procesu kvalitatīvāku;

3. Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās
iespējas sagatavoties un piedalīties

4. Meklēt risinājumus sekmīgai mājas darbu
apjoma un pamatojuma sabalansēšanai

u.c.
4. Pilnveidota pārbaudes darbu analīzes
sistēma;

starp daţādiem mācību priekšmetiem.
5. Turpināt darbu neattaisnoto kavējumu

5. Skolā esošie resursi un mācību kabinetu
vispārējās

3. Pilnveidot mācību procesa saikni ar reālo
dzīvi;

konkursos, olimpiādēs, skatēs, projektos

iekārtojums

veicinātu darbu ar jaunajām tehnoloģijām,

ESF

projekta

izglītības

nodrošināšanai

prioritārajos

novēršanā;

„Atbalsts
pedagogu
mācību

priekšmetos” nodrošina mācību priekšmetu
standartu izpildi un mūsdienu tehnoloģiju
izmantošanu mācību procesā;
6. Elektroniskās

sistēmas

„Mykoob”

ieviešana skolā, vecākiem ir iespēja katru
dienu sekot līdzi sava bērna sekmēm;
7. Pilnveidota izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība
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4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un
analīzei. Katra semestra un mācību gada beigās mācību priekšmetu skolotāji iesniedz
kopsavilkuma atskaiti par izglītojamo mācību sasniegumiem, kurā atspoguļo kādas ir izglītojamo
zināšanas mācību priekšmetā. Klašu audzinātāji veido kopsavilkumu par savas klases zināšanu
līmeni un analizē izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku.
No 2011./2012. mācību gada izglītojamo mācību sasniegumi tiek uzskaitīti e – ţurnālā
„Mykoob”. Pārbaudes darbu analīzi skolotāji veic pēc e – ţurnāla piedāvātās shēmas, izmanto
tajā piedāvātās atskaites, analizē tās, lai varētu veiksmīgi turpināt realizēt mācību satura apguvi
savā mācību priekšmetā. Skolā lieto gan izglītojamo dienasgrāmatas papīra formātā, gan e –
ţurnāla dienasgrāmatas. Reizi mēnesī vecāki saņem sekmju izrakstus, kuri tiek ielīmēti
izglītojamā dienasgrāmatā.
Mācību rezultāti tiek analizēti mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, vadības sēdēs,
pedagoģiskajās padomes sēdēs par galveno mērķi izvirzot mācību procesa uzlabošanu.
2.semestra laikā skolas vadība tiekas ar izglītojamajiem, kuriem ir vājš zināšanu līmenis mācību
priekšmetā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī viņu vecākus. Salīdzinot 1.semestra mācību
sasniegumus ar gada vērtējumu, tas parasti uzlabojas, jo 1. semestra vērtējums vēl nav gala
rezultāts un izglītojamie 2.semestrī ir vairāk motivēti augstāka sekmju līmeņa sasniegšanai.
Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti četros vērtējuma līmeņos:
9, 10 balles – augsts līmenis;
6, 7, 8 balles – optimāls līmenis;
4, 5 balles – viduvējs līmenis;
1, 2, 3 balles – vājš līmenis.
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Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamo sasniegumu līmenis
izglītības programmās 1.-12.kl. (%) - 2009./10. - 2011./12.
100

93.33

90

85.71

85

80
72.00

75.00
70

70

70.34
68.42
59.66

60
50

54.43
49

49.00

48.21

45.16
38.40

40
30
30
20

48.71

25

31.58
25.00

24.40
15

12.70
6.67

10

2 3

5.26
3.08
1.56 0.411.94

0
2009./10.

2010./11.

2011./12.

Augsts un optimāls līmenis

2009./10.

2010./11.

2011./12.

2009./10.

Viduvējs līmenis

2010./11.

2011./12.

Vājš līmenis

Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību izglītības programma, kods 21014121
Mazākumtautību pamatizglītības programma, kods 21011121
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma, kods 31014021
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods 31013021

Daugavpils 13.vidusskolas 2.-12.klašu izglītojamo sasniegumi
2011./2012.mācību gadā (vidējā balle)

Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību izglītības programmas un
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību

programmas

izglītojamo zināšanu līmenis ir augstāks gandrīz visās klasēs.
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2011./2012.mācību gadā pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību
izglītības programmas izglītojamo augsts un optimāls zināšanu līmenis ir par 16 % augstaks nekā
mazākumtautību pamatizglītības programmas izglītojamajiem. Arī vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programmas izglītojamo augsts un optimāls
zināšanu līmenis ir par 18 % augstāks nekā vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas izglītojamajiem.
Mācību sasniegumi 1.klasē tiek vērtēti aprakstoši. Izglītojamo sasniegumi 2. – 4. klasēs
ir augstāki, jo pārsvarā mācību priekšmeta skolotājs ir arī klases audzinātājs un labi pārzina
izglītojamā spējas un prasmes, 2., 3.klasē ballēs vērtē 3 mācību priekšmetus, pārējos –
aprakstoši, tikai 4.klasē vērtē visus mācību priekšmetus. 5. – 9.klasēs ikdienā izglītojamajiem
pietrūkst motivācijas, arī vecāki vairs nepievērš tik lielu vērību kā sākumskolas klasēs.
Vidusskolas klasēs daţiem izglītojamajiem trūkst motivācijas sasniegt pēc iespējas
augstākus mācību rezultātus, jo pēc skolas absolvēšanas daudzi izbrauc strādāt uz ārzemēm.
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Sekmju rezultāti mācību priekšmetos 2009./2010. – 2011./2012.m.g.
Nr.
p.k.
1.

Mācību priekšmets

Augsts līmenis, %

Optimāls līmenis, %

Viduvējs līmenis, %

09./10. 10./11. 11./12.

09./10. 10./11. 11./12.

09./10. 10./11. 11./12.

Vājš līmenis, %

Vidējā balle

09./10.

10./11.

11./12.

09./10.

10./11.

11./12.

Latviešu valoda un
literatūra

2.

8,6

9,84

9,86

47,7

40,66

49,04

43,2

47,54

40,38

0,6

1,97

0,72

6,0

5,81

6,13

Latviešu valoda
(vidusskola)

0,00

2,98

2,38

40,6

43,83

43,65

59,4

52,34

53,97

0,0

0,85

0,00

5,3

5,67

5,59

3.

Literatūra (vidusskola)

0,00

7,94

6,19

40,5

36,51

35,05

59,5

50,79

57,73

0,0

4,76

1,03

5,4

5,60

5,51

4.

Krievu valoda

5,1

5,14

7,32

42,4

38,70

35,37

51,3

54,45

56,50

1,2

1,71

0,81

5,3

5,54

5,65

5.

Krievu literatūra

5,9

6,94

8,16

46,2

42,71

44,08

47,3

48,26

46,53

0,6

2,08

1,22

5,5

5,73

5,85

6.

Krievu valoda un
literatūra

0,00

6,33

3,03

51,0

53,16

45,45

49,0

39,24

51,52

0,0

1,27

0,00

5,7

6,01

5,76

7.

Angļu valoda

6,80

4,73

8,70

42,4

39,72

39,13

50,6

53,66

50,24

0,2

1,89

1,93

5,7

5,57

5,80

8.

Latvijas vēsture

-

-

13,73

-

-

58,82

-

-

27,45

-

-

0,00

-

-

6,59

9.

Pasaules vēsture

-

-

9,80

-

-

58,82

-

-

29,41

-

-

1,96

-

-

6,45

10.

Latvijas un pasaules
6,59

vēsture

7,70

8,52

8,24

56,4

62,15

70,59

34,1

27,44

20,39

1,8

1,89

0,78

6,1

6,37

11.

Politika un tiesības

0,00

21,05

-

85,0

73,68

-

15,0

5,26

-

0,0

0,00

-

7,0

7,42

-

12.

Ekonomika

7,10

0,00

18,92

66,3

73,68

54,05

26,6

26,32

27,03

0,0

0,00

0,00

6,4

6,29

6,70

13.

Ģeogrāfija

6,90

7,11

7,53

57,7

45,50

44,09

35,4

46,92

46,77

0,0

0,47

1,61

6,0

5,78

5,84

14.

Psiholoģija

5,0

-

-

80,0

-

-

15,0

-

-

0,0

-

-

6,9

-

-

15.

Sociālas zinības

16,70

21,05

21,05

69,7

63,16

66,80

13,6

15,79

12,15

0,0

0,00

0,00

7,06

7,23

7,30

16.

Matemātika

6,40

8,49

9,47

34,4

32,33

36,49

54,1

53,70

50,14

5,1

5,48

3,90

5,46

5,51

5,68

17.

Informātika

30,70

23,00

18,53

54,5

61,03

58,19

14,8

15,49

22,41

0,0

0,47

0,86

7,44

7,17

6,88

18.

Programmēšanas
pamati

28,6

27,27

0,00

59,5

59,09

60,00

11,9

13,64

20,00

0,0

0,00

20,0

7,64

7,59

6,00

19.

Bioloģija

6,60

5,88

5,80

47,3

45,70

49,76

45,7

48,42

44,44

0,4

0,00

0,0

5,90

5,80

5,84

20.

Fizika

11,60

11,86

12,50

56,3

58,76

55,63

32,1

29,38

31,88

0,0

0,00

0,0

6,45

6,48

6,57

21.

Ķīmija

10,40

6,99

6,96

46,4

43,01

41,77

43,2

50,00

51,27

0,0

0,00

0,0

6,13

5,82

5,65

22.

Vizuālā māksla

32,40

35,37

43,72

54,0

53,25

51,01

13,6

11,38

5,26

0,0

0,00

0,0

7,4

7,70

8,06

23.

Mājturība un
tehnoloģijas

8,50

8,77

12,15

65,7

62,72

56,68

25,5

27,63

29,96

0,3

0,88

1,2

6,44

6,41

6,40

24.

Sports

20,00

24,57

33,03

69,7

61,14

62,08

11,0

14,29

4,59

0,0

0,00

0,3

7,20

7,32

7,89

25.

Mūzika

17,00

17,54

19,26

69,0

61,14

62,80

14,0

21,09

17,41

0,0

0,24

0,53

7,5

6,91

7,00

26.

Instrumenta apguve

18,00

52,22

27,62

74,0

42,59

57,46

8,0

4,81

14,92

0,0

0,37

0,0

7,4

8,19

7,36

27.

Solfedţo

20,00

18,97

19,05

60,0

54,87

59,26

20,0

26,15

20,63

0,01

0,00

1,06

6,5

6,83

6,84

28.

Mūzikas elemementārā
teorija

30,00

18,75

16,67

59,0

56,25

58,33

11,0

25,00

16,67

0,0

0,00

8,33

7,2

6,56

6,75

29.

Veselības mācība

62,00

47,73

36,11

38,0

52,27

63,89

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

8,68

8,30

7,97

30.

Dabaszinības (5. kl.)

7,55

10,20

9,43

56,6

73,47

45,28

35,85

16,33

45,28

0,0

0,00

0,0

6,2

6,90

5,96

31.

Dabaszinības (6. kl.)

5,50

12,24

9,80

62,0

44,90

54,90

33,0

42,86

35,29

0,0

0,00

0,0

6,4

6,14

6,33

32.

Dabaszinības (vsk.)

8,50

13,95

11,32

72,9

79,07

62,26

18,6

6,98

20,75

0,0

0,00

5,66

6,7

6,98

6,47

33.

Sociālās zinības (4. kl.)

15,70

32,73

33,33

82,4

61,82

57,41

1,9

5,45

9,26

0,0

0,00

0,0

7,2

7,87

7,61

34.

Dabaszinības (4. kl.)

13,70

23,64

25,93

74,5

58,18

53,70

11,8

18,18

20,37

0,0

0,00

0,0

7,0

7,25

7,17

35.

Matemātika (2.-4.kl.)

19,60

20,38

22,65

52,5

50,32

60,22

27,9

28,66

17,13

0,0

0,64

0,0

6,7

6,78

7,11

36.

Krievu valoda (2.-4.kl)

11,40

19,11

20,99

58,9

50,96

64,09

29,1

29,94

14,92

0,6

0,00

0,0

6,45

6,73

7,10

37.

Mājturība (4.kl)

13,70

52,73

51,85

74,5

36,36

46,30

11,8

10,91

1,85

0,0

0,00

0,0

6,96

8,13

8,48

38.

Vizuālā māksla (4.kl)

13,70

49,09

38,89

86,3

49,09

61,11

0,0

1,82

0,00

0,0

0,00

0,0

7,15

8,45

8,17

39.

Sports (4.kl)

20,00

58,18

59,26

80,0

41,82

40,74

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

7,77

8,60

8,61

13,5

19,5

18,1

59,8

52,9

53,1

26,3

26,9%

27,4

0,3

0,7

1,4

6,6

6,8

6,69

VK

Izglītojamo zināšanu līmenis mācību priekšmetos pirms pēcpārbaudījumiem. Kopējais
vidējais vērtējums nav zemāks par 6, 6. Izglītojamo sasniegumi pēdējos gados ir stabili.
Visvairāk augstu vērtējumu ir vizuālajā mākslā, sportā, informātikā, sociālajās zinībās,
instrumenta apguvē, solfedţo, bet vāju vērtējumu vairāk ir matemātikā, latviešu valodā un
literatūrā, krievu valodā, krievu literatūrā,
Mūzikas elementārajā teorijā un programmēšanas pamatos, dabaszinībās vidusskolā
procentuāli liels skaits vāju vērtējumu, jo šos mācību priekšmetus izvēlas mazs izglītojamo
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skaits. Papildus darbs notiek ar izglītojamajiem, kuriem ir vājš zināšanu līmenis. Pēc mācību
gada noslēguma viņi turpina darbu 2 nedēļas un kārto pēcpārbaudījumus. Skolotāju prasīgums
ikdienas darbā palīdz izglītojamajiem gūt labākus rezultātus valsts pārbaudes darbos. Vājie
vērtējumi ir mācību priekšmetos, kuru apguve cieši saistīta ar izglītojamo lasītprasmi un
lasīšanas motivāciju, kas ir valsts mēroga problēma.
Apguves līmeņi mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi 2009./2010.2011./2012.mācību gados.
Gada vērtējumi 3.klasēs:
2009./2010.
Līmeņi, %

A

O

Vd

2010./2011.

2011./2012.

Vj

A

O

Vd

Vj

A

O

Vd

Vj

Latviešu
valoda

10,71 53,58 35,71

0

20,0

46,0

43,0

0

3,92

60,78 35,29

0

Matemātika

16,1

0

19,61

54,9

25,49

0

35,29 50,98 13,73

0

Krievu
valoda

10,71 66,08 21,43 1,78 15,69 49,02 35,29

0

27,45 62,75

0

60,7

23,2

9,8

Augsts līmenis ir pieaudzis matemātikā un krievu valodā. Lielākai daļai zināšanas un
prasmes novērtētas augstā un optimālā līmenī.
Gada vērtējumi 6.klasēs:
2009./2010.
Līmeņi, %
Latviešu
valoda

A
0

O

Vd

46,15 53,85

2010./2011.
Vj
0

A

O

Vd

8,16 57,14 34,69

2011./2012.
Vj
0

A

O

Vd

2,63 36,84 60,53

Vj
0

Matemātika

2,56 38,47 56,41 2,56 16,33 46,94 34,69 2,04 11,76 43,14 41,18 3,92

Krievu
valoda

2,56 41,03 53,85 2,56 8,16 48,98 42,86

Dabaszinības 5,13 61,54 33,33

0

12,24 44,9 42,86

0

5,88 41,18 52,94

0

0

9,8

0

54,9

35,29

Lielākā daļa vērtējumu ir viduvējā un optimālā līmenī matemātikā un krievu valodā,
viduvējs līmenis ir latviešu valodā. Jāuzlabo zināšanu līmenis matemātikā.
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Gada vērtējumi 9.klasēs:
2009./2010.
Līmeņi, %

A

O

2010./2011.

Vd

Vj

A

O

Vd

2011./2012.
Vj

A

O

Vd

Vj

Latviešu v.

1,59 47,62 49,2 1,59 3,64 27,27 65,45 3,64 5,08

38,98 50,85 5,08

Matemātika

6,35 33,34 60,31

0

10,91 21,82 63,64 3,64 10,17

33,9

Krievu val.

3,18 41,27 55,55

0

7,27 28,18 58,18 6,36 9,48

43,10 45,69 1,72

Angļu val.

4,76 41,27 53,97

0

5,45 32,73 58,18 3,64 1,69

33,9

Vēsture

3,18 53,97 38,1 4,75 7,27 41,82 45,45 5,45 5,08

Solfedţo

21,43

75

3,57

0

9,52 57,14 33,33

Instrumenta 39,29 53,57 7,14
apguve

0

35,0

55,0

5,0

0

52,54 3,39

62,71 1,69

64,41 27,12 3,39

11,76 52,94 35,29

5,0 28,57 21,43

50,0

0
0

Lielākā daļa vērtējumu ir viduvējā un optimālā līmenī. Vājam līmenim ir tendence
samazināties. Jāuzlabo zināšanu līmenis latviešu valodā.
Gada vērtējumi 11. – 12.klasēs:
2009./2010.
Līmeņi, %

A

O

Vd

2010./2011.
Vj

A

O

Vd

2011./2012.
Vj

A

O

Vd

Vj

Latviešu valoda

7,0

53,0 40,0

0

2,44 46,34 51,22

0

0

42,42 57,58

0

Angļu valoda

7,0

38,0 55,0

0

4,88 34,15 60,98

0

6,06

33,33 60,61

0

Matemātika

3,0

30,0 67,0

0

5,0

60,0

0

6,06

24,24 69,70

0

Bioloģija

14,0 68,0 18,0

0

9,09 72,73 18,18

0

5,26

42,11 52,63

0

Ķīmija

23,0 60,0 18,0

0

9,09 63,64 27,27

0

5,56

27,78 66,67

0

Krievu valoda

7,0

0

4,44 35,56 57,78 2,22

3,03

45,45 51,52

0

Instrumenta
apguve

36,0 64,0

0

20,0

Ekonomika
(11.kl.)

2,0

0

0

Informātika
(11.kl.)

18,0 64,0 18,0

60,0 33,0
0

72,0 26,0

35,0

60,0

20,0

0

28,57 42,86 28,57

0

57,14 42,86

0

16,67 41,67 41,67

0

0 25,71 57,14 17,14

0

2,27

72,73 22,73 2,27
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Instrumenta apguvē, informātikā, ekonomikā lielākai daļai izglītojamo zināšanas un
prasmes ir novērtētas augstā un optimālā līmenī. Jāuzlabo zināšanu līmenis latviešu valodā,
angļu valodā, matemātikā, ķīmijā.
Ministru prezidenta Atzinības rakstus par labiem sasniegumiem mācību darbā ir saņēmuši:
2011./2012.m.g. – Aleksandra Loseva, Aleksandrs Kuļa, Aleksejs Kuļa.
2010./2011.m.g. – Jūlija Jegorova
2009 ./2010.m.g. – Jurijs Sivickis, Jolanta Barzdo, Elīna Sokolovska
Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
1616
16
14

12

12
10
8

6

5

6
4
2

1 1

1

0

1 1

2

5

5

3 3

6

3
1

Pilsētā 2010./11.
Pilsētā 2011./12.
Novadā, valstī 2010./11.
Novadā, valstī 2011./12.

1

0
1.vieta

2.vieta

3.vieta

Atzinība

Kopā god.v.

Individuālajās konsultācijās skolotāji plāno darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem.
Mācību priekšmets

Sasniegumi
pilsētā

Sasniegumi novadā,
valstī

Izglītojamā vārds
uzvārds, klase

Skolotājs

Angļu valoda 6.kl.

atzinība

A.Peipiņa, 6.a

N. Ignatjeva

Angļu val.11.-12.kl.

atzinība

T.Nikolajevs, 12.b

Ţ. Papenoka

Angļu val. 9.kl.

atzinība

K. Mihailova, 9.a

J. Maskaļova

Bioloģija 9.-12.kl.

atzinība

V. Kolosovska,9.b

V. Petrova

atzinība

V. Mizers, 9.b

Fizika 9.-12.kl.

Matemātika 5.- 8.kl.

Mūzika

Latviešu valoda 4.kl.

2. vieta

atzinība, valstī

S. Petkuns, 10.b

3.vieta

3.vieta, valstī

V. Mizers, 9.b

1.vieta

2.vieta, valstī

A. Kudrjašova, 5.a

J. Kostjuķevičs

A. Sambure

atzinība

D. Stepanova, 5.b

3.vieta

I. Lavrinoviča, 6.a

S. Boicova

atzinība

A. Voronova,11.a

I. Kuļa

atzinība

N. Orlovska, 4.a

I. Rudāne
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Mācību priekšmets

Sasniegumi
pilsētā

Matemātika 3.kl.

Krievu val. 4.kl.

Sasniegumi novadā,
valstī

Izglītojamā vārds
uzvārds, klase

Skolotājs

atzinība

D. Semjonovs ,3.a

atzinība

D. Stepanova,3.a

atzinība

A. Andrejeva,3.a

atzinība

N. Orlovska,4.a

J. Lapa

A. Kokina

Latgales novada ol.
matemātikā

2.vieta novadā

N. Trifonovs, 4.b

V. Leskovska

Latgales novada ol.
matemātikā

atzinība novadā

N. Poltarjonoks,4.a

J. Lapa

atzinība novadā

S. Isajeva, 4a

Dabaszinības 2.kl.

3.vieta

L. Meļņikova

D. Semjonovs, 2.a

Kritērija novērtējums – labi.

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skolas vadība pārrauga valsts pārbaudes darbu organizēšanu, valsts pārbaudes darbi tiek
organizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Skolā tiek veikta sistemātiska valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite, izvērtēšana un
analīze. Sasniegumi

valsts

pārbaudes

darbos

tiek analizēti

metodiskajās komisijās,

pedagoģiskajās padomes sēdēs un izvirzīti priekšlikumi sasniegumu uzlabošanai.
Mācību

priekšmetu

apguves

līmeņi

valsts

pārbaudes

darbos

2009./2010.-

2011./2012.mācību gados.
3.klases:
2009./2010.
Līmeņi, %

A

O

Vd

2010./2011.
Vj

A

O

Vd

2011./2012.
Vj

A

Latviešu valoda 27,28 49,09 20,0 3,63 15,69 47,06 37,25 0,0 0,0

O

Vd

Vj

56,86 37,25 5,88

Matemātika

46,64 41,82 12,73 1,82 35,29 47,06 17,65 0,0 50,98 45,1

Krievu valoda

40,0 47,27 12,73 0,0 31,37 45,10 23,53 0,0 45,1

3,92

0,0

49,02 5,88

0,0
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Zināšanu līmenis valsts pārbaudes darbos ir augstāks nekā ikdienā. Matemātikā un krievu
valodā lielākai daļai zināšanu līmenis augstā un optimālā līmenī, zināšanu līmenis jauzlabo
latviešu valodā.
6.klases:
2009./2010.
Līmeņi, %

A

O

Vd

Latviešu
valoda

7,89 60,53 31,58

Matemātika

0,0

-

Vj
0,0

34,21 55,26 10,53

Krievu valoda 5,26 42,11 52,63
Dabaszinības

2010./2011.

-

-

A

O

Vd

2011./2012.
Vj

A

O

18,37 57,14 24,49 0,0 11,76 43,14

Vd

Vj

45,1

0,0

10,2

55,1

34,69 0,0

9,8

50,98 39,22 0,0

0,0

4,08

53,06 42,86 0,0

9,8

43,14 47,06 0,0

-

6,12

61,22 32,65 0,0 11,76 64,71 23,53 0,0

Palielinājās augsts un optimāls zināšanu līmenis dabaszinībās, matemātikā. Latviešu
valodā un krievu valodā vairāk nekā pusei izglītojamo zināšanas un prasmes novērtētas augstā un
optimālā līmenī.
9.klases:
2009./2010.
Līmeņi, %

A

O

Vd

2010./2011.
Vj

A

O

Vd

2011./2012.
Vj

A

O

Vd

Vj

Matemātika

1,67 36,67 60,0

1,67

6,25 22,92 66,67 4,17

6,0

42,0

52,0

0,0

Krievu val.

10,0 58,33 31,67

0,0

6,25 39,58 54,17

0,0

8,0

42,0

50,0

0,0

Angļu val.

1,67 46,67 51,67

0,0

6,25 43,75 50,0

0,0

6,0

44,0

50,0

0,0

Vēsture

1,67

55,0 43,33

0,0

4,17 62,50 33,33

0,0

2,0

68,0

30,0

0,0

Solfedţo

17,86 71,43 10,71

0,0

18,75 75,0

6,25

0,0

6,67 53,33 40,0

0,0

Instrumenta
apguve

42,86 50,0

0,0

12,5

12,5

0,0

20,0

7,14

75,0

53,0

20,0 6,67

Lielākajai daļai izglītojamo zināšanas un prasmes novērtētas augstā un optimālā līmenī
krievu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, solfedţo un instrumenta apguvē. Uzlabojās zināšanu
līmenis matemātikā.
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Vidusskola:
2009./2010.
Līmeņi, %

A

O

2010./2011.

Vd

Vj

A

0,0 0,0

O

Vd

O

Vd

Vj

10,0 0,0 0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0 33,3

33,3

33,3 0,0

7,14 71,43 21,43 0,0 25,0

50,0

25,0 0,0

Ekonomika

0,0 100,0

0,0

Krievu val.

25,0 50,0

25,0 0,0 25,0 75,0

Informātika
Programmēšanas
pamati
Ģeogrāfija

-

-

100,0 0,0

-

-

0,0

0,0

2011./2012.

-

0,0 85,71 14,29 0,0 0,0

90,0

-

Vj

-

0,0

-

100,0 0,0

A

-

-

-

-

-

-

-

-

Zināšanas un prasmes lielākai daļai izglītojamo novērtētas augstā un optimālā līmenī.
2011./2012.mācību gadā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā mazākumtautību
izglītības programmās pamatizglītības sertifikātā papildus procentuālajam novērtējumam tiek
norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe atbilstoši noteiktajam normatīvajā aktā par
valsts valodas zināšanu apjomu profesionālo un amata pienākumu veikšanai, patstāvīgās
uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.
Centralizētajā eksāmenā latviešu valodā iegūtais kopējais procentuālais vērtējums atbilst šādam
valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei:
vērtējums no 5 līdz 29,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 1.pakāpei (A1);
vērtējums no 30 līdz 49,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 2.pakāpei (A2);
vērtējums no 50 līdz 67,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1);
vērtējums no 68 līdz 84,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2);
vērtējums no 85 līdz 94,99 procentiem atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1);
vērtējums no 95 līdz 100 procentiem atbilst augstākā līmeņa 2.pakāpei (C2)
Centralizētā eksāmena rezultāti valsts valodā 9.klasēs 2011./2012.m.g.
A1

A2

B1

B2

C1

C2

13.vidusskolā

6%

32%

30%

32%

0%

0%

Daugavpils skolās

8%

24%

28%

30%

9%

1%

Kopā valstī

3,5%

22,8%

33,8%

31,1%

7,9%

0,9%

Centralizēta eksāmena latviešu valodā 9.klasēs ABC līmenis
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13.vidusskola

Daugavpils skolās

Valstī

2010./2011.m.g.

37%

48,76%

54,92%

2009./2010.m.g.

50 %,

38,04

59,42

Skola regulāri izvērtē izglītojamo sasniegumus salīdzinājumā ar pilsētas un valsts
rezultātiem.
Neviens no izglītojamajiem nav saņēmis augstākā līmeņa pakāpi, 62% saņēma vidējā
līmeņa pakāpi. CE latviešu valodā zināšanu līmenis ir zemāks par līmeni valstī.
12.klases:
Latviešu
valoda
skaits

Līmenis

%

33

Angļu valoda
skaits

%

33

skaits

%

33

A
B

Matemātika

Ķīmija
skaits

%

1
2

6,1

4 12,1

22

66,7

Bioloģija
skaits

%

1

skaits

%

101
1

1

KOPĀ ABC

100

3

100

2,97

27 26,73

C

10

30,3

9 27,3

7

21,2

26 25,74

D

21

63,6

15 45,5

2

6,1

38 37,62

E

2

6,1

5 15,2

7

F

-

ABC skolā

10

30,3

13 39,4

31

93,9

1

100

1

100

ABC valstī

53,0

51,0

49,1

56,1

58,1

ABC pilsētā
(v.s.)

46,1

58,1

78,3

74,5

71,2

2010./2011.

55,3

60,5

76,3

50,0

100

2009./2010.

65,0

38,0

95,0

71,0

25,0

6,93
-

56 55,45

No obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem vislabākie sasniegumi matemātikā - lielākā
daļa izglītojamo nokārtoja šo eksāmenu ABC līmenī - 93,9%. No izvēles eksāmeniem, kurus
kārtoja neliels skaits izglītojamo, labi sasniegumi ir bioloģijā - 1 skolēns, saņēma A līmeni,
ķīmijā - 1 skolēns, saņēma B līmeni. Otro gadu eksaktos mācību priekšmetus kārto pēc jaunā
standarta prasībām, eksāmenam tika pievienota praktiskā daļa, kura tika veikta skolā. Viens
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eksāmena kārtotājs nevar pilnībā uzrādīt kvalitāti mācību priekšmetā. Vidusskolas posmā nav
neviena vērtējuma F. Jāuzlabo izglītojamo mācību sasniegumi latviešu valodā un angļu valodā.
Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamo ABC līmenis (%) CE
2009./2010.-2011./2012.mācību gados.

Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamo ABC līmenis (%) CE
2011./2012.m.g. (salīdzinājumā ar pilsētas un valsts līmeni)

100.0

100.0

93.9
78.30
58.10
51.00

53.00
46.10

74.50

71.20

56.10

58.10

49.10

39.4
30.3

Latviešu valoda

Angļu valoda

Matemātika

Daugavpils 13.vidusskola

Ķīmija

Daugavpils

Bioloģija

Valsts

Kritērija novērtējums – labi.
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Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Skola uzskaita un analizē izglītojamo 1. Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju
mācību

sasniegumu

mācību

priekšmetā,

izmanto

rezultātus
iegūtos

zināšanu

katrā

rezultātus 2. Daţādot
kvalitātes

paaugstināšanai.
2. Ieviests

e

–

notiek

darbu

ar

talantīgajiem

izglītojamajiem, lai paaugstinātu mācību
sasniegumu līmeni mācību priekšmetos.

ţurnāls

„Mykoob”

un 3. Nodrošināt atbalstu izglītojamo mācību

nodrošināti mācību kabineti ar datoriem.
3. Skolā

pamatizglītības 2. posmā un vidusskolā.

mērķtiecīga

izglītojamo

motivācijai latviešu valodas un angļu
valodas veiksmīgai apguvei.

sagatavošana valsts pārbaudes darbiem.
4. Lielākajā daļā valsts pārbaudes darbu
izglītojamo rezultāti ir optimālā līmenī.
5. Mācību sasniegumu rezultāti valsts
pārbaudes darbos ir atbilstīgi mācību
sasniegumiem ikdienas darbā vai augstāki.
6. Sistemātisks darbs ar talantīgajiem

izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem
ir grūtības mācībās.

4.4. Atbalsts izglītojamajiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana (drošības un darba aizsardzība)
Skolā ir medicīnas kabinets, skolas māsa, kas nodrošina neatliekamo medicīnisko
palīdzību visiem audzēkņiem un personālam.
Reizi mācību gadā sertificēta skolas medmāsa veic padziļinātu izglītojamo medicīnas
apskati. Vienu reizi mācību gadā izglītojamie saņem stomatoloģisko palīdzību un konsultācijas.
Skolas māsa veica pētījumu „Skolēnu somas svara atbilstība LR MK noteikumiem
Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēm”.
Skolā regulāri apkopo un izmanto ziņas par izglītojamo veselību.
Katru gadu pēc skrīninga programmas skolas māsa veic izglītojamo veselības pārbaudi,
kā arī nosūta tos pie ģimenes ārsta profilaktiskās apskates iziešanai.
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Apsekoto izglītojamo veselības pārbauţu rezultāti.
2010./2011.

2011./2012.

Izglītojamo skaits

618

622

616

ar vāju redzi

209

188

162

ar runas
defektu

41

46

53

skolioze I

19

10

7

skolioze II

12

7

8

stājas
traucējumi

583

597

589

sirdsasinsvadu
sistēma

20

27

23

kuņģa zarnu
trakts

12

11

9

elpošanas
sistēma

19

22

21

urīnizvadīšanas
sistēma

3

3

2

neiroloģiskās
un psihiskās
slimības

5

3

4

citas hroniskās
slimības

51

3

4

Hroniskās slimības

tai skaitā

2009./2010.

Skola vecākiem lūdz sniegt informāciju par bērna veselības stāvokli (diēta, alerģijas
izpausmes). Kad izglītojamie grieţas medicīnas kabinetā pēc palīdzības un atklājas kāda
infekcijas slimība, alerģija vai nopietna trauma, tad par to nekavējoties tiek ziņots vecākiem.
Vecāku sapulcēs

skolas māsa stāsta par medicīnisko pārbauţu rezultātiem, par

hroniskajām slimībām vai citām daţādām veselības novirzēm. Iekšējās kārtības noteikumos ir
noteiktas prasības, kā darbinieki informē vecākus par negadījumiem, traumām un saslimšanas
gadījumiem.
Skolā traumu skaits nav liels.
Traumu skaits, kuras reģistrētas 2011./2012.mācību gadā:
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Saišu
sastiepumi

Izmežģījumi

Lūzumi

Smadzeņu
satricinājumi

Nopietnas
traumas

Sīkas
traumas

Stundu laikā
Sporta
stundās

7
1

Starpbrīţos

2

1

3

4

1

7

Mājturības
stundās
Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteiktas prasības, un izglītojamie

zina, kā

rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. Klases audzinātāja stundās skolas māsa
veic pārrunas par medicīnas tēmām. Izglītojamie uzzina par daţādām bērnu slimībām, viņi
mācās sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, uzzina arī par hroniskajām slimībām.
Skolas māsa veic izglītojamo apmācību un pēc tam viņi piedalās pilsētas konkursā par
pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Lielu ieguldījumu šī jautājuma risināšanā dod tie
izglītojamie, kuri apmeklē autoskolu un gatavojas vadītāju apliecību saņemšanai.
Skolā ir pieejama jaunākā informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.
Izglītojamo dienasgrāmatās un 1.stāva foajē ir informācija par palīdzības dienestu tālruņiem.
Iepriekšējā un šajā mācību gadā sevišķa uzmanība tika veltīta izglītojamo un skolas
darbinieku drošības jautājumiem, kuri saistīti ar veiktajiem remontdarbiem skolas teritorijā un
skolas telpās.
Skolā ir evakuācijas plāns, kas izvietots katrā stāvā, rakstiskas instrukcijas. Darbinieki
(informatīvajās sanāksmēs un individuāli) un izglītojamie (klases audzinātāja stundās)
sistemātiski tiek informēti un viņiem tiek atgādināts par rīcību ekstremālās situācijās.
Skolā katru gadu notiek izglītojamo un darbinieku praktiska apmācība, kā rīkoties
ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. Skolas māsa uzrauga, vai tiek vēdinātas telpas un
ievērotas citas higiēnas prasības.
Skola organizē izglītojamo teorētiskās un praktiskās nodarbības par satiksmes drošības
noteikumu ievērošanu klašu audzinātāju stundās, uz kurām tiek aicināti ceļu policijas darbinieki
un autoskolas „Gross” instruktori un pasniedzēji.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā
apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas. Izglītojamie un skolas
darbinieki obligāti katra mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības tiek iepazīstināti ar tām.
Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju organizēšanā, kas balstās uz 24.11.2009. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
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iestādēs un to organizētajos pasākumos”. Ar to tiek iepazīstināti visi iesaistītie izglītojamie, kuri
par iepazīšanos ar instruktāţu parakstās klašu instruktāţu lapās (glabājas klašu audzinātāju
portfolio). Izglītojamajiem klases stundās notiek nodarbības par satiksmes drošību, rīcību
ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, uzturu, personīgo higiēnu, dzimumaudzināšanu,
daţādu kaitīgo vielu ietekmi uz veselību.
Sevišķi liela uzmanība pagājušajā un šajā mācību gadā tika pievērsta izglītojamo drošībai
sakarā ar skolas ēkas un teritorijas renovācijas būvdarbu veikšanu.
Mācību nodarbību laikā par izglītojamo drošību atbild attiecīgais pedagogs. Skola rūpējas
par izglītojamo drošību iestādes telpās un tās teritorijā. Pie centrālās ieejas un foajē drošību un
kārtību uztur iestādes deţurants. Starpbrīţos skolas gaiteņos pēc grafika deţūrē skolotāji.
Skolotāju deţūru pārrauga deţurējošais administrators. Katru dienu ēdnīcā pēc grafika deţūrē
skolotājs.
Skolas iekšējās kārtības noteikumos noteikts, kādā kārtībā skolu apmeklē nepiederošas
personas.
Apsardze nav paredzēta iestādes štatu sarakstos.
Ar signalizācijas palīdzību tiek apsargāti informātikas kabineti un arhīvs.
Ar darba aizsardzības jautājumiem iestādē nodarbojas darba aizsardzības speciālists, kura
pienākums ir novērtēt darba vides riskus, uzraudzīt darba vidi, veikt daţāda veida instruktāţas,
organizēt iestādes darbinieku obligātās veselības pārbaudes.
Atbalstu izglītojamo psiholoģisko vajadzību nodrošināšanā sadarbībā ar klases
audzinātāju un vecākiem sniedz izglītības psihologs. Ievērojot konfidencialitāti, psihologs veic
izglītojamo izpēti, konsultēšanu, rehabilitāciju, sniedz rekomendācijas. Īpaša uzmanība tiek
pievērsta izglītojamajiem ar grūtībām mācībās un ar uzvedības problēmām.
Risināt daţādus sociālas dabas jautājumus izglītojamajiem palīdz sociālais pedagogs,
nepieciešamības gadījumā tiek realizēta sadarbība ar pilsētas pašvaldības policiju, VPIP bērnu
tiesību aizsardzības inspektori, Bāriņtiesu un citām institūcijām.
Sākumskolas izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu,
kuras darbību regulē pagarinātās darba dienas grupas reglaments.
Skolā tiek nodrošināta iespēja organizēti paēst siltas pusdienas, izmantot bufeti.
Pateicoties Daugavpils pilsētas domes finansiālajam atbalstam, 1.klašu izglītojamajiem
nodrošināta bezmaksas ēdināšana (80% - finansē valsts, 20% - Daugavpils pilsētas dome),
bezmaksas brokastis saņem 86 bērni no sociālajām ģimenēm. Ar 2011.gada 10. janvāri 1.-6.klašu
audzēkņi ir iekļauti Eiropas programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. Šajā mācību gadā
2.-4.klašu izglītojamajiem Daugavpils pilsētas dome nodrošināja 50% ēdināšanas apmaksu.
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Sevišķa vadības un atbalsta personāla uzmanība tiek pievērsta 1., 5. un 10. klašu
izglītojamo adaptācijai. Iekšējās kontroles ietvaros tiek rīkots cikls pasākumu, kas dod iespēju
pārzināt šo jautājumu un palīdzēt izglītojamajiem adaptēties jaunajā vidē.
1.-12. klašu klases stundu tēmas par drošību 2011./ 2012.mācību gadā.
1.klases
Drošas brīvdienas.
Ejam ciemos.
Pirmās palīdzības
sniegšana. Saruna ar
medmāsu.

2.klases

3.klases

Drošība. "Sveiki,
vasara!"

Ekskursiju un
pārgājienu diena.

Ceļa zīmes.

Drošības noteikumi
(ekskursijā)

Stiprs sals, lāstekas un
slidens ceļš.

Uzvedība dabā.

Manas brīvdienas.

Ceļu satiksmes
negadījumi, to cēloņi.

Mana drošība.

Elektrodrošība.

Uzvedības kultūra.
Mēs teātrī.

Kā pareizi lietot gāzi?

Mana uzvedība skolā.

Drošības noteikumi
Drošības noteikumi
skolā.
Drošības brīvdienas.
Rīcība ekstremālas
situācijas.
Drošība: ceļš uz skolu.

Drošais ceļš uz skolu.

Skolēna tiesības un
pienākumi.
4.klases

5.klases

6.klases

Rīcība ekstremālos
situācijas.

Skolas iekšējās
kārtības noteikumi

Skolas iekšējās
kartības noteikumi.

Operatīvais dienests.

Drošība nestandarta
situācijās

Drošība lielā salā.

Pirmā palīdzība.
Bīstami atkritumi.

Kā es ievēroju
noteikumus.

Drošības tehnikas
noteikumi skolā,
klasē,ārpusskolas
pasākumos.

Drošības instruktāţa
pirms rudens
brīvdienām.

Ceļu satiksmes
noteikumi.
Drošības pasākumi
skolas ēkas un
teritorijas renovācijas
un būvdarbu veikšanas
laikā.

Pirmā palīdzība.

Drošības noteikumi
manā dzīvē.
Nelaimes gadījumi.
Pārrunas par drošības
noteikumiem skolā, uz
ielas.
CSN velosipēdistiem.

Drošības uz un pie
ūdenī.
Drošības uz ceļa.

Drošs ceļš mājās
7.klases

8.klases

9.klases
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Droša mana dzīve
Rīcība daţādās
situācijās,pirmā
palīdzība

Kā es sevi varu
aizsargāt?
Drošības noteikumi
vasaras brīvdienās.

Datoratkarība
Narkotiku lietošana

Drošības noteikumi
vasaras brīvdienās.

Nelaimes gadījumi.
Par savu drošību
atbildu es pats.
Pirmā palīdzība...
CSN noteikumi.
Drošības instruktāţa
pirms brīvdienām,

CSN noteikumi
Psihoaktīvas vielas
10.klases

11.klases

Drošība ekstremālās
situācijās

12.klases

Satiksmes drošība.

Drošības noteikumi
Traumatisma
profilakse

Ceļa satiksmes drošība.

Pirmās palīdzības
sniegšanas nodarbības
Atbalsta personāla sniegtās konsultācijas izglītojamajiem.
Atbalsta grupa 2010./2011. 2011./2012.mācību gados
Atbalsta grupa
Psihologs

Sociālais pedagogs

2010./2011.
276 individuālās

2011./2012.
210 individuālās

konsultācijas

konsultācijas

69 konsultācijas

69 konsultācijas

grupās

grupās

444 izglītojamo izpēte

466 izglītojamo izpēte

232 individuālās

248 individuālās konsultācijas

konsultācijas

169 konsultācijas vecākiem

159 konsultācijas vecākiem

68 profilaktiskie pasākumi

166 profilaktiskie pasākumi

izglītojamajiem

izglītojamajiem

32 mājas apmeklēšana

32 mājas apmeklēšana
Skolas māsa

Logopēds

Sniegta ambulatorā

Sniegta ambulatorā

medicīniskā palīdzība

medicīniskā palīdzība

2121

2318

101 izglītojamā runa

126 izglītojamo runa novērtēta

novērtēta

12 izglītojamajiem habilitēta runa

23 izglītojamajiem habilitēta 20 izglītojamie apmeklēja nodarbības
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Atbalsta grupa

2010./2011.
runa

2011./2012.
10 individuālās konsultācijas vecākiem

33 izglītojamie apmeklēja
nodarbības
51 individuālās konsultācijas
vecākiem
Kritērija novērtējums – ļoti labi.

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Klašu audzinātāju darba grupa, ņemot vērā valsts izvirzītās audzināšanas darba
prioritātes, izglītojamo

vajadzības un vecumposmu īpatnības, ir izstrādājusi skolas

audzināšanas programmu, kuru izmantojot klašu audzinātāji veido savus audzināšanas stundu
un aktivitāšu plānus, kuros iekļauj arī šādus tematus: veselīga dzīves veida pamati, tikumiskās
vērtības un īpašības, uzvedība un saskarsmes kultūra, pilsoņa tiesības un pienākumi u.c.
Skolā darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija. Klašu audzinātāju metodiskās
komisijas darbs tiek sistemātiski plānots. Metodisko komisiju sēdes notiek ne retāk reizi divos
mēnešos, kurās tiek pārrunāti un apspriesti aktuāli audzināšanas darba jautājumi, ārpusstundu
pasākumu sagatavošana un norise. Mācību gada beigās klašu audzinātāji veic izvērstu sava darba
analīzi un izvērtēšanu, nosaka sava darba stiprās puses un izvirza priekšlikumus turpmākajai
darbībai. Lai pilnveidotu un paaugstinātu savu profesionālo meistarību, klases audzinātāji
apmeklē profesionālās pilnveides kursus, daţādus izglītojošus seminārus un lekcijas, nodarbības
klubiņā „Audzini sevi”.
Tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām izglītības iestādēm:
2011./2012.mācību gadā
1. „Gaviļnieku diena” Krievu vidusskolā-licejā
2. Klašu audzinātāju piedalīšanās starptautiskajā konferencē „Humānā pedagoģija”
(Maskava): V.Petrova, I.Juštele, N.Redina, S.Boicova.
3. Klašu audzinātāju klubiņš „Audzini sevi” – „Paaudţu sasaukšanās”
4. Seminārs 16.vidusskolā.
2011./2012.mācību gadā
1. Klašu audzinātāju klubiņš „Audzini sevi!” Seminārs
Starptautiskajos humānās pedagoģijas lasījumos
Skolas un ģimenes sadarbība
Pozitīvas uzvedības veicināšana skolā
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2. VISC (Kursi)
Sociālo un psiholoģisko problēmu diagnosticēšana un atbalsta organizēšana skolēniem
3. Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 16.11.2010.
Skolēnu pilsoniskuma veidošana mācību un audzināšanas darbā
4. J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija
Atbalsta sniegšana skolēna vispusīgai personības attīstībai caur audzināšanas procesu un
mūsdienīgu skolas vidi
5. Daugavpils Vienības pamatskola
Globālās izglītības aktualitātes mūsdienu skolā (konference)
6. Daugavpils 10.vidusskola, 04.11.2011.
Pagarinātās dienas grupas darbs.
7. Daugavpils Valsts ģimnāzija
Ilgtspējas attīstības principu ieviešana klases stundā
8. Daugavpils Centra ģimnāzija
Ţetonu vakars
Izglītojamajiem gandrīz vienmēr ir iespēja pārrunāt interesējošus jautājumus ar vadību, jo
katram izglītības iestādes direktora vietniekam ir uzticēts palīdzēt klašu audzinātājiem risināt
daţādus ar audzināšanas problēmām saistītus jautājumus kādā noteiktā klašu grupā. Ikviens
izglītojamais var brīvi izteikt ierosinājumus iestādes darbības uzlabošanai.
Iestādē darbojas izglītojamo pašpārvalde – izglītojamo parlaments, kura darbībā
brīvprātīgi iesaistās aktīvākie 5.-12.klašu izglītojamie. Ir izstrādāts izglītojamo pašpārvaldes
reglaments.
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Izglītojamo pašpārvaldes shēma

Prezidents

Skolas vadība
Viceprezidents

Ārējie
sakari

Darbs ar
sākumskolu

Darbs ar
pamatskolu

Darbs ar
vidusskolu

Korespondenti

Klašu audzinātāji,
izglītojamie

Izglītojamo pašpārvalde organizē daţādus pasākumus (10.klašu iesvētības, Skolotāju
diena, Mārtiņdienas tirdziņš, Jaunā gada svinības u.c.), galvenokārt tie ir saistīti ar brīvā laika
pavadīšanu, daţādas akcijas piemēram, Barība dzīvnieku patversmei.
Skolā tiek izdota skolas avīze „Fa-Sol”. Pateicoties avīzei, ir iespēja iepazīstināt visus
audzēkņus, skolotājus, vecākus ar iestādē notiekošajiem procesiem, svarīgākajiem kultūras
pasākumiem, sasniegumiem, mācību un sabiedriskās dzīves problēmām.
Liela nozīme izglītojamo vispusīgā attīstībā un audzināšanā ir viņu dalībai daţādos
pasākumos: koncertos, izstādēs, spēlēs u.c. Izglītojamajiem ir dota iespēja pašiem organizēt un
uzņemties atbildību par daţādiem pasākumiem. Iestādē notiek tradicionāli pasākumi:
„Zinību diena”;

„Raţas svētki”;
„Skolotāju diena”;
Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi;
Lāčplēša dienai veltīts pasākums un sacensības;
Ziemassvētku pasākumi;
Absolventu vakars;
“Valentīna diena”;
Lieldienas;
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“Pēdējais zvans”;
Veselības dienas;
Izlaidumi ;
Mācību gada sākumā ieplānotie pasākumi tiek novadīti augstā līmenī , izglītojamie
labprāt uzstājas publikas priekšā, rāda savu talantu un spējas.
Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem, kuri atrodami izglītojamo
dienasgrāmatās , uz stenda 1.stāva foajē un publicēti iestādes mājas lapā. Par iepazīšanos ar tiem
mācību gada sākumā visi izglītojamie ir parakstījušies instruktāţas lapā, kura glabājas klašu
audzinātāja portfolio. Izglītojamie zina un ievēro šos noteikumus.
Lielu ieguldījumu izglītojamo personības veidošanā un radošo spēju attīstībā sniedz
izglītojamo līdzdarbība interešu izglītības programmās. Interešu izglītības programmu izvēle un
izstrāde Skolā tiek veikta mērķtiecīgi, lai izglītojamie varētu:
1) attīstīt spējas un talantu;
2) nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
3) nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
4) sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
5) veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jauniešu vidū;
6) nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
7) iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.
Skolā interešu izglītības programmu piedāvājums tiek veidots, ņemot vērā izglītojamo un
viņu vecāku vēlmes un skolas iespējas. Katrs interešu izglītības pedagogs izstrādā sava pulciņa
darbības programmu. Katru gadu programmas tiek papildinātas un pilnveidotas.
Interešu izglītības programmu realizēšanā skolā ir iesaistīti 16 pedagogi, 3 koncertmeistari. Visi
Skolas interešu izglītības kolektīvu vadītāji regulāri ir papildinājuši savas profesionālās un
pedagoģiskās prasmes tālākizglītības kursos.
Visi skolas interešu izglītības kolektīvi ik gadu piedalās Daugavpils pilsētas, novada un
valsts konkursos, skatēs, uzrādot augstus rezultātus .
Kritērija novērtējums – ļoti labi.

4.4.3. Atbalsts karjeras izvēlē
Pamatskolas absolventus un viņu vecākus ar īstenotajām izglītības programmām
iepazīstina klases sapulcēs katra mācību gada martā. Ar citu mācību iestāţu piedāvātajām
izglītības programmām ir iespēja iepazīties klases audzināšanas stundās, kad uz skolu atnāk citu
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pilsētas mācību iestāţu pārstāvji. Vecākiem informāciju par to, kā viņi var palīdzēt bērnam
turpmākās karjeras izvēlē, sniedz klašu audzinātāji un atbalsta personāls klases vecāku sapulcēs.
Topošo pirmo klašu izglītojamo vecākiem tiek rīkotas informatīvās sanāksmes, kurās tiek
sniegta informācija par iestādē realizējamām izglītības programmām.
9. klašu izglītojamie un viņu vecāki ar iestādē realizējamajām vidējās izglītības
programmām tiek iepazīstināti kopsapulces laikā (to dara vadība). Pamatskolas un vidusskolas,
bet īpaši 9. un 12.klašu izglītojamie, regulāri tiek anketēti, lai noteiktu viņu intereses un spējas,
atbilstību noteiktām profesijām (personības iezīmes) un turpmākās karjeras iespējas.
Skolā ir atbildīgā persona, kas piedāvā izglītojamajiem konsultācijas un jaunāko
informāciju par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles iespējām.
Mācību ekskursiju laikā tiek apmeklētas pilsētas augstskolas, uzņēmumi un iestādes, lai noteiktu
savu vēlmju atbilstību piedāvātajam.
Skolas pedagogi sniedz daudzpusīgu informāciju par karjeras izvēles iespējām Latvijā un
ārzemēs visām izglītojamo vecuma grupām.
Ir organizēta palīdzība tiem izglītojamajiem, kuri pēc skolas absolvēšanas plāno mācīties
ārzemēs – notiek daţādas tikšanās ar firmu pārstāvjiem, ar bijušajiem absolventiem, kuri mācās
daţādās valstīs.
Sniegts atbalsts izglītojamo spēju un interešu apzināšanā un izpētē.
Karjeras izvēles jautājumi tiek apgūti integrēti daţādu mācību priekšmetu stundās.
Pēdējā laikā klašu audzinātājiem ir izveidojusies sadarbība ar skolas atbalsta personālu
karjeras izvēles jautājumu īstenošanai savās klasēs.
Saskaņā ar skolas karjeras izglītības programmu, regulāri tiek organizēti kvalitatīvi
karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām. Skolā sniegtais atbalsts
izglītojamiem karjeras izglītībā :
2010./2011. mācību gadā
Nr.p.k.

Pasākums

1.

Tikšanās ar Komercprasmu programmas
pārstāvjiem no Rīgas

2.

Klases stunda „Es esmu skolotājs”

3.

Tikšanās ar Maskavas industrijas Valsts
Universitātes pārstāvi S. Zasjadko.

4.

Profesija ţurnālists. Tikšanās ar laikrakstu
korespondentiem.

Klases

Datums

10., 11., 15.09.
12.
8.b

8.b

Atbildīgās
personas
N.Semjonova

29.09.

N.Meļņikova

12.10.

N.Semjonova

13.10.

N.Semjonova
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Pasākums

Nr.p.k.

Klases

Datums

Atbildīgās
personas

5.

Klases stunda „Vecāku profesijas”

3.a

01.11.

T.Jeļisejeva

6.

Klases stunda „Manu vecāku profesijas”

6.b

03.11.

Ţ.Papenoka

7.

Piedalīšanās RTU karjeras izvēles pasākumā
„Pievienojies mums”

11.11.

L.Sergejeva

8.

Klases stunda „Dzimuma ietekme profesijas
izvēlē”

7.b

24.11.

T.Ciberte

9.

Klases stunda „Matemātika – zinātņu karaliene”

5.a

01.12.

S.Boicova

10.

Piedalīšanās pilsētas spēlē „Es esmu skolotājs”

7.a

08.12.

I.Čertkova

11.

Pasākums „Iesvētīšana muzikantu lokā”

1.a

21.12.

L.Meļņikova

12.

Klases stunda „Es un mana nākotne”

8.b

27.01.

N.Meļņikova

13.

Izglītība ārzemēs.

14.

RTU atvērto durvju dienas apmeklēšana

15.

Ēnu diena un tās prezentācija.

04.02.
10.a

07.02.

N.Redina

11.02.

N.Semjonova
A.Ignatjevs

16.

Tikšanās ar Maskavas Valsts inţenieru
universitātes pārstāvi S.Zasjadko

17.

Pasākums „Kur strādā mani vecāki”

1.a

21.02.

L.Meļņikova

18.

Klases stunda „Vecāku profesijas”

3.b

02.03.

V.Leskovska

19.

Klases stunda „Kādas profesijas tu zini?”

8.b

03.03.

N.Meļņikova

20.

Klases stunda „Kas atkarīgs no manis?”

11.a

11.03.

21.

Klases stunda „Manas intereses”

1.a

28.03.

22.

Tikšanās ar RISEBA pārstāvjiem.

23.

Klases stunda „Prasmes un iemaņas, kuras
nepieciešamas man tīkamās profesijas
pārstāvjiem”

24.

10.-12. 14.02.

N.Semojonova

L.Meļņikova

10.a, 12. 04.04.
11.04.

T.Jeļisejeva

Klases stunda „Ģimenes budţeta plānošana”.

13.04.

V.Leskovska

25.

Tikšanās ar RTU pārstāvjiem.

27.04.

N.Semjonova

26.

Klases stunda „Kur mācīties?”

05.05.

N.Meļņikova

3.a
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2011./2012. mācību gads
Nr.p.k.

Pasākums

Klases

Datums

Atbildīgās personas

1.

9.kl. anketēšana „Mana karjera”

2.

Pašvaldības diena skolā.

10.-12. 30.09.

I.Kuļa, N.Semjonova

3.

LCC Starptautiskā universitāte. Izglītība
ārzemēs.

10.-12. 02.10.

N.Semjonova, klašu
audzinātāji

4.

BJC „Jaunība” konkurss „Es esmu
skolotājs”.

7.kl.

18.10.

J.Maskaļova

5.

Noslēguma pasākums projektā
„Iepazīsties, izvēlies savu karjeru”

12.

14.11.

I.Kuļa

6.

Karjeras izvēle: „Izglītība ārzemēs”.
Tikšanās ar mācību centra „Linkurs”
pārstāvjiem.

7.

Profesiju diena. Baltijas Starptautiskā
akadēmija, Baltijas Psiholoģijas un
menedţmenta augstskola.

8.

Tikšanās ar ERFOLG pārstāvjiem
(Daugavpils Vācu biedrība).

9.

Ēnu diena 12.kl.

10.

9.kl.

15.09.

10.-12. 23.11.

Klašu audzinātāji
N.Meļņikova,
D.Hadakovs,
L.Kozlova

N.Semjonova

25.11.

I.Kuļa

26.01.

N.Semjonova

12.

10.02.

I.Kuļa

TSI atvērto durvju pasākuma
apmeklēšana

11.,12.

16.02.

N.Semjonova

11.

Izglītojamo tikšanās ar RSU pārstāvi
I.Stepičevu.

11.,12.

01.03.

N.Semjonova

12.

Ēnu dienas prezentēšana.

12.

09.03.

I.Kuļa

13.

Izglītības izstādes „Izglītība 2012”
apmeklēšana (k/t „Renesanse”).

20.04.

Klašu audzinātāji

14.

Tikšanās ar DU pārstāvjiem.

08.05.

N.Semjonova

12.

11.,12.
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Skolas 9.klašu absolventu tālākās gaitas
2009./10.

2010./11.

2011./12.

69.8%
63.0%
55.2%
41.4%
31.5%
25.4%

1.6% 3.7% 1.7%
Turpina iegūt vidējo
izglītību 13.vidusskolā

3.2% 1.9% 1.7%

Turpina iegūt vidējo
izglītību citā vidusskolā

Iestājās profesionālā
izglītības iestādē

Izbrauca ārpus Latvijas

Skolas 12.klašu absolventu tālākās gaitas
2009./10.
60.0%

2010./11.

2011./12.

57.6%
47.6%
35.0%
27.3%
21.4%

19.0%
11.9%
2.5%
Iestājās Latvijas
augstskolās

Iestājās profesionālās
izglītības iestādēs

2.5%

6.1%

Iestājās koledţās

9.1%

Izbrauca ārpus Latvijas

Kritērija novērtējums – ļoti labi.

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Pedagogi paredz nepieciešamību un iespējamību mācību procesā attīstīt patstāvīgā darba
prasmes un iemaņas, pielāgot to izglītojamo interesēm, spējām, talantam un vajadzībām. Tiek
ievērota katra izglītojamā mācību motivācija. Pedagogi veicina

talantīgo izglītojamo

piedalīšanos konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos un citās ar
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mācību darbu saistītās ārpusstundu un ārpusskolas aktivitātēs. Individuālo konsultāciju laikā
lielā mērā tiek sekmēta talantīgo izglītojamo sagatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm,
konkursiem, skatēm.
Skolā ir apzināti tie izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav
apmeklējuši skolu. Skolotāji ievēro audzēkņu individuālās īpatnības, veicot mācību un
audzināšanas darbu. Papildus darbu ar šādiem izglītojamajiem, sadarbojoties ar viņu vecākiem
un klašu audzinātājiem, veic skolas psihologs un sociālais pedagogs.
Reizi mēnesī izglītojamie saņem sekmju izrakstus, par tiem tiek informēti arī vecāki.
Divas reizes gadā (novembrī un martā pirms izglītojamo brīvlaikiem) vecāki tiek gaidīti vecāku
dienās, kad iespējams individuāli tikties ar katru mācību priekšmeta skolotāju. Katrā mācību
priekšmetā ir organizēts individuālais darbs ar izglītojamajiem (konsultācijas), to norises laiki ir
atspoguļoti konsultāciju grafikā, kurš izvietots informatīvajā stendā un mājas lapā. Ja
izglītojamajam ir grūtības mācībās, vecāki tiek aicināti uz pārrunām ar mācību priekšmetu
skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu un arī iestādes vadību, ja tas nepieciešams.
Lielākā daļa pedagogu izvirza samērīgas prasības izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās
vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.
Skolā strādā psihologs un logopēds, kuri sniedz atbalstu mācīšanās procesam. Psihologs
un logopēds ir iesaistīti izglītojamo vajadzību izpētē un individuālo plānu sastādīšanā. Katru
gadu iekšējās mācību kontroles ietvaros arī psihologs apmeklē, pēta, vērtē izglītojamo
psiholoģisko stāvokli, viņu spējas adaptēties jaunajos klases kolektīvos. Iestādē ir atbilstoši
resursi, lai atbalsta personāla grupas palīdzība būtu pieejama visiem bērniem, kam tā ir
nepieciešama.
Skolā strādā sociālais pedagogs , kas jaunajos sadzīves apstākļos daudz ir darījis sociāli
neaizsargāto bērnu apzināšanā, sniedz viņiem un vecākiem vai aizbildņiem nepieciešamo
palīdzību.
Skola ir piedalījusies un piedalās kustībā „Bērniem draudzīga skola”, kas saistīta ar
atbalsta sniegšanu izglītojamajiem mācīšanās procesā, pilnveidojot psihosociālo vidi un attīstot
savstarpējo cieņu un sadarbību. Ik gadus tiek plānotas un notiek projektu nedēļas. Īpaši pozitīvi
vērtējams tas, ka nedēļas pasākumu plānošanā un realizēšanā aktīvi iesaistās paši izglītojamie.
Kritērija novērtējums – labi.
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4.4.5 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skolā nav.
4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skola regulāri informē vecākus par savu darbu, mācīšanas, mācīšanās un mācību satura
jautājumiem, bērnu sasniegumiem mācību darbā, valsts pārbaudes darbu kārtošanas procesu,
iestādē paredzamajiem pasākumiem, skolas darba reţīma izmaiņām. 2-3 reizes mācību gada
laikā tiek organizētas klases vecāku sapulces, 2 reizes – individuālās tikšanās

izglītojamo

vecākiem ar mācību priekšmetu skolotājiem.
Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem vai aizbildņiem par skolas darbu notiek:
vecāku klašu sapulcēs;
individuālās pārrunās;
konsultācijās pie skolas vadības;
telefonsarunās, ziņojumos izglītojamo dienasgrāmatā;
skolas padomes sanāksmēs;
ar elektroniskā ţurnāla starpniecību;
ar informācijas stendu starpniecību.
Lai

uzturētu saikni

ar

izglītojamo vecākiem, ir izstrādāta

un izmantota skolas

izglītojamā dienasgrāmata. Vecākiem ir iespēja izteikt priekšlikumus par daţādiem ar skolas
darbu saistītiem jautājumiem gan klases vecāku sapulcēs, gan vecāku aptaujas anketās. Klases
audzinātāja pienākums ir informēt vadību par izteiktajiem priekšlikumiem. 3., 6., 9.klases
izglītojamo

vecākiem

tiek sniegta informācija par

valsts pārbaudes darbu kārtošanas

procesu. Vadība koordinē darbu ar vecākiem, piedāvā atbalstu klašu audzinātājiem darbā ar
vecākiem, vecāku sapulces norise katrā klasē tiek protokolēta.
Regulāri – reizi mēnesī – vecāki tiek informēti par izglītojamo kavējumiem un mācību
sasniegumiem.
Mācību

gada sākumā izglītības

iestādes darbam nepieciešamo

informāciju

par

izglītojamo vecākiem (kontakttālruņi, adreses) regulāri atjauno klašu audzinātāji, pēc tam
regulāri veic papildinājumus vai labojumus elektroniskajā ţurnālā un izglītojamo personas
lietās. Regulāras konsultācijas ar vecākiem notiek, ja izglītojamajam ir nepieciešamas
sociālā pedagoga, logopēda vai psihologa palīdzība, kā arī ja ir grūtības mācībās vai viņš
neievēro iekšējās kārtības noteikumus.
Vecāki tiek aicināti uz pasākumiem. Īpaši tiek apmeklēti Zinību diena, koncerti vecākiem
klasēs ar padziļinātu mūzikas apguvi.
Skolā pieaug to bērnu skaits, kuru vecāki strādā un dzīvo ārzemēs, kā arī palielinās bērnu
skaits, kam nepieciešama materiālā palīdzība (bezmaksas ēdināšana), tāpēc atbalsta personāls
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ir aktivizējis savu darbību ar šīs grupas bērniem,

lai neviens nepaliktu nesadzirdēts vai

neuzklausīts.
Lai risinātu sociālā

riska grupas audzēkņu problēmas, sociālais pedagogs un klašu

audzinātāji strādā komandā, vajadzības gadījumā sadarbojas ar

izglītojamo vecākiem vai

aizbildņiem, iesaistot mācību priekšmetu skolotājus, kopā viņi plāno audzināšanas darbu un
risina radušās problēmas:
neattaisnoti stundu kavējumi;
nepietiekams mācību sasniegumu līmenis;
skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošana;
mobinga problēmas.
Skolā regulāri tiek plānoti un organizēti daţādi pasākumi vecākiem.
Nr.
p.k.

Pasākumi

Sept. Okt. Nov. Dec. Janv. Feb. Mar. Apr. Maijs

1.

Vecāku sapulces pa paralēlēm.





2.

Tematiskās vecāku sapulces
pa klasēm.





3.

Skolas padomes sēdes pēc
plāna.

4.

Individuālais darbs ar
vecākiem.



















5.

Vecāku aktīvās sapulces pēc
klašu audzinātāju plāniem.



















6.

Tikšanās ar skolas vadību.



















7.

Tikšanās ar sociālo pedagogu:
mājas apmeklējumi, darbs ar
ģimenēm.



















8.

Tikšanās ar psihologu.



















9.

Informācijas apmaiņa starp
skolu un vecākiem:


















- vecāku anketēšana
(mācību gada laikā).
10.

Vecāku dienas skolā.

11.

Ārpusklases darbs ar
vecākiem:
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Nr.
p.k.

Pasākumi

Sept. Okt. Nov. Dec. Janv. Feb. Mar. Apr. Maijs

11.1.

Ziemassvētku koncerti
vecākiem;

11.2.

pavasara koncerts
vecākiem;

11.3.

Mātes diena;



11.4.

pirmklasnieku balle
(mācību gada noslēgumā);



11.5.

4. klašu skolēnu balle;



11.6.

atskaites koncerti
sākumskolā;



11.7.

teātra apmeklēšana,
ekskursijas, kopīgi atpūtas
vakari;



















kopīgie pasākumi.













































11.8.
12.
12.1.

12.2.





Darbs ar vecākiem mācību
jomā:
vecāku informēšana par
pārbaudes darbu grafiku
skolā ar ierakstu
dienasgrāmatās palīdzību;
zinātniski pētniecisko
darbu prezentēšanas
organizēšana vecāku
klātbūtnē.

13.

Raţas izstāde „Rudens
fantāzija”.

14.

Informācijas sniegšana par
izglītojamo mācību
sasniegumiem ar e-ţurnālu un
dienasgrāmatu starpniecību.

15.



Atvērto durvju diena.





















Kritērija novērtējums – labi.
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Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM
Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Izglītojamajiem un vecākiem ir iespēja 1. Daţādot pasākumu klāstu skolas tēla
saņemt atbalsta personāla - psihologa,

popularizēšanai pilsētā, novadā, valstī;

sociālā pedagoga, skolas māsas, logopēda 2. Paplašināt pagarinātās dienas grupu skaitu
un skolotāja-logopēda - konsultācijas vai
palīdzību;

3. Nodrošināt lielāku atbalstu talantīgo

2. Sākumskolas izglītojamajiem ir iespēja
apmeklēt

skolā;

pagarinātās

dienas

izglītojamo izaugsmei;

grupas 4. Aktivizēt skolas psihologa darbu ar

nodarbības;

izglītojamajiem, kuriem ir grūtības

3. Labi organizēti izglītojamo drošības un
darbinieku darba aizsardzības pasākumi.
4. Tiek piedāvātas daţādas iespējas iegūt
informāciju

par

karjeras

izglītības

mācībās;
5. Efektīvāk organizēt vecāku iesaistīšanos
skolas darba vērtēšanā, plānošanā un skolas
vides uzlabošanā.

jautājumiem.
5. Izglītojamie var brīvi izteikt ierosinājumus
iestādes darba uzlabošanai;
6. Skola

izglītojamajiem

daudzveidīgas

interešu

piedāvā
izglītības

programmas, ārpusstundu darba aktivitātes;
7. Mācību priekšmetu skolotāji stundās strādā
diferencēti gan ar izglītojamajiem, kuriem
ir mācīšanās grūtības, gan ar talantīgajiem;
8. Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga
un precīza informācija par izglītojamo
mācību darbu, sasniegumiem un citiem ar
skolas darbu saistītiem jautājumiem;
9. Vecāki apmeklē skolā rīkotos ārpusklases

pasākumus.
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4.5. Skolas vide
4.5.1. Mikroklimats
Izglītojamie, skolotāji un izglītojamo vecāki izjūt piederību savai skolai, lepnumu par to.
Tā sākas ar labvēlīgu, sadarbību veicinošu vidi, un skolā ir daudz strādāts, lai veidotos attiecīgs
mikroklimats. Veiktais pētījums „Kā es jūtos skolā?” parādīja, ka 90% izglītojamo lepojas ar
savu skolu un tā viņiem patīk skola .
Svarīga vieta labvēlīga mikroklimata veidošanā ir skolas tradicionālajiem pasākumiem.
Skolā pasākumi tiek plānoti, ņemot vērā izglītojamo, skolas darbinieku un vecāku
ieteikumus.
Svarīga nozīme pasākuma sagatavošanā ir izglītojamo parlamentam, kā arī interešu
izglītības programmu dalībniekiem. Katra pasākuma norise tiek analizēta, lai turpmākajā darbībā
ņemtu vērā pieļautās nepilnības, kā arī lai saņemtu informāciju par pasākumu izglītojamo un
sabiedrības vērtējumā. Novērojumi liecina, ka tieši tradicionālie pasākumi veicina skolas tēla
noturību, stabilitāti sabiedrībā un piederības apziņas nostiprināšanu izglītojamos. Skolā
veiksmīgi tiek plānots un īstenots darbs skolas tēla veidošanā, tiek uzturētas jau esošās tradīcijas
un ieviestas jaunas.
Kopības izjūta un piederība savai skolai tiek aktualizēta pasākumos,: 1.septembris,
Skolotāju diena, Valsts svētki, skolas pēdējais zvans, 9. un 12.klašu izlaidumi.
Skolas

pedagogiem,

izglītojamajiem

un

vecākiem

rada

prieku

gatavošanās

tradicionālajiem pasākumiem. Darba pienākumi svētku organizēšanā tiek sadalīti tā, lai ikviens
skolas saimē būtu iesaistīts svētku organizēšanā.
Visi izglītojamie skolā jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās
piederības. Skolas darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret visiem izglītojamajiem un viņu ģimenēm.
Skola lepojas ar senām savas skolas tradīcijām.
Izglītojamo parlaments organizē un novada daţādus pasākumus. Mācību gads sākas ar
parlamenta vēlēšanām un „iesvētīšanu”. Skolotāju dienā tiek organizēta skolotāju sveikšana
skolas foajē, kas turpinās svētku koncertā. Mācību gada laikā tiek organizēti šādi pasākumi:
pirmklasnieku

„iesvētīšana”,

Ziemassvētku

apsveikums,

Eirovīzija,

Valentīna

diena,

Starptautiskā sieviešu diena, Mis un Misters 1.-4. un 5.-8.klasēs, Meteņi, Lieldienas un Goda
diena. Izglītojamo parlamenta dalībnieki piedalījās pilsētas seminārā „Esi līderis” (3.vieta),
konkursā „Erudīts” un „Es dziedu karaoke”, orientēšanās sacensībās. Tika organizētas labdarības
akcijas „Barība dzīvniekiem” un Ziemassvētku labdarības akcijas. Skolas parlaments Goda
dienas apbalvošanā pieaicināja sponsorus – DauTKom, SEB Banku, Sony Center, Narvesen u.c.
88 % respondenti - izglītojamie atzīst, ka skolas rīkotie pasākumi ir interesanti. Ik gadu
pedagogi veic skolas pasākumu izvērtējumu un iesaka ierosinājumus pasākumu pilnveidošanā.
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Ārpusklases aktivitātes sekmē izglītojamo patriotisma audzināšanu, radot izglītojamiem iespēju
radošai līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kā arī sekmē
piederību savai skolai, veido pozitīvu attieksmi un atbildību.
Skolai ir sava atribūtika, ko izmanto ikdienā un skolas pasākumos. Skolas atribūtiku
veido Daugavpils 13.vidusskolas karogs, logo, skolas himna.
Balstoties uz izglītojamo, vecāku, pedagogu ierosinājumiem, tiek pilnveidota skolas
mājas lapa, kurā ir informācija par skolu un aktualitātēm tajā.
Kori un citi interešu izglītības programmu (akordeonistu, ģitāristu, vijolnieku ansambļi,
solo dziedāšanas studija, pūtēju orķestris, diksilends) dalībnieki ar saviem priekšnesumiem
priecē ikvienu gan skolā, gan ārpus tās pilsētas, novada, valsts mēroga pasākumos, pirmsskolas
izglītības iestādēs un citur.
Sadarbībā ar pedagogiem, parlamentu un skolas padomi ir izstrādāti skolas iekšējās
kārtības noteikumi. Tie ir pārdomāti, veicina bērnu pašcieņu, pašdisciplīnu un atbildības sajūtu.
Skolas iekšējās kārtības noteikumu izpildi kontrolē gan skolotāji, gan skolas vadība un
vecāki.
Skolā tiek radīti labvēlīgi apstākļi katram izglītojamajam un darbiniekam, analizēts
veiktais darbs, lai pilnveidotu skolas mikroklimatu, veicot anketēšanu, izdarīts secinājums, ka
pedagogi ir godīgi un taisnīgi pret visiem 125 aptaujātajiem izglītojamajiem un to ģimenēm. 84
% vecāku uzskata, ka pedagogi pret bērnu izturas taisnīgi un piekrīt viedoklim, ka bērns ciena
pedagogus. Skola sekmē pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanos, pieņemot un respektējot
atšķirīgo.
Skolas vadība, atbalsta personāls vienmēr krasi reaģē uz fiziskiem un psiholoģiskiem
pāridarījumiem izglītojamajiem, izvērtē jebkuru situāciju. Izglītojamie un vecāki informēti par
iekšējās kārtības noteikumiem, kuri ir izglītojamo dienasgrāmatās, par tiem parakstās
izglītojamais un viņa vecāki. Iekšējās kārtības noteikumi izvietoti uz skolas stenda un skolotāju
istabā, tie saskaņoti ar skolas padomi.
Skolas darbinieki un izglītojamie zina kārtību, kādā jāziņo par fiziskiem un
psiholoģiskiem pāridarījumiem, pēc padoma par kārtību viņi var griezties pie sociālā pedagoga
un skolas psihologa.
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Sadarbības plāns problēmu diagnosticēšanā un novēršanā Daugavpils 13.vidusskolā
Klase

Priekšmeta skolotājs

Problēma

Klases audzinātājs

Informācija atbalsta personāla grupai
Klases stunda
Problēmas
identificēšana

(diskusija, saruna)

Problemas risinājums ar
psihologa palīdzību

Skolēnu izpēte

Skolēnu, skolotāju
konsultēšana

Vecāku konsultēšana
Sociālā pedagoga
un psihologa korekcijas
darbs

Skolas vadība un darbinieki, balstoties uz tikumiskām ētikas normām un izveidoto
kārtību, pievērš uzmanību nelikumībām, un atbilstoši rīkojas.
Iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt labu uzvedību un sasniegumus.
Skolā uz goda plāksnes izvietotas izglītojamo fotogrāfijas, kuri mācās uz 7 ballēm un
augstāk. Izglītojamie un viņu vecāki, zina, ka viņu priekšlikumi un ierosinājumi tiks izskatīti un,
ja nepieciešams, ieviesti skolas dzīvē.
Skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem un izglītojamajiem, iesaista viņus
visdaţādākos pasākumos, kas aizrauj bērnus un viņu vecākus .
Konkursi un izglītojoši pasākumi:
dzejoļu konkurss 9.-12.kl. „Mana pilsēta”;
teatrāls uzvedums-skate 1.-6.kl. „Pa mazās Anneles bērnības takām”;
publiskas runas konkurss daţādās valodās „Es piedzimu laikā”;
konkurss mazākumtautību skolām „Vārda spēkam liela vara” 10.kl.;
BJC „Jaunība” pulciņu izstāde.
Dzejas dienas. 11., 12.a kl. izglītojamo tikšanās ar dzejnieci F.Osinu
Veselības diena 1.-12.kl. Ekskursijas un pārgājieni.
10.kl. iesvētīšana vidusskolēnu saimē (Stropu estrāde).
Klases stunda veltīta UNESCO nedēļai 10., 11.kl.
Klases stunda veltīta UNESCO nedēļai 12.kl.
Oksanas Barkovskas gleznu izstādes.
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Fotosesija 1.-12.kl.
Piemiņas brīdis Latvijas armijas karavīru brāļu kapos (9.b, 10.a, 10.b).
Svecīšu iedegšanas akcija „Iededzies Latvijā” A.Pumpura skvērā, 6.a kl.
Pilsētas sacensības veltītas Lāčplēša dienai (pamatskolas, vidusskolas komandas).
Cirka apmeklējums 1.-4.kl.
Videofilmas „18.Novembra diena – vēstures gaitas” skatīšanās un apspriešana 5. kl.
Pastkartīšu veltītu LR proklamēšanas dienai noformēšana.
Zinātniskais konkurss „Mana Latvija” 11.kl.
Prezentācija „LR Saeima”, 9.a kl. izglītojamo radošais darbs.
BJC „Jaunība” spēle-konkurss „Ceļā uz pilsonību”, 8.kl.
Skolas radiopārraide veltīta LR proklamēšanas gadadienai.
Koncerti par godu LR proklamēšanas dienai, 1.-12.kl.
Grāmatu izstāde „Humānā pedagoģija”
Ziemassvētku koncerts BJC „Jaunība”
Ziemassvētku izrāde sākumskolā
Ziemassvētku pasākums „Ziemassvētku pasaka” 5.-8.kl.
Ziemassvētku pasākums „Eirovīzija 2011” 9.-12.kl.
Klašu Ziemassvētku vakari.
Klašu stundas „Drošība brīvdienās”.
Bērnu zīmējumu izstāde (biedrība „Rērihi”)
Pilsētas izglītojamo parlamenta konkurss „Erudīts”
Pilsētas skate „Labākais izglītojamo preses izdevums” (pilsētas skolēnu parlaments)
Labdarības pasākums „Ziemassvētku izrāde” 4.a klasē.
Absolventu tikšanās vakars.
Pianistu festivāls.
8.klases izglītojamās Marijas Oļipovas zīmējumu izstāde.
Labestības stunda.
Tikšanās ar mācītāju Dionisiju 10.kl.
Stunda veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai. Tikšanās ar politiski
represēto V.Bazarovu.
Radiopārraide veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.
Rīgas franču liceja un 13.vidusskolas zēnu koru draudzīgais koncerts.
Mini-Mis un Mini-Misters 1.-4.klasēs
Mis un misters 13.vidusskola 5.-8.klasēs
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Koncerts par godu Mātes dienai.
Skolas pēdējais zvans 9.un 12.klasēm.
Veselības diena skolā. Ekskursijas un pārgājieni.
Goda diena skolā.
Pilsētas konkurss „Daba un dvēsele”.
9.klases izlaidums.
12.klases izlaidums.
Mācību priekšmetu nedēļas pasākumi:
ķīmiskais maratons 8.kl.
sienas avīţu konkurss „Dīvaini dzīvnieki” 8.kl.
radošā darbnīca „Ķīmiskas vielas manā mājā” 10.kl.
konkurss „Ievads ķīmijā” 7.kl.
dabaszinību viktorīna „Es esmu gudrs” 12.kl.
mīti un realitāte „Atkarības aspekti” 10.kl.
viktorīna „Putnu diena” 8.kl.
konkurss „Dabas aizsardzība” 6.kl.
konkurss „Brainring” 10.-12.kl.
spēle „Maizes noslēpums” 7., 8.kl.
spēle „Vizīte grieķiem” 6.kl.
konkurss „Krievu tautas gudrības lādīte” 9.kl.
spēle „Gudrinieki un gudrinieces” 9.kl.
Stunda-konkurss „No Pain, No Gain” 9.a kl. (atb. J.Maskaļova)
Jautrās stundas 3.-7., 9. „Funny Lesson”
Konkurss 7.b kl. „Angļu sakāmvārdi”
„Kas? Kur? Kad?” 8., 9.kl.
Konkurss 12.kl. „Ko mēs zinām par ASV?”
Pilsētas konkurss angļu valodā „No Pain, No Gain”.
BJC „Jaunība” spēle-konkurss „Rotaļu un rotaļlietu svētki” u.c.
Mūzikas pasākumi:
Ģitāras mūzikas koncerts.
Akordeonistu festivāls.
Vijoles mūzikas koncerts 5., 6., 7., 8.kl. izglītojamajiem.
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Koncerts „Sievietē ir jābūt kādam noslēpumam...”
Koncerti vecākiem u.c.
Aktīvi sadarbojoties skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem,
izglītojamajiem un viņu vecākiem. Uzmanīga attieksme un iecietība vienam pret otru veicina
labvēlīgu skolas vidi.
Skolotāji šajos mainīgajos apstākļos dara visu iespējamo, lai izglītojamo un skolotāju
attiecībās valdītu savstarpēja cieņa.
Skolas vadība vienmēr ir gatava uzklausīt laba un slikta vēlējumus, izanalizēt, dot
padomus, nākt palīgā darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem.
Savstarpējās personāla un izglītojamo attiecības ir labas, saprotošas. Darbinieki ar cieņu
izturas pret visiem skolas apmeklētājiem, saprot, cik, svarīga ir labvēlīga gaisotne skolā.
Apmeklētāji izsaka savas domas un novēlējumus atsauksmju grāmatā, kura atrodas skolas
muzejā.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.5.2. Fiziskā vide
Ir izdarīts viss nepieciešamais, lai apmeklētāji skolā justos mājīgi. Skola ir estētiski labi
noformēta, plašs, gaišs skolas vestibils.
Skolas deţurante strādā no plkst. 7.00 līdz 15.00, labi pazīst visus darbiniekus,
izglītojamos, vienmēr laipni sagaida agrā rītā sākumskolas izglītojamos, kurus atstāj pēc plkst.
7.00 rītā viņu vecāki, palīdz tikt galā mazākajiem ar personīgajām mantām, dot padomus, kā
pareizi uzvesties līdz stundas sākumam plkst. 8.10.
Par izglītojamo sasniegumiem liecina Goda stends, kurš izvietots galvenajā foajē,
izglītojamo fotogrāfijas tiek nomainītas katra mācību gada beigās. Skolotājiem par
sasniegumiem tiek regulāri izteiktas pateicības rīkojumos, kuros ierakstīts pateicības iemesls un
iegūtās vietās.
Skolas telpās bieţi tiek izvietotas izglītojamo darbu izstādes – „rudens veltes”, zīmējumu
konkursu, rokdarbu, floristikas pulciņa „Konstance” materiāli, kurus var apskatīt izglītojamie,
vecāki un skolas darbinieki.
Jaunos skolas darbiniekus uzņemot darbā iepazīstina ar Darba kārtības, iekšējās kārtības
noteikumiem, koplīgumu, veic darba drošības instruktāţu un, protams, iepazīstina ar fizisko vidi
un ierādīto darba vietu. Jaunajam skolotājiem tiek nozīmēts mentors, kurš vēro jaunā kolēģa
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darbu, sniedz nepieciešamo atbalstu. Gada laikā apkopo vērotos rezultātus, izdara secinājumus,
izsaka priekšlikumus skolas vadībai.
Izglītojamo uzvedību un disciplinētību skolā nosaka iekšējās kārtības noteikumi. To
izstrādē piedalījās izglītojamo parlaments, Skolas padome, skolas darbinieki un vadība. Izmaiņas
iekšējās kārtības noteikumos tiek veiktas nepieciešamības gadījumos. Iekšējās kārtības
noteikumus akceptē skolas parlamenta sēdē, saskaņo ar Skolas padomi, atrunā pedagoģiskās
padomes sēdē.
Skolas fiziskās vides saglabāšanu paredz iekšējās kārtības noteikumi.
Skolā ir izstrādāta izglītojamo kavējumu kārtība. Ar to iepazīstināts katrs izglītojamais un
viņa vecāki. Kavējumu kārtība papildus iedrukāta izglītojamo dienasgrāmatās .
Sociālais pedagogs kontrolē riska grupas izglītojamo stundu apmeklējumus. Par
rezultātiem ziņo skolas vadībai. Tiek aicināti uz pārrunām izglītojamo vecāki, dots labošanās
laiks. Ja izglītojamais neapmeklē skolu vai neievēro iekšējās kārtības noteikumus, tiek sūtīts uz
starpinstitucionālo komisiju likumpārkāpumu profilakses darbam ar bērniem.
Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras, kārtīgas. Skolas noformēšanā
iesaistās skolotāji un arī izglītojamie, veidojot daudzveidīgas ekspozīcijas un izstādes. Atbilstoši
skolas pasākumu plānam un skolas aktualitātēm, tiek veidots īpašs skolas telpu noformējums.
No 1. līdz 2.stāvam ir izvietoti skolas stendi ar fotogrāfijām „No 1973.gada mūsu skolā
skan mūzika.” No 2. līdz 3.stāvam izvietoti stendi ar izglītojamo radošajiem darbiem un aktuālo
pasākumu foto. 1.stāva gaiteņos izvietoti stendi ar visu skolas darbībai nepieciešamo
informāciju. Skolā ir funkcionāla skolotāju istaba, tajā izvietota visa nepieciešamā informācija
skolotāju darbam. Informāciju atjauno skolas vadība.
Visi skolas kabineti ir estētiski noformēti, tīri un kārtīgi, un atbilstoši sanitāri
higiēniskajām normām. Pirms jaunā mācību gada sākuma kabinetos un administratīvajās telpās
tiek veikts kosmētiskais remonts. Izglītojamie piedalās klašu telpu noformēšanā, tīrības un
kārtības uzturēšanā.
Visi skolas darbinieki un izglītojamie tiek instruēti par darba drošību un ugunsdrošību.
Katru gadu notiek skolas evakuācijas mācības. Izglītojamie skolā un skolas apkārtnē var justies
droši.
Katru vasaru izglītojamajiem ir dota iespēja veikt skolas labiekārtošanas darbus, kurus
organizē pilsētas Dome.
Visos mācību kabinetos ierīkots interneta pieslēgums un uzstādīti datori, lai varētu
izmantot e-ţurnālu „Mykoob” un IT mācību stundās.
Pašlaik notiek skolas ēkas renovācija – tiek siltinātas sienas un uzstādīts jauns jumts.
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Klašu audzinātāji divas reizes gadā instruē izglītojamos drošības tehnikas jautājumos
skolas ēkas un teritorijas renovācijas un būvdarbu veikšanas laikā.
Fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti ir labiekārtoti un apgādāti ar
inventāru ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālas bāzes nodrošināšana
Daugavpils pilsētas vidusskolās” ietvaros. Visās telpās ir izvietota ugunsdrošības signalizācija,
norādītajās vietās evakuācijas plāni un ugunsdzēšanas aparāti.
Skolas koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām. Tualetēs vienmēr ir
ziepes, tualetes papīrs, roku kaltējamie aparāti, atbilstošās vietās pietiekamā skaitā papīrgrozi.
Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobeţo izglītojamo un

personāla

pārvietošanos. No cokolstāva līdz otrajam stāvam ir atpūtai paredzēti soli, kuri papildina skolas
dizainu.
Skolas telpas ir drošas. Ārdurvīs ir iemontēta bloķējoša slēdzene, kuru vajadzības
gadījumā pielieto skolas deţuranti, kā arī telpu un ēkas uzraugi.
Skolas apkārtne vienmēr bija tīra un sakopta, ēkas priekšā puķudobes priecēja
izglītojamo, darbinieku, vecāku un garāmgājēju acis. Bet 2011.gada maijā tika iesākts ESF
projekts „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāţu infrastruktūras attīstība”, pagaidām apkārtne
ir veidošanas procesā.
Blakus skolai atrodas atpūtas parks, kur var pavadīt brīvo laiku, kur tiek organizētas
stundas svaigā gaisā, sevišķi sākumskolas klasēs. Vecākās klases parkā sporto.
Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes,
bet ceļu policija neļauj uzstādīt „gulošo policistu”, jo tas ir II pakāpes svarīguma braucamais ceļš
(ir rakstiska atbilde no ceļu policijas).
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

Pamatjoma SKOLAS VIDE
Stiprās puses
1. Skolas prestiţs sabiedrībā.
2. Daudzveidīgās skolas tradīcijas.
3. Telpu estētiskais noformējums, tīrība.
4. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana.

Tālākās attīstības vajadzības
1. Turpināt darbu pie izglītojamo
uzvedības kultūras pilnveidošanas .
2. Pilnveidot skolas materiāltehniko

aprīkojumu (interaktīvās tāfeles,
projektori, projekcijas ekrāni).
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4.6. Skolas resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Telpu izvietojums skolā ir racionāls. Skolā ir 38 mācību telpas: 2 informātikas kabineti,
mājturības kabinets, svešvalodu, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, vizuālās mākslas,
ģeogrāfijas kabineti, bibliotēka, lasītava, 4 mūzikas kabineti, direktores vietnieku izglītības jomā
kabineti, orķestra kabinets, aktu zāle, sporta manēţa, ēdnīca, medicīnas kabinets, psihologa
kabinets, sociālā pedagoga kabinets, logopēda kabinets, konferenču zāle, direktores vietnieka
saimniecības jautājumos kabinets.
Skolas telpas atbilst mācību procesa nodrošināšanai, skolas telpu skaits atbilst izglītojamo
skaitam.
Skolā ir nepieciešamie materiāli, tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai –
renovēti un aprīkoti 3 dabaszinību kabineti, viens matemātikas kabinets (ERAF projekts
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālas bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas
vidusskolās”).
Ir 108 datori, 4 interaktīvās tāfeles, 8 projektori, 4 videomagnetofoni, 1 videokamera, 5
kopētāji, 2 skeneri, 4 televizori, 2 projekcijas ekrāni, DVD atskaņotājs, 14 kasešu un disku
atskaņotāji, mājturības kabinetā -1 elektriskā plīts,1 ledusskapis, 16 šujmašīnas, medicīnas
kabinetā -1 ledusskapis, svari. Lai īstenotu profesionāli orientēta virziena izglītības programmu
(mūzika), ir 14 klavieres,1 koncertflīģelis, 33 pūšamie instrumenti orķestrim, 11 akordeoni, 4
ģitāras, 3 vijoles, 2 sintezatori.
2011.gada maijā tika uzsākts projekts „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāţu
infrastruktūras attīstība” tiks iekārtots futbola laukums, basketbola laukums, vieglatlētikas
laukums, tāllēkšanas bedre, 100 m skrejceliņš.
Ir telpas ārpusklases nodarbībām – mazā zāle, lielā aktu zāle, kabineti.
Skolas mēbeles ir labā stāvoklī.
Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai, skola rūpējas par bojāto
tehnisko līdzekļu savlaicīgu salabošanu.
7 sanitārie mezgli ir iekārtoti atbilstoši prasībām un sanitārajām normām, 3 sanitārajiem
mezgliem nepieciešama renovācija, sanitārie mezgli atbilst izglītojamo skaitam.
Vieglatlētikas manēţā ir iekārtotas dušas telpas, izglītojamie tās var izmantot.
Telpu sadalījums atbilst mācību procesa nodrošināšanai, izglītojamo un skolotāju
vajadzībām.
Skolā ir skaidras norādes par telpām un to atrašanās vietu.
Ir materiāli tehnisko līdzekļu uzskaite un nodošana ar aktu lietošanā.
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Skolotāji ir informēti par materiāli tehnisko līdzekļu atrašanās vietu un iespēju tos
izmantot.
Tehnisko līdzekļu sadale uzticēta konkrētiem darbiniekiem, kuri veic uzskaiti un apriti.
Neizmantotie tehniskie līdzekļi glabājās aiz slēgtām durvīm.
Skolā ir kārtība bibliotēkas izmantošanai. Skolas bibliotekāre konsultē skolotājus un
izglītojamos par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu.
Interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai darbinieki un
izglītojamie izmanto aktu zāli, mazo zāli, orķestra kabinetu, pēcpusdienā – mācību kabinetus,
kuros izvietotas klavieres, sintezatori.
Skolas finanšu resursi no valsts budţeta ir atrunāti normatīvajos aktos. Pašvaldība
papildus iedala līdzekļus profesionālo izglītības programmu pamatskolā un vidusskolā
īstenošanai. Direktore pārrauga skolas finanšu resursus. Finanšu resursi ir pietiekami izglītības
programmu realizēšanai, ēku uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai, bet nepieciešami
skolas virtuves un 3 tualešu renovācijai.
Skola līdz 2010.gadam aktīvi piedalījās projektā „Es zinu, kas es esmu, es zinu, ko es
gribu”. Līdz ar to tikai piesaistīti finanšu līdzekļi. Skola sadarbojas ar Swedbanku un SEB.
Bankas atbalsta skolu Goda dienas organizēšanā katra mācību gada noslēgumā, kā arī pēc
aicinājuma iesaistās arī citas iestādes.
Direktore ir atbildīga par skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu izmantošanu. Tos
izmanto atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Raţošanas-arodbiedrības sapulcē, pedagoģiskajās sēdēs skolas darbinieki tiek informēti
par skolas pārziņā nodotajiem finanšu līdzekļiem un to izmantošanu.
Lai izvērtētu pedagogu darbu, skolā izveidota pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisija.
Skolas pārziņā nodotos finanšu līdzekļus sadala atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm
un pašvaldības ieteikumiem.
Skolas direktore informē Skolas padomi par finanšu līdzekļu izmantošanu.
Katru gadu VPIP organizē skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu auditu un materiālo
līdzekļu inventarizāciju.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.6.2. Personālresursi
Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. Visi skolas
pedagoģiskie darbinieki ir kvalificēti, piedalās zinātniski pētnieciskajā darbā, darbojas projektos,
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piedalās radošo darbu izstādēs. Ir atbalsta personāls – psihologs, logopēds, sociālais pedagogs un
skolas māsa. Mūzikas skolotāji piedalās visos skolas, pilsētas, zonas un valsts konkursos,
festivālos, pasākumos gūst augstus rezultātus.
Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls.
2011./2012 mācību gadā skolā strādāja 65 pedagogi:
ar augstāko izglītību – 63 skolotāji (98%);
ar augstāko nepedagoģisko – 1 skolotājs (1%)
ar vidējo pedagoģisko – 1 skolotājs (1%)
ar maģistra grādu – 20 (31 %);
mācās doktorantūrā – 1 (1 %);
Skolas pedagoģiskā personāla kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
2011./2012. mācību gadā 49 pedagogi (75% no kopējā skaita) pilnveidoja profesionālo
kvalifikāciju savā specialitātē. Tālākizglītības kursus, seminārus, konferences u.c. kvalifikācijas
celšanas pasākumus (kopumā 92), kuru apjoms bija līdz 36 akadēmiskajām stundām, apmeklēja
41 pedagogs (63%). Tālākizglītības kursus 36 akadēmisko stundu apjomā apmeklēja 21
pedagogs (32%). Kursus 40 un 48 stundu apjomā apmeklēja attiecīgi pa 1 pedagogam, 70 – 2
pedagogi.
Stundu skaits

Līdz 36
ak.stundām

36
ak.stundas

40
ak.stundas

48
ak.stundas

70
ak.stundas

Pedagogu skaits

41

21

1

1

2

% no kopējā ped. skaita

63%

32%

1,5%

1,5%

3%

ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” piedalījās 9 pedagogi.
Skolotāji iesaistījās pieredzes apmaiņas un popularizēšanas semināros skolā, pilsētā,
tematiskās pedagoģiskās padomes sēdēs, tematiskās vecāku sapulcēs.
Mūzikas skolotāji ļoti aktīvi piedalījās pilsētas, zonas un valsts kultūras dzīvē.
2012./13.m.g. skolā strādā 64 pedagogi. Ar augstāko izglītību – 62 pedagogi (97%), ar
augstāko nepedagoģisko – 1 (1,5%), ar vidējo pedagoģisko – 1 (1,5%), ar maģistra grādu – 25
(39%), mācās doktorantūrā – 1 (1,5%).
Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas, izmaiņas
personāla sastāvā ir pamatotas.
Skolotāju darba slodze ir optimāla, nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi. Skolotāju
darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas izglītības programmu un darba organizācijas
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vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas vadība zina katra skolotāja darba pieredzi,
profesionālo kompetenci un stiprās puses. Darbinieku pienākumi, tiesību un atbildības jomas ir
noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos amatu aprakstos.
Saskaņā ar skolas nolikumu ir izveidota skolas pārvaldes struktūra un vadības struktūra.
Konkrētu pienākumu sadali starp vadību, pedagoģisko kolektīvu un tehniskajiem
darbiniekiem nosaka skolas Darba kārtības noteikumi, darbinieku amatu apraksti.
Skolā ir deviņas metodiskās komisijas.
Darbs tiek plānots. MK apsprieţamie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti.

MK darba
virzieni

Mācību priekšmetu
programmu izstrāde,
apspriešana, mācību
metoţu un mācību
līdzekļu izvēle u.c. ar
mācīšanas procesa
kvalitāti saistītie jautājumi
Darba analīze
un plānošana

Mācību
priekšmetu
ārpusstundu
aktivitāšu
plānošana un
realizēšana

Skolas
olimpiāţu
organizēšana
un izglītojamo
gatavošana
olimpiādēm,
konkursiem
un skatēm

Skolotāju radošā
darba apspriešana
un pieredzes
apmaiņa

Izglītojamo
iesaistīšana
projektu
darbā

Izglītojamo
iesaistīšana
ZPD

Skolā ir normatīvajos dokumentos noteiktai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un
sadalījums.
Skolas psihologa, logopēda, sociālā pedagoga un skolas māsas pienākumi, tiesības, un
atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos amatu aprakstos, kuri katru mācību gadu
tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā tajos tiek veiktas korekcijas.
Skolotāji ir informēti par atbalsta personālu, kuru var iesaistīt mācīšanas procesā. Uz
stenda un atbalsta personāla kabinetiem ir izvietoti darba grafiki, lai izglītojamie un vecāki
varētu tikties ar speciālistiem. Katrs atbalsta personāla darbinieks atrodas atsevišķā telpā, kur ir
iespēja konfidenciālām sarunām.
Darba grafiki tiek apstiprināti katra jauna mācību gada sākumā.
Vadības sēdēs tiek izvērtēta un analizēta atbalsta personāla nodarbinātības efektivitāte,
tiek ņemti vērā pedagoģisko darbinieku ieteikumi un vēlmes.

75

Daugavpils 13.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2012.g.

Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās, ko akceptē katrā metodiskās komisijas
sēdē atsevišķi, un pēc tam metodiskajā padomē tiek izskatīts jautājums par tālākizglītības
programmu atbilstību skolas noteiktajām attīstības prioritātēm.
Skolas vadība veica un veic skaidrojošu darbību attiecībā uz pedagoģisko darbinieku
iesaistīšanos ESF projektos – „Atbalsts vispārējās izglītības nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” un „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”, rosina un atbalsta pedagoģisko darbinieku centienus.
Skolā ir sistematizēta informācija par katra skolas pedagogu tālākizglītību.
Tālākizglītības nolūkos skolotāji apmeklē mācību iestādes pilsētā, pieņem citu skolu
pieredzi un dalās savā. Sevišķi daudz stundu ir apmeklēts sakarā ar iesaistīšanos ERAF projektā
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālas bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas
vidusskolās”. Prasmes un pieredze efektīvi tiek izmantota personāla attīstībā.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

Pamatjoma RESURSI
Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Skolas atrašanās vieta pilsētas mikrorajonā;

1. Projekta „Daugavpils pašvaldības

2. Labs mācību telpu izkārtojums;

izglītības

iestāţu

3. Stabila materiāli tehniskā bāze;

attīstība” pabeigšana;

infrastruktūras

4. Augsti kvalificēti pedagoģiskie darbinieki;

2. Skolas virtuves renovācija;

5. Pilnīgi nokomplektēts atbalsta personāls;

3. Sākumskolas tualetes renovācija;

6. Darbspējīgs

un

profesionāls

vadības

sastāvs;

4. 2 zēnu tualešu renovācija;
5. Cokolstāva grīdas seguma nomaiņa

7. Cieša saikne ar sabiedrību;

garderobē, 1.,2.,2.a, 2.b, pagarinātās

8. Interneta pieslēgums visā mācību iestādē.

dienas grupas kabinetos.

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas darba analīzes formas un paņēmieni veidojušies un pilnveidojušies daudzus gadus,
meklējot efektīvākas izvērtējuma metodes. Darba pārraudzība un izvērtēšana, informācijas faktu
uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem, darba
plānam.
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Skolā ir izstrādātas veidlapas pašanalīzei, ko veic mācību priekšmeta skolotāji un atbalsta
personāls, skolas vadība mācību gada beigās.
Mācību gada sākumā metodisko komisiju vadītāji un atbalsta personāla pārstāvji
metodiskās padomes sanāksmē, pedagogi - pedagoģiskās padomes sanāksmē tiek iepazīstināti ar
skolas darba prioritātēm un jomām. Metodisko komisiju sanāksmēs skolotāji plāno darbu,
atbilstoši gada plānā ietvertajām skolas attīstības prioritātēm. Mācību gada beigās katrs
pedagoģiskais darbinieks raksta pašnovērtējumu par paveikto darbu, izvērtējot sasniegto un
nepilnības darbā. To apkopo metodisko komisiju vadītāji un vadība.
Skolas vadība, analizējot darbu, ņem vērā mācību priekšmetu skolotāju un klašu
audzinātāju Metodisko komisiju ieteikumus gan pilnveidojot mācību darbu, gan papildinot
skolas materiāli tehnisko bāzi. Skolas vadība plāno un veic skolas darba iekšējo pārraudzību un
izvērtēšanu visos plānotajos darbības virzienos.
Pašvērtēšanā iegūtie secinājumi tiek izmantoti tālākā skolas darbības plānošanā. Mācību
gada pirmajā pedagoģiskās padomes sēdē skolas direktors apkopo iepriekšējā mācību gada darba
rezultātus.
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Skolas darba pašvērtējuma veikšanas shēma

DARBA PLĀNS
nākamajam mācību gadam

Tālākās attīstības vajadzības

Pedagoģiskās padomes sēde

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

MK pašvērtējums

Skolotāju pašvērtējums

Skola ir iesaistījusies projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos” (12 cilvēki); ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (52 cilvēki); ERAF projektā
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”; II.Latvijas
vispārizglītojošo skolu 2.-4.klašu koru salidojumā „Tauriņu balsis”; ERAF līdzfinansētajā
projektā „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāţu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes
pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”.
Katru gadu skolas vadība saskaņā ar sasniegtajiem rezultātiem mācību un audzināšanas
darbā izvirza pedagogu Gada skolotāja titulam un Gada klases audzinātāja titulam.
Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana
Skolā ir izstrādāts skolas attīstības plāns 2009. – 2013. gadam. Tajā ir vispārēja
informācija par skolu, skolas pamatmērķiem, plānotajiem darbības virzieniem. Skolas attīstības
plāns ir saskaņots ar dibinātāju.
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Pēc skolas darbības izvērtēšanas ir izvirzītas konkrētas prioritātes nākamajam periodam.
Plānotās prioritātes, ja nepieciešams, tiek koriģētas. Gada prioritātēm tiek izstrādāts īstenošanas
plāns, noteikti kritēriji prioritāšu īstenošanas kontrolei. Tiek veikta prioritāšu ieviešanas
izvērtēšana.
Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāti mācību gada galvenie uzdevumi, kuru izpilde
tiek analizēta metodiskajās komisijās, metodiskās padomes sanāksmēs un paveiktā darba
kopsavilkums izskan Pedagoģiskās padomes sanāksmē.
Skolas attīstības plāna prioritātes tika izvirzītas metodiskajā padomē, apspriestas mācību
priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju metodiskajās komisijās un skolas padomē. Attīstības
plāna izstrādē un prioritāšu īstenošanā tiek iesaistīta izglītojamo pašpārvalde. Skolas attīstības
plāna izpilde tiek uzraudzīta un kontrolēta.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolas darbību nosaka Skolas nolikums, reglamenti, kārtības, kuri tika izstrādāti un
apspriesti skolas metodiskajā padomē un mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju
metodiskajās komisijās, skolas padomē un skolēnu pašpārvaldē.
Katra mācību gada sākumā atbilstoši skolas prioritātēm un iepriekšējā gada pašvērtējuma
rezultātā konstatētajām tālākās attīstības vajadzībām tiek sastādīts iekšējās kontroles darba plāns,
kura realizēšanas gaitu pārrauga skolas direktore un direktores vietnieki izglītības jomā.
Skolas direktors apstiprina mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītājus un citas
daţāda līmeņa atbildīgās personas, precizējot tiem darba pienākumus un atbildības jomas
atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai un darba likumdošanai.
Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darba struktūru,
pienākumiem un atbildības jomām.
Skolas vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno
darbu, pārrauga un izvērtē rezultātus.
Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas skolēniem, viņu vecākiem un citām
ieinteresētām personām.
Direktors konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet civiltiesisko
atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu vienmēr uzņemas direktors. Direktors veido vadības
komandu, pārrauga daţādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi, argumentēti deleģē funkciju
izpildi.
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Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu apspriedēs, skolotāju informatīvajās
sanāksmēs un izvieto aktuālo informāciju skolotāju telpā un uz ziņojumu stenda. Direktora
vietnieki koordinē mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbu.
Metodisko komisiju vadītājas regulāri atskaitās par paveikto.
Skolas vadība īsteno sadarbību ar skolas padomi, kā arī sabiedriskajām organizācijām,
rūpējas par skolas prestiţu.
Direktora vietnieks audzināšanas jomā koordinē izglītojamo pašpārvaldes darbu.
Sekmīgu darbu skolas vadība īstenoja ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros 2009.-2012.gados ,organizējot
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanu (profesionālās darbības kvalitātes
vērtēšanai pieteicās 52 pedagogi, kopumā iesaistoties 63 kvalitātes vērtēšanas faktos) , par ko
saņēma IZM pateicības rakstu.
Daugavpils 13.vidusskolas vadības shēma

Skolas
direktore

Izglītojamo
parlaments

Skolas padome

Direktores
vietnieki
izglītības jomā

Vecāki.
Sabiedrība

Pedagoģiskā
padome

Direktores vietnieks
saimniecības
jautājumos

Metodiskā padome

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

Tehniskie darbinieki

Skolotāji

Vērtējums - ļoti labi.
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4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām
Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām:
Daugavpils pilsētas Dome- skolas ēkas apsaimniekošana;
Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde- dokumentu aprite
skolas darba plānošanas, attīstības organizācijas un kontroles nodrošināšanai,
finansu dokumentu aprite, skolas budţeta izpildes nodrošināšana u.c.;
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija- skolas ar padziļinātu mācību
priekšmeta apguvi darbības nodrošināšana ;
Valsts izglītības satura centrs- skolas specifisko mācību priekšmetu standartu un mācību
priekšmetu programmu izstrāde;
Izglītības kvalitātes valsts dienests- izglītības programmu licencēšana, skolas darbības
kvalitātes izvērtējums;
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs- interešu izglītības un ārpusklases pasākumi;
Latviešu valodas aģentūra- kursu organizēšana skolā;
Daugavpils

Universitāte u.c.

augstskolas-

karjeras

izglītības

pasākumi, kursu

organizēšana skolā;
Daugavpils pilsētas vidusskolas un pamatskolas- daudzveidīgi pasākumi izglītojamajiem,
radošās darbnīcas un citi pieredzes apmaiņas pasākumi skolotājiem;
Rīgas Franču licejs- draudzības pasākumi starp zēnu koriem, pieredzes apmaiņapedagogiem;
Špoģu vidusskola- muzicējošo kolektīvu pieredzes apmaiņas koncerti;
Nīcgales pamatskola- draudzības pasākumi, dalība projektos;
Pirmsskolas izglītības iestādes ( Nr.20, 26, 27, 28, 10, 4, 23 )- audzēkņu sagatavošana
mācībām skolā;
Krievu nams- studija „ Krievu dziesma” u.c. aktivitātes;
Daugavpils Vācu biedrība- pasākumi skolā;
Organizācijas DauTKom, SEB Banka, Sony Center, Narvesen u.c.- sponsoru palīdzība;
Pilsētas pašvaldības policija- izglītojoši un profilakses pasākumi;
Bāriņtiesa- sociālu jautājumi risināšana;
Sociālās aprūpes centri- labdarības pasākumi u.c.

Kritērija novērtējums - ļoti labi.
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Pamatjoma

SKOLAS

DARBA

ORGANIZĀCIJA,

VADĪBA

UN

KVALITĀTES

NODROŠINĀŠANA
Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Skolotāju un vadības sadarbība.

1. Izstrādāt

2. Sistemātiski notiek MK sēdes atbilstoši

skolas

attīstības

plānu

nākamajiem 3 gadiem.

plānotajam darbam, to apliecina MK sēţu 2. Turpināt darbu ESF projektos.
3. Meklēt optimālāko risinājumu, lai skolas

protokoli.
3. MK darbs balstīts uz aktīvām darba

attīstības plāna pašvērtējuma process kļūtu

formām: pieredzes apmaiņa, tālākizglītības

par skolas darba neatņemamu sastāvdaļu

kursi, atklātās stundas, semināri.

ikvienam skolas darbiniekam un vecākiem.

4. Skolotāju,

izglītojamo

un

vecāku

sadarbība.
5. Adaptācijas pasākumi skolā.
6. Atbalsta personāla palīdzība.
7. Pozitīvās pieredzes popularizēšana skolā.
8. Skolā ir visa nepieciešamā obligātā
dokumentācija.

9. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti
izstrādāti demokrātiski, iesaistot skolas darbā
ieinteresētās puses.

10. Skolā ir precīza vadības struktūra.
11. Skolas vadība veicina radošu darbības vidi
skolā, atbalsta daţādas izglītojamo un
pedagogu aktivitātes darba pilnveidē un
daţādošanā.

4.8. Pašvērtējuma kopsavilkuma tabula
Jomas/kritērija nosaukums

Vērtējuma līmenis

1. Mācību saturs
1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas

ļoti labi

2. Mācīšana un mācīšanās
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Jomas/kritērija nosaukums

Vērtējuma līmenis

2.1. Mācīšanas kvalitāte

ļoti labi

2.2. Mācīšanās kvalitāte

labi

2.3. Vērtēšanas kā mācību procesa sastāvdaļa

labi

3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

labi

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

labi

4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un ļoti labi
izglītojamo drošības garantēšana
4.2. Atbalsts personības veidošanā

ļoti labi

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

ļoti labi

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

labi

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

x

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

labi

5. Iestādes vide
5.1. Mikroklimats

ļoti labi

5.2. Fiziskā vide

ļoti labi

6. Iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

ļoti labi

6.2. Personālresursi

ļoti labi

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

ļoti labi

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

ļoti labi

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

ļoti labi
Kopā: labi – 6, ļoti labi - 12
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5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)
5.1. Sasniegumi mācību priekšmetu konkursos: 2010./ 2011.mācību gadā

Mācību
priekšmets

Konkursa nosaukums

Klase

Vieta pilsētā,
novadā,valstī

Skolotājs

Zināšanu karalienes balle

1.

2.vieta

R. Macika,
L.Meļņikova

Matemātika

Jauno erudītu kauss „Kas? Kur?
Kad?”

8.b

atzinība

L. Kozlova

Bioloģija

Vai esi gudrāks par pirmkursnieku?

10.-12. 2.vieta

V. Petrova

Veselības māc.

Pirmā palīdzība

10.-11. atzinība

V. Petrova

Ķīmija

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm

7.

3.vieta

T.Timošenko

Krievu val. un
lit.

Eiropas valodu diena „Kopā valodu
daudzveidība”

6.b

2.vieta

V. Titoka

Krievu val. un
lit.

Radošo darbu festivāls

6., 12.

Pateicība

V. Titoka

Krievu val. un
lit.

Konkurss – spēle „Tikšanās ar
Gogoli”

9.

1.vieta

I. Čertkova

Krievu val. un
lit.

Krievu tradīcijas

7.

1.vieta

I. Čertkova

Krievu val. un
lit.

Radošās darbnīcas „Nauma diena”

6.

1.vieta

V. Titoka

Krievu val. un
lit.

Spēle – konkurss „Vai tu zini
Puškina poēmas „Ruslans un
Ludmila” saturu”

5.

3. vieta

V. Titoka

Krievu val. un
lit.

Intelektuālā spēle „Kas? Kur? Kad?”

11.

2.vieta

L. Sergejeva

Krievu val. un
lit.

Bulgakova daiļrade

12.

3.vieta

V. Titoka

Krievu val. un
lit.

Radošo darbu konkurss „Krievu
valoda, literatūra un kultūra”

6.,
9.,10.

1. vieta,
1.vieta,
3.vieta

V. Titoka,
I.Čertkova,
L.Sergejeva

Krievu val. un
lit.

Pilsētas pasaku konkurss

6.

1. vietas x 3

V. Titoka

Krievu val. un

Radošo darbu konkurss „Spēks ”

6.

1.vieta

V. Titoka
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Mācību
priekšmets

Konkursa nosaukums

Klase

Vieta pilsētā,
novadā,valstī

Skolotājs

lit.
Krievu val. un
lit.

Tatjanas diena (Republikas k.)

6.

Pateicība

V. Titoka

Latviešu val.
un l.

Radošo darbu konkurss „Spēks ”

8.

2.vieta

A. Skutele

Latviešu val.
un l.

Konkurss „Prāva mana valodiņa”

10.

atzinība

I. Ungure

Angļu val.

„Valentīna diena”

5.

1.vieta

N. Ignatjeva
J. Maskaļova

Angļu val.

Eiropas valodu dienas „Draudzības
vilciens”

11.

2. vieta

Ţ. Papjonoka

Angļu val.

Radošo darbu k. veltīts R. Kiplinga
135 gadu jubilejai

11.

2., 3. vieta ,
atzinība

Ţ. Papjonoka

Angļu val.

Radošo darbu konkurss „Spēks ”

6.

3.vieta

Ţ. Papjonoka

Ģeogrāfija

Radošo darbu konkurss „Spēks ”

8.

1.vieta

E. Rudāne

Ģeogrāfija

Ko tu zini par Āziju

8.

atzinība

E. Rudāne

Ģeogrāfija

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm

7.

3.vieta

E. Rudāne

Vēsture

Starptautiskais skolēnu pētniecisko
darbu konkurss „Vēsture ap mums”

6.

1. vieta

N.Beskrovnova

Vēsture

Ceļā uz pilsonību

9.

1. vieta

A. Ignatjevs

Vēsture

Eseju konkurss „Labs pilsonis”

6.

2.vieta

N.Beskrovnova

Vēsture

Ekonomiskā spēle

3.vieta

A. Ignatjevs

Mājturība

Rudens floristikas konkurss

atzinība

T. Kovaļevska

Sports

Basketbols „Oranţā bumba”

2. un 3.vieta

D. Hadakovs

Sports

Lāčplēša dienas sporta sacensības

5.- 9.

3.vieta

N. Meļņikova

Instrumenta
apguve

Pianistu festivāls

1.-11.

31 Diploms

N.Redina
A.Čerņevska
I.Juštele
G.Simonova
A.Ivanova
J.Vinogradova

10.

J. Maskaļova
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Mācību
priekšmets

Konkursa nosaukums

Klase

Akordeonistu festivāls

Instrumenta
apguve

1.-10.

Vieta pilsētā,
novadā,valstī
22 Diplomi

Skolotājs
V. Isate
J. Visokinska

Ansamblis akordeons - ģitāra

XIV Latvijas jauno pianistu festivāls

Instrumenta
apguve

3., 4.,
6.,7.

2 Diplomi

2.,9.,5.
,7.

I pakāpe x 3

V. Isate
R. Krukovska
A. Čerņevska
J. Vinogradova
G. Simonova

Instrumenta
apguve

XIII Latvijas mūzikas novirziena
skolu akordeonistu festivāls

2.,3.,5.
,6.,

I pakāpe

V. Isate

II pakāpe

J. Visokinska

Instrumenta
apguve

Instrumentālās mūzikas konkurss

diksile
nds

II vieta

A. Grinberts

Instrumenta
apguve

Pūtēju orķestru skate Latgalē

II pakāpe

A. Grinberts

55

60
50
40
30
20

2010./2011.m.g.

13

10

10

10

6

4

2

0
1.vieta

2.vieta

3.vieta

Atzinība

I pakāpe II pakāpe

Diplomi

5.2. Sasniegumi mācību priekšmetu konkursos: 2011./ 2012.mācību gadā
Grand Prix
Pilsētas konkurss “Ruskaja pesņa”- 2 diplomi, sk. V. Kaca;
Literārais konkurss “A. Puškina dzeju mīlot”, sk. V. Titoka.
I pakāpes diplomi:
Daugavpils pilsētas koru skate – jauktais koris “Nojauta” vad. J. Ustinskovs, L.
Bogatirjova;
Novada korus skate – jauktais koris “Nojauta” vad. J. Ustinskovs, L. Bogatirjova;
Jauno pianistu 15. festivāls – 2 klavieru dueti, sk. G. Simonova, I. Juštele, A. Ivanova;
Latvijas mūzikas novirziena skolu Akordeonistu festivāls – 14 diplomi, sk. V. Isate, J.
Visokinska;
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Latvijas mūzikas novirziena skolu Akordeonistu festivāls- ansamblis, sk. V. Isate, R.
Krukovska;
Pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss – 8 diplomi, sk. A. Čerņevska, J. Visokinska,
V. Isate, R. Krukovska, A. Ivanova, N. Redina, A. Grīnberts.
II pakāpes diplomi:
Latvijas izglītības iestāţu vokāli – instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu
festivāls – konkurss, diksilends, sk. A. Grīnberts;
VII Latvijas izglītības iestāţu pūtēju orķestru festivāls, sk. A. Grīnberts;
Pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss – 8 diplomi, sk. J. Visokinska, V. Isate, A.
Ivanova, V. Kaca.
1. vieta
Pilsētas konkurss “Ruskaja pesņa”, sk. V. Kaca;
Konkurss “Mēs – Eiropā” angļu val., sk. Ţ. Papenoka;
“St. Valentine''s day”, sk. N. Ignatjeva, Ţ. Papenoka, O. Fjodorova;
Eiropas valodu diena (pilsētā), sk. V. Titoka;
Radošās darbnīcas “Nauma diena”, sk. V. Titoka;
Radošo darbu konkurss, sk. V. Titoka;
Pilsētas pasaku konkurss, sk. V. Totoka .
2. vieta
Pilsētas konkurss “Ruskaja pesņa”- 2 diplomi, sk. V. Kaca;
Ekonomiskā spēle (pilsētā), sk. S. Meškovska;
Radošo darbu konkurss, sk. L. Sergejeva;
Radošo darbu konkurss “Daugavpils jauniešu acīm”, sk. V. Titoka;
Publiskās runas konkurss “Es piedzimu laikā”, sk. I. Ungure
3. vieta
Pilsētas konkurss “Ruskaja pesņa”- 2 diplomi, sk. V. Kaca;
Pilsētas eseju konkurss “Daugavpils lepnums 2011”, sk. N. Beskrovnova.
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5.3. 2010./2011.mācību gada interešu izglītības pulciņu sasniegumi
Skolas muzejs:
Konkurss „Tu nenāc tikai no sevis”, III vieta pilsētā, atzinībā valstī.
Noformēšanas pulciņš „Konstance”:
Autorizstādes (skolotāju un skolēnu)
Bērnu darba izstādes visa gada garumā.
Skolas telpu noformēšana ārpusklases, pilsētas un republikas mēroga pasākumiem.
u.c.
Vizuālās mākslas pulciņš (5.-9.kl.):
„Es dzīvoju pie jūras”, „Saule un vējš”, X Starptautiskais zīmējumu konkurss (Jūrmala)
DIP zīmējumu konkurss „Atmiņas par vasaru” – 3.vieta; pateicības.
„Barikādes – 20 gadi” – 3.vieta; pateicība;
Dziesmu svētkiem veltīts konkurss, Rīga – pateicība;
Starptautiskais zīmējumu konkurss „Šopēns” (Polija) – pateicība;
„Ziemassvētki” (Vācu biedrība) – 1.vieta; pateicība;
Starptautiskais festivāls (Viļņa, Lietuva) – gaidām rezultātus;
u.c.
Jauno korespondentu pulciņš „Skolas avīze”:
Pilsētas skolu avīţu konkurss.
Muzikālie kolektīvi:
Pūtēju orķestris:
Latvijas izglītības iestāţu pūtēju orķestru skate – II pakāpe;
Bigbendu festivāls Viļņā – dalībnieks.
Pilsētas svētku dalībnieks.
Diksilends:
Latvijas izgl. iestāţu instrum. kolektīvu festivāls-konkurss – II pakāpe;
Dţeza festivāls Daugavpilī – diplomants;
Pilsētas svētku dalībnieks.
Vijolnieku ansamblis:
Pilsētas instrumentālās mūzika konkurss.
Solo dziedāšanas studija:
Pilsētas vokālais konkurss „Balsis” – II pakāpe.
Akordeonistu ansamblis:
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Pilsētas instrumentālās mūzika konkurss.
Republikas skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu akordeonistu festivāls.
2.a-4.a kl. meiteņu koris:
Pilsētas koru skate – I pakāpe;
Zonālā koru skate – I pakāpe;
II Latvijas bērnu koru salidojums „Tauriņu balsis” Tukumā – dalībnieks;
Pilsētas svētku dalībnieks.
Zēnu koris:
Garīgās mūzikas starptautiskais festivāls „Sudraba zvani” – dalībnieks.
Jauktais koris „Nojaukta”:
Daugavpils nov. koru skate – I pakāpe;
Kora „Daugava” 55 gadu jubilejas koncerts – dalībnieks;
Garīgās mūzika starptautiskais fest. „Sudraba zvani” - dalībnieks.
Dziesmu svētki Ziemassvētkos (Rīgā) – dalībnieks.
Pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss:
Individuālie izpildītāji I pakāpe – 5 diplomi;
II pakāpe – 3 diplomi.
Ansambļi –
I pakāpe – 3 diplomi;
II pakāpe – 3 diplomi.
Latvijas jauno pianistu XIV festivāls (Rīga)
4 pirmās pakāpes diploma laureāti.
Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu XIII Jauno akordeonistu festivāls
(Daugavpils)
I pakāpes laureāti – 10 diplomi;
II pakāpes laureāti – 4 diplomi.
5.4. 2011./2012.mācību gada interešu izglītības pulciņu sasniegumi
Pulciņi
2.vieta, Atzinība – pilsētas rudens floristikas konkurss (Pulciņš „Konstance”, vad.
T.Kovaļevska)
2.vieta, Atzinība - pilsētas ziemas floristikas konkurss (Pulciņš „Konstance”, vad.
T.Kovaļevska)
2.vieta, Atzinība - pilsētas Lieldienu floristikas konkurss (Pulciņš „Konstance”, vad.
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T.Kovaļevska)
Nominācija „Labākā intervija” – Labāko skolas preses izdevumu konkurss (skolas avīze
„Fa-Sol”, red. A.Habadajeva)
Mūzika
I.pakāpes (4) Jauno pianistu 15.festivāls „Klavieres populārā mūzikā un dţezā” Rīgā
(ped. G.Simonova, I.Juštele, A.Ivanova)
I.pakāpes (14), II.pakāpe (1) Latvijas mūzikas novirziena skolu Akordeonistu festivāls
Rēzeknē (ped. V.Isate, J.Visokinska, R.Krukovska)
II.pakāpe Latvijas izglītības iestāţu vokāli-instrumentālo ansambļu un instrumentālo
kolektīvu festivāls- konkurss. (diksilends, vad. A. Grīnberts)
II.pakāpe VII Latvijas izglītības iestāţu pūtēju orķestru festivāls. (pūtēju orķestris, vad.
A.Grībnerts)
Grand Prix (2), 1.vieta, 2.vietas (2), 3.vietas (3) Pilsētas konkurss „Русская песня”
(ped. V.Kaca)
I.pakāpe (8), II.pakāpe (7) Pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss (ped. A.Čerņevska,
R.Krukovska, N.Redina, J.Visokinska, V.Isate, A.Ivanova, A.Grīnberts, V.Kaca)
I.pakāpe Pilsētas koru skate, jauktais koris „Nojauta” (dir. L.Bogatirjova, J.Ustinskovs,
kncrtmeist. I.Kuļa)
I.pakāpe Novada skolu skate Jēkabpilī, jauktais koris „Nojauta” (dir. L.Bogatirjova,
J.Ustinskovs, kncrtmeist. I.Kuļa)
Pateicība Koru festivāls Daugavpilī:
2.-4.kl. meiteņu koris (Z.Semčuka, N.Redina)
2.a-7.a kl. zēnu koris (L.Bogatirjova, I.Kuļa)
Pateicība IV.Zēnu koru saiets „Zaļā bumba” Talsos, 2.a-7.a kl. zēnu koris
(L.Bogatirjova)
Pateicība II Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Mēs lidosim!", jauktais koris
„Nojauta” (dir. L.Bogatirjova, J.Ustinskovs, koncertmeist. I.Kuļa)
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6. Turpmākā attīstība
Mācību saturs
1. Sekot jauno licencēto izglītības programmu adaptācijai skolā, izvērtēt pozitīvās puses un
trūkumus, nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas.
2. ``Paplašināt CLIL projekta darbību skolā.
Mācīšana un mācīšanās
1. Modernizēt mācību priekšmetu kabinetus un paplašināt moderno tehnoloģiju izmantošanu
mācību procesā ikvienā mācību priekšmetā;
2. Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar jaunajām tehnoloģijām, tā padarot
mācību procesu kvalitatīvāku;
3. Pilnveidot mācību procesa saikni ar reālo dzīvi;
4. Meklēt risinājumus sekmīgai mājas darbu apjoma un pamatojuma sabalansēšanai starp
daţādiem mācību priekšmetiem;
5. Turpināt darbu neattaisnoto kavējumu novēršanā.
Izglītojamo sasniegumi
1. Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju pamatizglītības 2. posmā un vidusskolā.
2. Daţādot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, lai paaugstinātu augstu līmeni mācību
priekšmetos.
3. Nodrošināt atbalstu izglītojamo mācību motivācijai latviešu valodas un angļu valodas
veiksmīgai apguvei.
Atbalsts izglītojamajiem
1. Daţādot pasākumu klāstu skolas tēla popularizēšanai pilsētā, novadā, valstī;
2. Paplašināt pagarinātās dienas grupu skaitu skolā;
3. Nodrošināt lielāku atbalstu talantīgo izglītojamo izaugsmei;
4. Aktivizēt skolas psihologa darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās;
5. Efektīvāk organizēt vecāku iesaistīšanos skolas darba vērtēšanā, plānošanā un skolas vides
uzlabošanā.
Skolas vide
1. Turpināt darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras pilnveidošanas .
2. Pilnveidot skolas materiāltehniko aprīkojumu (interaktīvās tāfeles, projektori, projekcijas
ekrāni).
Resursi
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1. Projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāţu infrastruktūras attīstība” pabeigšana;
2. Skolas virtuves renovācija;
3. Sākumskolas tualetes renovācija;
4. 2 zēnu tualešu renovācija;
5. Cokolstāva grīdas seguma nomaiņa garderobē, 1.,2.,2.a, 2.b, pagarinātās dienas grupas
kabinetos.
Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
1. Izstrādāt skolas attīstības plānu nākamajiem 3 gadiem.
2. Turpināt darbu ESF projektos.
3. Meklēt optimālāko risinājumu, lai skolas attīstības plāna pašvērtējuma process kļūtu par
skolas darba neatņemamu sastāvdaļu ikvienam skolas darbiniekam un vecākiem.

Iestādes vadītāja

Māra Jakubovska

_______________
(paraksts)

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
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7. Pielikumi
Izglītojamo anketēšanas rezultātu apkopojums
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Skolotāju anketēšanas rezultātu apkopojums
1. Mācību saturs

2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
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2.2. Mācīšanās kvalitāte

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
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3. Atbalsts izglītojamiem
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4. Skolas vide

5. Resursi

6. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7. Skolēnu sasniegumi
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5.-12.klašu izglītojamo vecāku anketēšanas rezultātu apkopojums
(2011.gada aprīlis)
"Piekrītu" un "Drīzāk piekrītu, nekā nepiekrītu"

"Drīzāk nepiekrītu, nekā piekrītu" un "Nepiekrītu"

Skola vienmēr tīra un sakopta.

99.1%

0.9%

Man sniegta informācija par to, kā jārīkojas, ja
bērns nevar apmeklēt skolu.

98.6%

1.4%

Manam bērnam ir iespēja piedalīties skolas un
ārpusskolas pasākumos.

97.9%

2.1%

Es regulāri saņemu informāciju par mana bērna
sasniegumiem.

97.0%

3.0%

Skola vienmēr mani savlaicīgi informē par mācību
līdzekļiem.

96.5%

3.5%

Skolā skaidri formulēti iekšējās kārtības noteikumi.

96.0%

4.0%

Skolai labs imidţs sabiedrībā.

95.3%

4.7%

Vecāku sapulces un tikšanās skolā ir labi
organizētas.

93.0%

7.0%

Skolas sniegā informācija ir konkrēta un noderīga.

92.8%

7.2%

Skola rūpējas par mana bērna drošību skolā un
ārpusskolas pasākumos.

92.5%

7.5%

Skolotāji pret manu bērnu ir godīgi.

91.7%

8.3%

Ziemā skolā ir silti.

90.4%

9.6%

Manam bērnam patīk mācīties skolā.

89.7%

10.3%

Mana bērna neveiksmes un uzvedība netiek
apspriesta nepiederošu personu klātbūtnē.

89.2%

10.8%

Skolas padomes darbība ir lietderīga.

86.1%

13.9%

Es saprotu bērna sasniegumu vērtēšanas kārtība.

85.4%

14.6%

Uzdoto mājas darbu apjoms manam bērnam ir
normāls.

84.2%

15.8%

Man zināma informācija par izglītības
programmām.

82.7%

17.3%

Skolā piedāvā informāciju par profesijām un
tālākizglītību.

81.0%

19.0%

Mani vienmēr informē par veselības profilakses
pasākumiem.

79.3%

20.7%

Man ir sniegta informācija par skolas tālākiem
attīstības plāniem un virzieniem.

67.9%

32.1%

98

Daugavpils 13.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2012.g.

Piekrītu

Drīzāk piekrītu, nekā nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu, nekā piekrītu

Man sniegta informācija par to, kā jārīkojas, ja bērns
nevar apmeklēt skolu.

Nepiekrītu
0.9%
6.8% 0.5%

91.8%

Skolā skaidri formulēti iekšējās kārtības noteikumi.

3.5%
0.5%
10.2%

85.8%

Es regulāri saņemu informāciju par mana bērna
sasniegumiem.

83.0%

14.0%

Manam bērnam ir iespēja piedalīties skolas un
ārpusskolas pasākumos.

82.7%

1.4%
15.2% 0.7%

Skola vienmēr tīra un sakopta.

82.1%

17.0%0.7%0.2%

Skola vienmēr mani savlaicīgi informē par mācību
līdzekļiem.

79.8%

16.7% 2.8%0.7%

Ziemā skolā ir silti.

76.3%

Vecāku sapulces un tikšanās skolā ir labi organizētas.

14.1% 6.3% 3.3%

73.3%

Mana bērna neveiksmes un uzvedība netiek apspriesta
nepiederošu personu klātbūtnē.

67.0%

Skolai labs imidţs sabiedrībā.

66.7%

1.6%
1.4%

19.7% 5.1% 1.9%

22.2%

6.0%

28.6%

4.8%

4.0% 0.7%

Skolas sniegā informācija ir konkrēta un noderīga.

63.1%

Es saprotu bērna sasniegumu vērtēšanas kārtība.

61.9%

Skola rūpējas par mana bērna drošību skolā un
ārpusskolas pasākumos.

60.2%

32.3%

5.2% 2.3%

Skolotāji pret manu bērnu ir godīgi.

59.6%

32.1%

6.5% 1.8%

Uzdoto mājas darbu apjoms manam bērnam ir
normāls.

58.8%

Mani vienmēr informē par veselības profilakses
pasākumiem.

57.5%

Man zināma informācija par izglītības programmām.

56.6%

Manam bērnam patīk mācīties skolā.

56.1%

Skolas padomes darbība ir lietderīga.
Skolā piedāvā informāciju par profesijām un
tālākizglītību.
Man ir sniegta informācija par skolas tālākiem
attīstības plāniem un virzieniem.

29.7%

23.4%

12.9% 7.7%

33.6%

33.1%

49.0%

32.0%

30.2%

4.6%

9.5%6.3%

26.0%

53.0%

37.8%

10.0%

25.3%

21.8%

6.3% 0.9%

12.3%5.1%

8.0%
2.3%

11.8%
2.2%

14.0% 4.9%

16.9%

15.2%

99

Daugavpils 13.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2012.g.

5.-12.klašu izglītojamo vecāku anketēšana rezultātu apkopojums
(2012.gada pavasaris)
(3.a, 3.b, 5.a, 7.a, 10.a, 11.b klašu vecāki - 117 anketas)
Vienmēr

Bieţi

Daţreiz

Nekad

Skolas darbinieki reaģē uz daţādiem
huligāniskiem izgājieniem.

Nav atbildes

73.5%

Klases audzinātājs sniedz atbalstu manam bērnam.

19.7%

69.2%

14.5%

4.3% 2.6%

7.7%

8.5%
0.9%

Skolas pasākumus un pārtraukumos skola rūpējas
par mana bērna drošību.

61.5%

0.9%

9.4%

27.4%

0.9%

Skolas darbinieki rūpējas par mana bērna veselību
un drošību.

61.5%

20.5%

4.3%

12.8%
0.9%

Skolotāji ir taisnīgi pret manu bērnu.

50.4%

13.7%

32.5%

2.6%

0.9%

Mans bērns saņem palīdzību, ja ir grūtības.

46.2%

Manam bērnam patīk mācīties skolā.

46.2%

11.1%

38.5%

3.4%

0.9%

Ja manam bērnam rodas problēmas, tad skola
palīdz tās atrisināt.

34.2%

41.9%

Pusdienas skolā ir labas un veselīgas
Skolā manu bērnu apvaino un aizskar.0.9%

32.5%

35.0%

3.4%

6.8%

21.4% 3.4%

26.5%

27.4%

15.4%

18.8% 6.8% 14.5%

47.0%

12.0%

5.1%

Jā
Nē
Es zinu, ka ekskursiju laikā rūpējas par
mana bērna drošību.
Manam bērnam palīdzēja ātri adoptēties
skolas vidē.
Mani informē, kā jārīkojas, ja bērns
nevar apmeklēt skolu.
Mani informē par iespēju skolā saņemt
psihologa, logopēda un sociālā…
Klases audzinātājs labi pazīst manu
bērnu.
Skolas telpu aprīkojums ir labs.

Nezinu

Nav atbildes
96.6%

0.9% 2.6%

94.0%

4.3%
0.9% 0.9%

89.7%
86.3%
82.9%
77.1%

8.5% 1.7%
11.1% 2.6%
12.0%
2.6%
2.6%
11.0%

11.9%
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