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Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritātes Kvalitatīvas kompetenču izglītības ieviešana 

Mērķis Aktualizēt kompetenču pieejai atbilstošas prasības mācību priekšmetos. 2020./21.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi ieviesa izmaiņas sava mācību priekšmeta pasniegšanas metodikā 1.,4.,7.,10.kl. (mācību stundu vērošanas lapas) 

• Izglītojamie mācību darbā izmanto jēgpilnu mācīšanos un atgriezenisko saiti (mācību stundu vērošanas lapas) 

• Mācīšanās kompetenču pilnveidošanās rezultātā uzlabojušies mācību sasniegumi 1.,4.,7.,10.kl. (pašvērtējums, skolēnu 

sasniegumu datu bāze)  

• Pedagogu pieredzes apmaiņa vērsta uz pedagoģiskās meistarības izaugsmi, darba grupas 1.,4.,7.,10.kl. (MK un MP protokoli, 

Pedagoģiskās padomes sēdes materiāli, pedagoga pašvērtējums) 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Metodiskajās sanāksmēs izvērtēt mācību saturu par jaunākajām 

mācīšanās kompetencēm 1.,4.,7.,10.kl. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, 

MK vadītāji 

Augusts - oktobris Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Vērot un analizēt mācību stundas ar mērķi noskaidrot pedagogu 

prasmi organizēt kompetenču izglītībā balstīta mācību procesa 

nodrošināšanu. 

Direktores vietnieki Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktore  

Ieviest jēgpilnu mācīšanās apzināšanos uz zināšanu lietošanu 

daudzveidīgās situācijās un kontekstos, atgriezenisko saiti par 

mācīšanos. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji,  

MK vadītāji 

Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

Pilnveidot mācību procesa izvērtēšanas un pedagogu 

pašvērtējuma prasmes kā pedagoģiskās meistarības izaugsmes 

pamatu. 

Direktores vietnieki Maijs - jūnijs Cilvēkresursi Direktore  

 

  



 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Prioritātes Dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Mērķis Saglabājot skolas tradīciju, veidot interesi un nodrošināt iespēju izglītojamajiem 

piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

2020./21.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Kolektīvu dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, konkursos un skatē (sasniegumu datu bāze) 

• Skolā tiek koptas dziesmu un deju svētku tradīcijas (pasākumu plāns) 

• Izglītojamie apzinās piederību Latvijas valstij. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Apgūt XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

repertuāru. 

Kolektīvu vadītāji Visu mācību gadu Radošie kolektīvi Direktores vietnieki 

Interešu izglītības kolektīviem piedalīties Dziesmu un deju 

svētku konkursos un skatēs. 

Kolektīvu vadītāji Visu mācību gadu Radošie kolektīvi Direktores vietnieki 

Audzināt piederības apziņu un lepnumu par Dziesmu svētku 

tradīcijām Latvijā. 

Skolas kolektīvs Visu mācību gadu Cilvēkresursi Direktore, 

direktores vietnieki 

Piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Kolektīvu vadītāji jūlijs Radošie kolektīvi Direktore, 

direktores vietnieki 

 


