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RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLAS 

 

2017./2018. MĀCĪBU GADA  

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
 

I. Vispārīgā informācija 

 

Iestādes juridiskā adrese: Maskavas iela 273, Rīga, LV-1063 

 

Iestādes reģistrācijas numurs: Izglītības iestāžu reģistrā: 3613900680 

 

Iestādes vadītājs: Iveta Skrastiņa 

 

Iestādes dibinātājs: Rīgas Dome 

Izglītības programmas: 

 

Izglītības programmas nosaukums 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licence 
Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits 

Nr. Datums 
Sākumā Beigās 

Pamatizglītības 

mazākumtautību programma  
21011121 V-5454 31.08.2012. 17.09.2020. 511 515 

Pamatizglītības programma  21011111 V-9150 03.07.2017. 17.09.2020. 5 5 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena 

mazākumtautību programma 

31013021 V-5456 31.08.2012. 17.09.2020. 129 126 

Vispārējās vidējās izglītības 

humanitārā un sociālā virziena 

mazākumtautību programma 

31012021 V - 5455 31.08.2012. 17.09.2020. 8 8 

     653 654 

 

2017./2018.m.g. absolventi: apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēma 50 izglītojamie 

(01.09.2017. – 50), atestātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma 44 izglītojamie (01.09.2017. – 45). 

pamatizglītību (50) ieguvušo turpmākā izglītība – 26 Rīgas Ķengaraga vidusskolas 10.klase, 24 tehnikumi 

un koledžas. Vidējo izglītību (44) ieguvušo turpmākā izglītība un nodarbinātība – 29 augstskolās, 8 

koledžās, 7 strādā. 

Izglītojamo skaits, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklēja skolu – 2. Izglītojamo 

skaits, kas apgūst interešu izglītības programmas – 408, profesionālās ievirzes programmu (pavāri) - 11. 

Izglītojamo skaits, kuriem sniegti atbalsta pasākumi – 3.klase – 4, 6.klase – 6 izglītojamie. 

Uz otru gadu tajā pašā klasē –atstāti divi izglītojamie: 5.kl. un 8.kl. 
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Attīstības prioritāšu izpilde 2017./2018.m.g. 

 
 

Pamatjoma: Mācību saturs. 
Prioritāte:  

1. Pamatizglītības programmas (21011111) realizācijas uzsākšana 1. klasē 

2. Kvalitatīvs mācību līdzekļu, resursu un personāla nodrošinājums un tā izmantošana izglītības programmas apguvē. 

Mērķis: Mācību procesa efektivitāte un skolēnu zināšanu līmeņa paaugstināšana.  

Novērtēšanas kritēriji: 

 Mācību procesā tiek izmantoti daudzveidīgi mācību līdzekļi.  

 Ir izstrādāts mācību līdzekļu krājums, un tā materiāli ir izmantoti mācību procesā. 

 

Ieviešanas gaita: 

 

Uzdevumi Atbildīgais Izpilde 

Apkopot skolotāju pieprasījumu un izstrādāt sarakstu ar 

nepieciešamajiem mācību resursiem un līdzekļiem un iespēju 

robežās nodrošināt to iegādi 

Direktores vietnieki + 

Skolotāju kursu apmeklējums Direktores vietnieces + 

Mācību un atklāto stundu vērošana Direktore, direktores vietnieces + 

Mācību priekšmetu metodisko palīgmateriālu izveidošana un 

to prezentācijas  

Direktores vietnieces, 

MK vadītāji 
+ 

Izveidot mācību materiālu krājumu un to izmantot mācību 

procesā 

Direktores vietnieces, 

MK vadītāji 

- 

m.g.laikā kļuva 

neaktuāls 

Papildināt bibliotēkas fondus ar jaunāko mācību un metodisko 

literatūru 

Direktores vietnieces, 

MK vadītāji, bibliotekāres 
+ 

 

Vērtējuma līmenis:  Nepietiekami   □ Pietiekami     □ Labi           X  Ļoti labi      □ 
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Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi no 2016./2017.m.g. 
Prioritāte: Pilnveidot esošo pēctecības sistēmu, lai nodrošinātu labākus rezultātus mācību darbā. 

Mērķis: Lai nodrošinātu skolēnu spēju sasniegt labākus rezultātus mācību darbā, atvieglot skolēniem pāreju no viena skolas posma uz nākošo. 

Novērtēšanas kritēriji: 

 Skolēni jūtas komfortabli un pārliecināti par sevi. 

 Paaugstinās mācību darba sasniegumi. 

 Mācību priekšmetu skolotāji un jaunie klašu audzinātāji labi pārzina skolēnu individuālās īpatnības un ņem vērā tās savā darbā ar izglītojamajam. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Izpilde  

Nodrošināt pēctecību darbā ar spējīgiem un talantīgiem 

skolēniem 
MK vadītāji, psihologs 

+ 

 

 

Vērtējuma līmenis:  Nepietiekami   □ Pietiekami     □ Labi           X  Ļoti labi      □ 

 

Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi.  
Prioritāte: Pētīt skolēnu personības izaugsmes dinamiku un rezultātus izmantot, lai uzlabotu skolēnu ikdienas mācību sasniegumus. 

Mērķis: Paaugstināt skolēnu mācību darba rezultativitāti. 

Novērtēšanas kritēriji: 

 Tiek izpētīta skolēnu personības izaugsmes dinamika. 

 Paaugstinās skolēnu mācību sasniegumi. 

 

Ieviešanas gaita: 

 

Uzdevumi Atbildīgais Izpilde 

Izanalizēt 2016./2017. m.g. ikdienas mācību sasniegumu un 

valsts pārbaudes darbu rezultātus 

Direktores vietnieces, 

MK vadītāji, skolotāji 
+ 

Novadīt semināru klašu audzinātājiem Direktores vietnieces, psihologs + 

Novadīt klases stundu „Loģisko uzdevumu risinājums”  Klašu audzinātāji - 

Novadīt semināru mācību priekšmetu skolotājiem Direktores vietnieces, psihologs + 

Pētīt skolēnu personības izaugsmes dinamiku  Psihologs, klašu audzinātāji + 

Novadīt lekcijas skolēnu vecākiem  Psihologs, klašu audzinātāji - 

Stundu vērošana Direktore, direktores vietnieces + 
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Salīdzināt 1. semestra rezultātus ar 2016./2017. m.g. un valsts 

pārbaudes darbu rezultātiem 

Direktores vietnieces, 

MK vadītāji, skolotāji 
+ 

Izpētīt subjektīvos un objektīvos faktorus, kas ietekmē skolēnu 

mācību rezultātus 
Direktores vietnieces, psihologs 

+/- 

Aktualizēt 

2018./2019.m.g. 

Izstrādāt rekomendācijas, izmantojot iegūtos rezultātus Direktores vietnieces, psihologs 

+/-  

Aktualizēt 

2018./2019.m.g. 

Apkopot darba rezultātus un izdot statistisko materiālu 

krājumu tālākai darbībai 
Direktores vietnieces, psihologs - 

Salīdzināt 2017./2018.m.g. 1. semestra rezultātus ar mācību 

gada un valsts pārbaudes darbu rezultātiem 

Direktores vietnieces, 

MK vadītāji, skolotāji 
+ 

 

Vērtējuma līmenis:  Nepietiekami   □ Pietiekami     X  Labi           □ Ļoti labi      □ 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2017./2018.m.g. 

Klase Mācību priekšmets 
Skolēnu 

skaits 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

9-10 balles 6-8 balles 4-5 balles 1-3 balles 

skaits % skaits % skaits % skaits % 

3. Latviešu valoda 53 4 7.5 39 73.6 8 15.1 2 3.8 

3. Matemātika 53 10 18.9 32 60.4 10 18.9 1 1.8 

3. Krievu valoda 53 6 11.3 41 77.4 6 11.3 0 0 

6. Latviešu valoda 57 4 7 21 36.8 26 45.6 6 10.5 

6. Matemātika 57 1 1.8 27 47.4 21 36.8 8 14 

6. Dabaszinības 57 8 14 29 50.9 15 26.3 5 8.8 
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6. Krievu valoda 57 3 5.3 34 59.7 20 35 0 0 

9. 
Latviešu valoda un 

literatūra 
49 1 2.1 31 63.2 17 34.7 0 0 

9. Matemātika 49 0 0 25 51.0 23 46.9 1 2.1 

9. Angļu valoda 49 6 12.2 28 57.2 15 30.6 0 0 

9. Latvijas vēsture 49 1 2.1 39 79.6 9 18.3 0 0 

9. Krievu valoda 49 1 2.1 40 81.6 8 16.3 0 0 

12. Latviešu valoda 44 2 4.5 30 68.2 12 27.3 0 0 

12. Matemātika 44 1 2.3 14 31.8 29 65.9 0 0 

12. Angļu valoda 44 3 6.8 33 75.0 8 18.2 0 0 

 
Secinājumi: 

1. Skolēni ar augstu un optimālu līmeni 3.kl.  krievu valodā -  88.7 % 

latviešu valodā-81.1% 

matemātikā -    79.3% 

9.kl.      krievu valodā-   83.7% 

Latvijas vēsturē-73.0% 

angļu valodā   -  69.4% 

12.kl.   angļu valodā-     81.8% 

latviešu valodā- 72.7% 

2. Nebija skolēnu ar nepietiekama līmeņa rezultātiem: 

krievu valodā 3.kl., 6.kl, 9.kl.,  

latviešu valodā 9.kl., 12.kl.,  angļu valodā 9.kl, 12.kl, 

matemātika  12.kl. 

Latvijas vēsturē 9.kl. 
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3. Skolēni ar nepietiekamu līmeni  6.kl.: 

matemātikā- 14 % 

latviešu valodā- 10.5% 

dabaszinībās    - 8.8% 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2017./2018.m.g. 

Klase Mācību priekšmets 

Valsts 

pārbaude

s darbu 

kārtotāju 

skaits 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

85-100% 55-84% 35-54% Līdz 34% 

skaits % skaits % skaits % skaits % 

3. Latviešu valoda 52 8 15.4 33 63.5 5 9.6 6 11.5 

3. Matemātika 52 28 53.8 17 32.7 6 11.5 1 1.9 

3. Krievu valoda 52 16 30.8 30 57.7 6 11.5 0 0 

6. Latviešu valoda 56 2 3.6 31 55.4 14 25 9 16.1 

6. Matemātika 56 10 17.9 24 42.9 9 16.1 13 23.2 

6. Dabaszinības 56 4 7.1 35 62.5 15 26.8 2 3.6 

6. Krievu valoda 56 3 5.4 39 69.6 12 21.4 2 3.6 

9. Matemātika 42 3 7.1 17 40.1 18 42.9 4 9.9 

9. Angļu valoda 42 5 11.9 23 54.8 14 33.3 0 0 

9. Krievu valoda 42 5 11.9 32 76.2 5 11.9 0 0 

9. Latvijas vēsture 42 4 9.5 29 69.1 9 21.4 0 0 

11.-12. Informātika 39 3 7.7 20 51.3 14 35.9 2 5.1 
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  Secinājumi: 

1. Rezultāti paaugstinājās: 

3.kl. matemātikā- no 79.3 % uz 86.5% 

6.kl. dabaszinībās –no 64.9% uz 69.6% un   samazinājās nepietiekamā līmeņa skolēnu skaits no 6 uz 2. 

krievu valodā- no 65 % uz 75% 

9.kl. krievu valodā no 83.7% uz 88.1% 

Latvijas vēsturē- no 73% uz 78.6% 

matemātikā –    no 51% uz 54.7% 

2. Rezultāti palika iepriekšējā gada līmenī 3.kl. krievu valodā - 88.7%- 88.5% 

3. Rezultāti samazinājās 3.kl. latviešu valodā -  no 81.1% uz 78.9% 

Rezultāta samazinājums ir izskaidrojams ar dažu skolēnu nenopietno attieksmi pret mācībām, disciplīnas pārkāpumiem, konsultāciju neapmeklēšanu. 

Daudzi skolēni uzsāka mācībās skolā bez zināšanām latviešu valodā. Dažiem skolēniem ir mācīšanās grūtības. 

 4. Zemāki rezultāti saglabājas 6.kl. latviešu valodā - 9skolēni ar nepietiekamu līmeni un matemātikā - 13 skolēni ar nepietiekamu līmeni.        

Diagnosticējošos darbus ar atbalsta pasākumiem rakstīja 5 sesto klašu skolēni. 

Skolēniem tika nodrošināti atbilstoši viņu mācīšanās grūtību dominantei nepieciešamie atbalsta pasākumi. Neskatoties uz atbalsta pasākumiem 

(pagarināts darba pildīšanas laiks, garāki starpbrīži, atgādņu izmantošana), daži skolēni nespēja izpildīt uzdevumus. 

Secināms, ka par vienu no galvenajiem nesekmības cēloņiem uzskatāms tāds fakts, ka skolēni neprot strādāt patstāvīgi, grūti orientējas uzdevumos pat 

ar skaidrojumiem un viņiem ir nepieciešama nepārtraukta palīdzība no skolotāja puses.  

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2017./2018.m.g. 

Klase Mācību priekšmets Skolēnu skaits 
Apguves koeficients 

Valstī  Skolā  

9. Latviešu valoda 42 66.5 64.9 

12. Bioloģija  1 60.8 82.0 

12. Fizika  2 39.8 51.3 

12. Ķīmija 3 61.5 27.6 
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12. Latviešu valoda 39 52.6 34.6 

12. Matemātika 38 34.6 36.02 

12. Latvijas un pasaules vēsture 1 40.0 62.0 

12. Angļu valoda 39 61.9 57.8 

 
 Secinājumi: 

1. 9.kl. latviešu valodā rezultāti  paaugstinājās,  salīdzinot ar gada rezultātiem -  no 61.0 uz 64.9  

2. 12.kl. rezultāti, salīdzinot ar gada rezultātiem, samazinājās:  

  matemātikā no 51.6% uz 36.02% ( -15.4), bet ir augstāki nekā valstī- 34.6 

 Eksāmena rezultāti zemāki nekā gada atzīme, 

 jo  stundu skaits nedēļa ir tikai 4. Nepietiek laika, lai trenētos atrisināt uzdevumus, kuros paredzēts zināšanu lietojums; 

 daži skolēni daudz ielaida mācību vielu; 

 daži  reti apmeklēja fakultatīvās nodarbības; 

 daži  nepildīja mājasdarbus; 

 dažiem trūkst priekšzināšanu par pamatskolas tēmām, kā arī nav motivācijas uzlabot savas zināšanas.     

                  angļu valodā- no 65.7% uz 57.8% ( - 7.9) 

 Negatīvi ietekmē tas, ka eksāmenu kārto divus mēnešus agrāk.  

 Daži skolēni vairāk laika  velta savam algotam darbam nekā nodarbību apmeklēšanai, citi neierodas uz nodarbībām. 

 Daudzi skolēni veic darbu neuzmanīgi, neierauga atslēgas vārdus, piemēram, gramatikas daļā.  

  Eksāmena laikā  daži skolēni nervozē, tāpēc nepietiekami  koncentrējas darbam. 

 5 skolēni nokārtoja eksāmenu, bet nav saņēmušas sertifikātu.  Šāds rezultāts bija prognozējams. Izmēģinājuma eksāmena darbs  skaidri 

parādījusi šo situāciju. Rezultātu uzlabošanai:     

 Lielāko uzmanību veltīt gramatikas, klausīšanās uzdevumiem un rakstīšanai ar mērķi uzlabot zināšanu līmeni. Pievērst uzmanību ne tikai 

vārdu pareizrakstībai un gramatiskajam korektumam, bet arī domraksta struktūrai.      

latviešu valodā no 56.1% uz 34.6% ( -21.5) 

Samazinājuma cēloņi:  

 Skolēniem eksāmens sagādā zināmu stresu, kā rezultātā arī sasniegumi ir zemāki.  
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 Skolēni nav pakāpeniski no 1. klases apguvuši latviešu valodu kā dzimto valodu, bet 12.klasē skolēni tiek vērtēti pēc tām pašām prasībām, pēc 

kurām tiek vērtēti dzimtās valodas nesēji. 

 Mācību programmā tiek piedāvāti daudzveidīgi skolēnu zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanas paņēmieni: tie ir gan radošie darbi, gan 

diskusijas, gan grupu darbs. Tiek vērtētas ne tikai skolēnu pareizrakstības prasmes, bet arī publiskās uzstāšanās prasmes. Skolēniem nepātraukti 

tiek piedāvātas iespējas savus mācību sasniegumus uzlabot.  

          

            Tālākā darbība:  

 Skolas psihologam un/vai logopēdam atbildīgāk izvērtēt atbalsta pasākumu nepieciešamību, atbilstoši katra konkrēta skolēna mācību grūtību 

dominantei; 

 Priekšmetu skolotājiem atbildīgāk pieiet atgādņu sagatavošanas procesam, iepazīstināt skolēnus ar atgādņu struktūru jau mācību procesa laikā, 

nevis īsi pirms diagnosticējošā darba vai eksāmena  norises; 

 Pievērst uzmanību uzdevumiem, kuros ir nepieciešams  izmantot loģiskās spējas un domāšanu; 

 Ar skolēniem, kuri ieguva zemākus rezultātus, turpināt strādāt individuāli; 

 Skolotājiem turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes  tālākizglītības kursos. 

 
Ņemot vērā skolēnu ikdienas mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas tendences, VPD rezultātus un iespējamos cēloņus, nākošajam mācību gadam izvirzīt 

prioritāti – “Atbalsts pozitīvai uzvedībai kā instruments skolēnu ikdienas mācību sasniegumu un VPD rezultātu paaugstināšanai 2018./2019.m.g.”, un strādāt pie 

veicamo uzdevumu noteikšanas rezultātu uzlabošanai turpmākajam periodam, cenšoties panākt maksimāli sabalansētu ieguldīto finanšu un intelektuālo resursu 

sakritību ar mācību sasniegumu rezultātiem. 

 

 

Pamatjoma: Skolas vide. 

Prioritāte: Attīstīt skolēnu saskarsmes prasmes.  

Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Prioritāte: Turpināt iesākto sadarbību ar partneriem. 

Mērķis: Veicināt skolēnu spēju izvēlēties karjeru, uzlabot skolotāju-skolotāju, skolotāju-skolēnu, skolēnu-skolēnu, skolēnu-vecāku, skolotāju-vecāku saskarsmi. 

Novērtēšanas kritēriji: 

 Uzsākot ieviest projektu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, skolā ir izveidota uzlabojas emocionāli labvēlīgā vide.  

 Nodibinātas un attīstās ciešas saites ar sadarbības partneriem.  

 Skolā uzsāk darbu karjeras konsultanti. 

 Skolēniem ir iemaņas, prasmes un plašākas iespējas karjeras izvēlē. 
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Ieviešanas gaita: 

 

Uzdevumi Atbildīgais Izpilde 

Uzsākt projektu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” Atbalsta komisija + 

Novadīt semināru klašu audzinātājiem par saskarsmes prasmju 

attīstību 

Direktores vietnieces, psihologs 
+ 

Novadīt klases stundas par saskarsmes prasmju attīstību  Klašu audzinātāji + 

Novadīt semināru mācību priekšmetu skolotājiem par 

savstarpējo saskarsmes prasmju attīstību 

Direktores vietnieces, psihologs 
+ 

Novadīt interaktīvas nodarbības skolēniem  Klašu audzinātāji, psihologs + 

Ieviest karjeras pasākumu plānu Karjeras konsultanti + 

Izanalizēt sadarbību ar esošajiem partneriem un apzināt 

turpmākās sadarbības iespējas ar esošajiem un jaunajiem 

sadarbības partneriem 

Administrācija 

+ 

 

Vērtējuma līmenis:  Nepietiekami   □ Pietiekami     □ Labi           X  Ļoti labi      □ 
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Skolotāju darba pašvērtējums 

 

2017./2018.m.g. 

I. Mācību priekšmeta skolotāja darbs. 

 

1. Pamatjoma: Mācību saturs  

Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

 X - 1 X - 27 X - 18 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

2. Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

 X - 3 X - 37 X - 7 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

2.1. Skolēnu zināšanu un prasmju analīze (tabulas analīze) 

 Pozitīvās tendences 

 Uzlabojās apguves procents 11.mt2  kl.( 2016./17.māc.g. – 5.5%, tagad  -5.8%), ,12.mt2 kl. 

(2016./2017.māc.g. – 6.0%,  tagad -6.4%) 

 Apgūstot mācību programmu piekto klašu skolēni strādā ar interesi  un radoši. 

 Radošie darbi top uz A3 formāta lapām, audzēkņi aizrautīgi strādā guaša tehnikā. 

 Īpaši daudz talantīgi ir 5. mt klasē. 9. un 11.klasēs daudzi audzēkņi cenšas uzlabot rezultātus 

domājot par vērtējumu attestātā, jo īpaši priecē 11.mt1 klase. 

 Izlaiduma klases cenšas paaugstināt sekmību, strādā labāk un saņem augstākas atzīmes.                      

 Visu klašu skolēni vēlas pildīt papildus uzdevumus, izrāda interesi par priekšmetu. 

 Izlaiduma klases cenšas paaugstināt sekmību, strādā labāk un saņem augstākas atzīmes.                       

 Visu klašu skolēni vēlas pildīt papildus uzdevumus, izrāda interesi par priekšmetu. 

 Ir daudz skolēnu, kuri mācās latviešu valodu optimālā līmenī.  

 Izglītojamie iesaistās stundas gaitas un rezultātu novērtēšanā.  

 Notiek sarunas par sasniegto, nesaprasto vai nepareizi izpildīto.  

 Skolēni novērtē uzdevumu sarežģītību, izsaka savu viedokli. Daudzi skolēni ir ļoti motivēti 

mācīties latviešu valodu. 

 Daži ir motivēti mācīties un saņemt labākus rezultātus. 

 Skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri apkopoti un analizēti. 

 Gan skolēni, gan vecāki ir savlaicīgi informēti par mācību sasniegumiem.   

 Stundās, konsultācijās tiek strādāts, lai nebūtu skolēnu ar nepietiekamu apguves līmeni. 

 Gandrīz visi skolēni (izņemot vienu) sekmīgi pabeidza mācību gadu. Salīdzinoši ar iepriekšējo 

mācību gadu, 9 klasēs palielinājās skolēnu skaits, kuri pabeidza gadu izcili (ar atzīmi 9-10). 

 Daži ir motivēti mācīties un saņemt  labākus rezultātus. 

 Tie skolēni, kuri regulāri apmeklē stundas, paaugstināja savus rezultātus. 

 9.kl.  rezultāti ir uzlabojušies salīdzinot ar iepriekšējo periodu. 

 Visiem  skolēniem ir pozitīvas atzīmes. 
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 2.mv klasē ir 6 teicamnieki. 

 4.mt klasē latviešu valodā  2 skolniekiem gada atzīme 9.  

 2.mt klasē visiem skolēniem ir optimāls zināšanu līmenis.  

 8.kl.skolēniem ir motivācija mācīties.  

 Vecāki pamatoti kontrolē savus bērnus. Ja salīdzina 9.v. klasi (2017.-2018. m. g.) ar 8.v. 

klasi.(2016.-2017.m.g.), patīkami redzēt, ka šajās klasēs paaugstinājās optimālais līmenis gan 

krievu valodā, gan krievu literatūrā. 

 Izcili rezultāti matemātikā: M. V., M.S., V. L., V. H..  Un izcili rezultāti krievu valoda: M.V., V. L. 

 3.5 reizes palielinājās skolēnu skaits izcilā līmenī. Visvairāk tādu talantīgu skolēnu ir 8.klasēs.  

 9.mt un 9.v klasēs šajā mācību gadā ir augšupejoša dinamika.                                                                               

 Pārsvarā skolēniem ir optimāls zināšanu līmenis. 

 Kopumā visi šīs klases skolēni cītīgi un ar prieku mācās. 

 10.kl. skolēni ir labāk motivēti vācu val. apguvei. 

 Palielinājies to skolēnu skaits, kuri ieguvuši augstu vērtējumu. 

 Daudzi skolēni  mācās arī mūzikas skolā, tāpēc patīk mācību priekšmets. 

 Gan 4.mt klasē, gan 4.v klasē gada rezultāti nedaudz  palielinājās uz izcilo atzīmi. Daudziem 

skolēniem gada rezultāti ir optimālā līmenī. 

 Nav skolēnu uz nepietiekamu atzīmi. 

 Bērni labi apguva mācību vielu. Viņi aktīvi strādā stundās, ir interese mācīties. 

 Dominē optimāls zināšanu un prasmju līmenis. 

 Saglabājas stabilitāte zināšanu apguvē. 

 Programmas saturs ir apgūts. Visi skolēni pārcelti 4.klasē.  

 Mācību gadu teicami pabeidza 10 skolēni. 

 Var secināt, ka 7.mt  un 8.v klases skolēniem var atzīmēt pozitīvo priekšmeta apguves tendenci, ir 

paaugstinājies optimālais un augsts apguves līmenis. 

 Diferencēti veicot katra skolēna apmācību izdevās iegūt sabalansētus rezultātus pa klasēm. 

 Neskatoties uz to, ka norvēģu valodas apguve 2017./2018.m.g. 10.mv klasē tika uzsākta no nulles 

un skolēniem nebija nekādu priekšzināšanu vai priekšstata par valodas īpatnībām, skolēnu 

rezultāts ir ļoti labs, ņemot vērā norvēģu valodas grūtību.  

 10.mv klasē nav nesekmīgo skolēnu, kuriem būtu nepietiekams zināšanu un prasmju līmenis, kas 

ļoti priecē un ir labs rādītājs valodas apguvē. Neskatoties uz to, ka dažiem skolēniem ir novērotas 

grūtības mācībās, otra semestra beigās, skolēni apmeklējot konsultācijas vai fakultatīvās 

nodarbības, laicīgi labojot nepietiekamus vērtējumus un rakstot pārbaudes darbus, ir veiksmīgi 

pabeiguši mācību gadu un apguvuši mācību vielu. Vidējais gada vērtējums mācību priekšmetā ir 

7,5 balles, kas ir labs rādītājs trešās svešvalodas apguvē. 

 Skolēni parādīja labus rezultātus šajā mācību gadā.  

 Paaugstinājās skolēnu skaits uz augstāko un optimālo  zināšanu līmeni gandrīz visās klasēs. 

 Skolēni ir aktīvāki stundu laikā, jo vairāk spēj komunicēt latviešu valodā. Lasot stundās tekstus, 

analizējot tos, uzdodot jautājumus, gandrīz visi skolēni izprot teksta saturu, galveno domu. 

 Visas izmaiņas saistītas ar skolotājas maiņu.  

 Palielinājās skolēnu skaits, kurām ir izcilas atzīmes (no 1,3% 2016.-2017.m.g., līdz 5,1% 2017.-

2018. m.g.). 

 Salīdzinājumā ar pagājušā gada rezultātiem palielinājās to skolēnu skaits, kuriem ir optimāls 

līmenis (no 45,5% 2016.-2017.m.g., līdz 51% 2017.-2018. m.g.) 

 2017-2018. m.g. neviens skolēns nesaņēma vērtējumu “nepietiekams” (2016.-2017.m.g.- 0,7%) 

 Skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri apkopoti un analizēti. Gan skolēni, gan vecāki ir 

savlaicīgi informēti par mācību sasniegumiem. Gan stundās, gan konsultācijās tiek strādāts, lai 
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nebūtu skolēnu ar nepietiekamu apguves līmeni. Daudzi skolēni atbildīgi attiecas pret mācību 

priekšmetu, regulāri izpilda mājas darbus un aktīvi strādā stundās.  

 Skolēni apmeklē mācību stundas. 

 Vairums skolēnu teicami un labi veic izvirzītos uzdevumus. 

 Pēc nepieciešamības apmeklē konsultācijas, kur apgūst nepieciešamās prasmes vai uzlabo 

atzīmes. 

 Praktiski nav nesekmīgo skolēnu.  

 Skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri apkopoti un analizēti. Gan stundās, gan konsultācijās 

tiek strādāts, lai nebūtu skolēnu ar nepietiekamu apguves līmeni. 

 Daži skolnieki atbildīgi attiecas pret priekšmetu, ar baudu izpilda radošos darbus, izlasa papildus 

un ārpusskolas literatūru. 

 Apgūstot mācību programmu piekto klašu skolēni strādā ar interesi  un radoši. 

 Darbi tika izlikti skolas izstādē. 

 Pozitīvi ir tas, ka 11. klašu skolēni mācās ļoti stabili. Samazinājies skolēnu skaits, kuriem bija 

augsts līmenis, bet optimāla līmeņa radītājs ir diezgan stabils. 

 Skolēnu skaits ar augstu zināšanu līmeni pieaudzis no 2,5 % līdz 5 %.   

 Pēc gada rezultātiem 12 skolēniem tika izsniegtas rozā liecības. 

 Visi 1.mt.un 1.lv klases ir sekmīgi un pārcelti 2.klasē 

 Skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri apkopoti un analizēti. 

 Gan skolēni, gan vecāki ir savlaicīgi informēti par mācību sasniegumiem. 

 Gan stundās, gan konsultācijās tiek strādāts, lai nebūtu skolēnu ar nepietiekamu apguves līmeni 

(tikai 8.v klasē ir 1 skolēns ar nepietiekamu apguves līmeni). 

 Pārsvarā skolēniem ir optimāls zināšanu līmenis. 

 Priecē, ka 12.klašu skolēni apzināti un atbildīgi ir strādājuši, vairāk skolēnu ir ar izciliem 

vērtējumiem. 

 11.mt1 klašu skolēniem ir uzlabojušās atzīmes. 

 10. kl. skolēniem ir tikai optimāls un izcils līmenis. 

 Skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri apkopoti un analizēti. 

 Gan stundās, gan konsultācijās tiek strādāts, lai nebūtu skolēnu ar nepietiekamu apguves līmeni. 

 Daži skolnieki atbildīgi attiecas pret mācību priekšmetu, regulāri izpilda mājas darbus, aktīvi 

strādā stundās . 

 Nav nesekmīgo skolēnu. 

 Abās 9.klasēs šajā mācību gadā ir augšupejoša dinamika. 2017./2018.m.g. nav skolēnu ar 

nepietiekamu apguves līmeni. 

 11.mt1 klasē latviešu valodā ir nemainīga mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

 12.klasēs vērojama augšupejoša dinamika gan latviešu valodā, gan literatūrā. 

 Ir ieinteresētība mācību procesā. 

 Paaugstinājies optimālais līmenis 7.mt klasē un 10.mt klasē (literatūrā), jo daļai skolēnu ir interese 

par literatūru un latviešu valodu kopumā. 

 Negatīvās tendences 

 Skolēniem septītajās un astotajās  klasēs aktīvāka ir īslaicīgā atmiņa, ļoti daudz nākas atkārtot, 

tāpēc grūtāk     apgūt tēmu, precīzāk izpildīt uzdevumus. 

 Neregulārs darbs stundās.  

 Ir klases, kurās apguves līmenis ir samazinājies salīdzinot ar pagājušo mācību gadu. 

 Dažās klasēs šajā mācību gadā bija skolēni ar nepietiekamu vērtējumu.( 6.mt1, 6.mt2, 8.v ) 
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 Zināšanu apguves procents samazinājies 8.v kl. ( 6.5% pret 6.1% šajā māc. g.) un mazliet 11.mt1 

kl. (7.3 % pret 7.1% šajā māc. g.) 

 Ir klases, kurās apguves līmenis ir samazinājies salīdzinot ar pagājušo mācību gadu.  

 Dažās klasēs šajā mācību gadā bija skolēni ar nepietiekamu vērtējumu.( 6.mt1, 6.mt2, 8.v ) 

 Šogad divi 3.v skolēni (A., S.)  ir nesekmīgi. Viņiem ir noteikts mācību gada pagarinājums.  

 Dažās klasēs ir skolēni ar izteiktiem mācīšanās traucējumiem. 

 10. klases skolēni negrib mācīties pirmo gadu pēc 9. klases eksāmeniem.  

 Nav motivācijas mācīties.  

 Negrib strādāt. 

 11.mt1 klasē bija 1 skolēns ar pietiekamu zināšanu līmeni. Jāturpina darbs ar šo skolēnu, lai 

nākamajā gadā viņa sasniegumi būtu augstāki. 

 10. klasēs lielāka skolēnu daļa pabeidza mācību gadu pietiekamā līmenī (ar atzīmi 4 - 5). Tas ir 

zemāks rezultāts, nekā pagājušājā gādā šajā klasē. 

 Skolotāja uzdevums ir palīdzēt bērnam saprast, kā vajag darīt, kā ir racionālāk, izdevīgāk, kas 

sanāks no tā. Jāmāca domāt!  

 Diemžēl, matemātika ir jāmācās un tikai tad būs skaidrs, kur un kā to visu var pielietot. 

 Daudz skolēnu, kam ir vājas fiziskās spējas.  

 Vidusskolas skolēni bieži kavē stundas. 

 Diemžēl, 2.mv klasē vairākiem skolēniem ir nepieciešama pastāvīga skolotāja kontrole un 

palīdzība. 

 Skolēnu ar izciliem rezultātiem mazāk, nekā 2016./2017. gadā. Atzīme “6” biežāk nekā “7”.  

 Skolēni nestrādā ar pilnu atdevu, īpaši 8.mt. klases skolēni. 

 Pagarināts mācību gads S.. 

 Analizējot rezultātus par diviem mācības gadiem, varam secināt, ka rezultāti nav krasi mainījusies, 

izņemot nepietiekamo līmeni.  

 6. mt1 klasē ir samazinājies skolēnu skaits, kuriem ir augsts un optimāls zināšanu līmenis. 

Lejupejoša mācību sasniegumu dinamika.                                                                                                                                    

 8.v lejupejoša mācību sasniegumu dinamika, ir nesekmīgie skolēni (2 sk.).                                                                                                                     

 Ne visi skolēni noslēdza mācību gadu augstā un optimālā līmenī. 

 11. un 12. klašu skolēnu sasniegumi ir pazeminājušas. Tas ir saistīts ar kavējumu daudzumu. 

 12. klases skolēniem  2. semestrī bija eksāmenu  priekšmetu  prioritāte. 

 4.v klasē, salīdzinot ar 2016./2017.m.g. palielinājies skolēnu skaits, kuru vērtējums ir pietiekamā 

līmenī (K., R.) 

 Gan 4.mt klasē, gan 4.v klasē daži skolēni pazemināja savas zināšanas mācību priekšmetā.  

 Diemžēl, maz skolēnu ar izcilām atzīmēm.  

 Palielinājās skolēnu skaits pietiekamajā līmenī. 

 Pieci skolēni pabeidza mācību gadu pietiekamā līmenī. 

 Veicot  2016./2017. mācību gada atzīmju izvērtējumu un to salīdzinājumu ar  2017./ 2018.mācību 

gadu, var secināt, ka daļai skolēnu mācību sekmju rezultāti ir kļuvuši zemāki. 

 Vājas sekmes mācībās vienam skolēnam . 

 7.mv klases skolēniem A. un A. ir nepietiekamais zināšanu līmenis, līdz ar ko šiem skolēniem tika 

pagarināts mācību gads. 

 Atšķirīgs zināšanu un redzesloka līmenis apgrūtina darbu ar skolēniem. 

 Ņemot vērā 1.un 2.semestra vērtējumu, var secināt, ka 2.semestrī vidējais vērtējums skolēniem 

(6,4 balles)  ir zemāks nekā 1.semestrī (7,6 balles).  

 Tomēr 2017./2018.m.g. ir skolēni ar nepietiekamu zināšanu līmeni 5.v un 7.mv klasēs. Bet 6.v, 

6.mt un 9.v klasēs ir tendence kad samazinātais optimāls līmenis paaugstināja skolēnu skaitu ar 

pietiekamo līmeni. 
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 Rakstīšanas uzdevumus veic kūtrāk un negribīgāk. 

 8.mt kl.samazinājās optimālais un pietiekamais zināšanu  līmenis. Parādās arī 1 nesekmīgais. 

 Salīdzinājumā ar pagājušā gada rezultātiem 12. klasēs samazinājās to skolēnu skaits, kuriem ir 

optimāls līmenis (no 64,7% 2016.-2017.m.g., līdz 47,7% 2017.-2018. m.g.). 

 Runājot par sākumskolu, ir nepieciešams atzīmēt, ka ne visi skolēni apmeklē angļu valodas 

konsultācijas. Tieši šī iemesla dēļ, 3.v klasē gada beigās bija trīs skolēni ar nepietiekamu zināšanu 

līmeni. Pamatskolā ir ļoti maz skolēnu ar augstu zināšanu līmeni. 

 Aizvien mazāk skolēnu apmeklē sporta sekcijas. 3.v klasē disciplīnu neievēro zēni.  

 Manuprāt, pazeminājās interese par krievu klasisko literatūru un par grāmatu lasīšanu vispār. 

 Daudzi skolēni vispār nelasa klasiskos darbus. Tie uzskata, ka literatūra viņu dzīvē nebūs 

nepieciešama. Skolēniem 7. un 8.  klasēs dominējoša ir īslaicīgā atmiņa, ļoti daudz nākas atkārtot, 

tāpēc grūtāk tikt uz priekšu. 

 Negatīvās tendences ir tādas, ka parādījās skolēni, kuriem ir tikai pietiekams zināšanu līmenis 

kulturoloģijā:11.mt1 klasē 1 skolēnam, 11.mt2 klasē 2016./2017.m.g. pietiekams līmenis bija tikai 

vienam skolēnam, bet 2017./2018.m.g. jau četriem skolēniem. Arī 12.mt 2 klases divi skolēni gadā 

(vērtējums atestātā) saņēma tikai pietiekamu vērtējuma līmeni.  

 Ir skolēns ar nepietiekamu zināšanas līmeni: G.11.mt1 klasē 

 Dažiem skolēniem (A. K., J. A., Ž. A.) rozā liecības saņemšana kļuvusi par pašmērķi. 

 7.mv, 8.mt,8.v,  9.mt, 9.v,10.mt, 10.mv  11.mt1 un 11.mt2 nav skolēnu ar augstu zināšanu līmeni. 

 Dažiem pamatskolas skolēniem pietrūkst motivācijas mācīties, piemīt slinkums un ir apmierināti 

ar atzīmēm 4 un 5.  

 Manuprāt, pazeminājās interese par krievu klasisko literatūru, par grāmatu lasīšanu vispār. 

 Daudzi skolēni vispār nelasa klasiskos darbus. Uzskata, ka literatūra viņiem nav vajadzīga. 

 Maz skolēnu, kuri mācās izcili. 

 11. mt1 klasē literatūrā ir samazinājies to skolēnu skaits, kuriem ir izcili mācību 

sasniegumi.11.mt2 klasē latviešu valodā ir vērojama lejupejoša mācību sasniegumu dinamika, t.i. 

samazinājies skolēnu skaits, kuru mācību rezultāti gada beigas bija optimāli, bet palielinājies 

skolēnu skaits ar pietiekamu zināšanu līmeni. 

 Dažu skolēnu uzvedība traucē viņiem labi apgūt valodu. 

 Pazeminājies 6.mt2 klases skolēnu zināšanu līmenis, jo klasē ir uzvedības problēmas, līdz ar to 

mainījusies attieksme pret mācību procesu.  

 M. – pagarinātais mācību gads līdz augustam. 

 11.mt1 – daļa skolēnu domā, ka nemācīsies un nedzīvos Latvijā, tāpēc nevērīga attieksmi pret 

latviešu valodu. 

 Iemesli 

 7., 8. klasē izteikta  pastiprināta interese starp zēniem un meitenēm, tā rezultātā mazinās spēja 

koncentrēties darbam. 

 Skolēniem traucē koncentrēties doma, ka kaut kur tuvumā ir telefons. 

 Programmas  leksikas un gramatikas materiāls kļuvis grūtāks. 

 Ļoti zems 8.v klases skolēnu I.,  V., A., R., 11.mt1 skolēna J. pacietības un motivācijas līmenis. 

 Sakarā ar manu prombūtni nebija iespējams veltīt vajadzīgo laiku vājākajiem skolēniem, papildus 

pastrādāt ar tiem. 

 3.v klasē ir daudz izglītojamo ar uzvedības problēmām. 

 Daži klases zēni bieži nevēlas ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

 bieži stundām nav sagatavojies: nav mācību grāmatas, rakstāmpiederumu un dienasgrāmatas.  

 Stundās pievēršas citām nodarbēm.  
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 Bieži nav līdzi stundām nepieciešamo mācību materiālu.  

 Vājas rakstīšanas un lasīšanas prasmes.  

 Skolēns visu dara lēnāk nekā citi skolēni. Bieži nepieciešama skolotāja palīdzība vai konsultācija 

un pagarināts izpildes laiks.  

 Ātri nogurst. 

 Motivācija trūkums.  

 Mācību motivācijas trūkums.  

 Dažu skolēnu milzīgais slinkums. 

 Vājas iepriekšējās zināšanas. 

 Vājas skolēnu spējas. 

 Kāda bija attieksme stundās, tādi arī ir rezultāti.  

 Nemācīšanās  vainagojas ar vāju rezultātu. 

 Skolēnu attieksmes pret sportu un mācībām, pusaudžu vecuma īpatnības 

 Maz pievērsta uzmanība skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

 Skolēni ir neuzmanīgi, neprot strādāt patstāvīgi.  

 Vājas lasītprasmes.  

 Vecāki  nevar palīdzēt sava bērna mācībās. 

 Slikta uzmanība stundās, kura negatīvi ietekmē mācības.  

 Nav sistēmas strādāšanā stundās. 

 Slikta uzvedība stundās, neuzmanīgs. 

 Viens no nesekmīgiem skolēniem jau izstājās no skolas. 

 6. klasē mācību saturs ir kļuvis sarežģītāks un ne visi skolēni apmeklē konsultācijas, un apmeklē 

konsultācijas tikai, lai uzlabotu vērtējumu.                                                                                                   

 Dažiem skolēniem ir nenopietna attieksme pret mācībām.                                                                             

 Skolēni ar nepietiekamu zināšanu līmeni stundās nestrādā, konsultācijas neapmeklē un mājas 

darbus nepilda.                                                                                                                                                                                                                               

 Grūtības mācību vielas apguvē.  

 Skolēni apmeklē speciālā pedagoga un logopēda nodarbības.  

 Daudz kavējumu slimības dēļ. 

 Tas ir saistīts ar kavējumu daudzumu. 

 Nepietiekami apguva mācītos gramatikas likumus, kas izraisīja kļūdas rakstu darbos.  

 Ar zēniem tika veiktas pārrunas, tika aicināti apmeklēt konsultācijas, lai varētu sniegt individuālu 

palīdzību, bet uz konsultācijām zēni neieradās. 

 Vērojama skolēnu neuzmanība stundās, nespēja koncentrēties darbam. 

 Mācību priekšmeta programma ir diezgan grūta daudziem skolēniem.  

 Ir nepieciešama vecāku iesaistīšanās sava bērna mācībās un pastāvīga kontrole mājas darbu 

izpildē. 

 Šiem skolēniem nepieciešama individuāla pieeja. 

 Parada ļoti vājas zināšanas par visām tēmām. Stundās nestrādā.     

 Skolēns ilgstoši un bieži slimo. Vāja atmiņa, grūtības iegaumēt mācību vielu. 

 Negatīva attieksme pret mācībām, nav motivācijas zināšanu apguvei. 

 Sistemātiski neizpilda mājas darbus, kā arī nav pienācīgas kontroles no vecāku puses. 

 Negatīva tendence ar zemāko vērtējumu 2.semestrī varētu tikt  izskaidrota ar to, ka 2.semestris ir 

nedaudz garāks par 1.semestri un paredz  lielāku pārbaudes darbu skaitu, kā arī virzoties tālāk 

valodas apguvē un apgūstot dažādus tematus un gramatikas pamatus norvēģu valodā, pakāpeniski 

pieaug skolēnu zināšanu apjoms.  

 Līdz ar esošo zināšanu pilnveidošanos, tiek paplašināts vārdu krājums, bet arī tiek apgūti jauni 

gramatikas pamati.  
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 Apgūstamā mācību viela kļūst arvien sarežģītāka un prasības valodas apguvei kļūst arvien 

augstākas, skolēniem sasniedzot noteiktu zināšanu un prasmju līmeni.  

 Dažu skolēnu vidū tiek novērota regulāra mājasdarbu nepildīšana, nepietiekama sagatavošanās 

pārbaudes darbiem un pasivitāte stundās. 

 Skolēni ar vājo zināšanu līmeni ļoti bieži nestrādā stundās, neizpilda mājas uzdevumus, neapmeklē 

konsultācijas vai pavisam neapmeklē stundas. 

 Rakstīšanas uzdevumos vairāk jādomā par pareizrakstību, kā arī patstāvīgi jāveic darbs. 

 Labākie skolēni tika pārcelti 8.mv kl. 

 Atšķirīgs intelekta līmenis skolēniem.  

 Nav pienācīgas kontroles no vecāku puses. Daži vecāki nereaģē uz ierakstiem gan dienasgrāmatā, 

gan elektroniskajā žurnālā. 

 Sporta nodarbības prasa laiku un arī materiālo atbalstu. Viss atkarīgs no vecāku ieinteresētības. 

 Nav motivācijas, jo datoru tehnoloģijas totāli uzbrūk un aizstāj visu. 

 Skolēniem traucē koncentrēties darbam pati doma, ka kaut kur tuvumā ir telefons. 

 11. klašu skolēni vāji ir ieinteresēti mācībās.  

 Daži uzskata, ka kulturoloģija nav ”svarīgs “priekšmets.  

 12. mt. 2 klases viens skolēns bieži kavēja stundas.  

 Atnāca mūsu skolā aprīlī ar vērtējumu 4, 1 semestrī, bet otrajā semestrī iepriekšējās skolās atzīmes 

pavisam nebija. Mūsu skolā saņēma  2,3,1 un bija daudz reižu aicināts uz konsultācijām, bet 

nevienu reizi neieradās.  

 Skolēni mācās atzīmju dēļ. 

 Zema motivācija mācībām.  

 Redzesloka zems līmenis. 

 Pamatskolas skolēniem par iemeslu motivēšanas trūkumā var būt vecumposma īpatnības.    

 Nav motivācijas, jo datoru tehnoloģijas totāli uzbrūk un aizstāj visu. 

 Arī ir iespēja nelasīt, bet skatīties ekranizācijas ( un labi, ja tās filmas ir kvalitatīvas). 

 Daudz laika tika pievērsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.  

 Izlaiduma klasēs (9.un 12.klasēs) vērojams, ka mācību sasniegumi uzlabojas, jo skolēniem ir 

nopietnāka attieksme pret mācību darbu.  

 11. klasēs vērojama lejupejoša mācību sasniegumu dinamika. Tas varētu būt saistīts ar mācību 

saturu, kas 11. klasē ir kļuvis sarežģītāks. 

 Dažu skolēnu milzīgais slinkums. 

 10.klasēm – līdz 9.klasei bija viens priekšmets – latviešu valoda un literatūra, tagad divi 

priekšmeti, tāpēc skaidri redzams, ko skolēni nezina (valodas lietojums, sintaksē, teksta analīze ).  

 Plānotie uzdevumi to novēršanai 

 Būtu vēlams, lai skolēniem tālāk par garderobes skapīšiem telefonus neļautu ienest, jo tie nav 

paredzēti skolēnu mācību programmā un tas nav mācību līdzeklis. 

 Palielināt apguves līmeni visās klasēs.  

 Pievērst uzmanību skolēniem, kuriem ir potenciāls, kuri var mācīties un skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām (papildus konsultēt skolēnus, izmantojot diferencēto pieeju ), sniegt vairāk radošo darbu. 

 Pievērst uzmanību skolēniem, kuriem ir potenciāls un kuri var mācīties labāk.  

 Palielināt skolēnu interesi par priekšmetu, lai būtu vairāk bērnu ar augstām zināšanām.  

 Abiem zēniem regulāri tiek piedāvātas konsultācijas latviešu valodā. Diemžēl zēni tās neapmeklē.  

 S. ir nepieciešamas regulāras nodarbības pie speciālā pedagoga. Iespējams, ka zēnam būtu 

piemērota mācību programma ar mācīšanās traucējumiem.  

 Turpmāk vairāk sadarbošos ar klases audzinātajiem un skolas atbalsta personālu. 
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 Vairāk akcentēt uzmanību uz priekšmeta saistību ar reālo dzīvi un to pielietojumu.  

 Vairāk izmantot diferencēto pieeju stundās, ņemot skolēnu fiziskās sagatavotības līmeni un 

veselības stāvokli. 

 Konsultācijas, pārrunas.  

 Veikt skolēnu sporta stundu pašvērtējumu, motivēt skolēnus, paaugstināt skolēnu interesi un 

vajadzību pēc sporta aktivitātēm. 

 Censties paaugstināt skolēnu motivāciju, jo tas ir zemo mācību rezultātu galvenais iemesls.  

 Biežāk izmantot balsošanas sistēmu.  

 Turpināt izmantot uzdevumi.lv portālu mājas uzdevumu pildīšanai 8. un 9. klasēs 

 Veikt skolēnu darba pašvērtējumus sporta stundā, motivēt skolēnus, paaugstināt skolēnu interesi 

un vajadzību pēc sporta aktivitātēm. 

 Jāpievērš vairāk uzmanība skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

 Sadarbība ar skolas Atbalsta komisiju. 

 Attīstīt skolēnu pašvērtešanas prasmi, paaugstināt motivāciju labi mācīties, izmantojot jaunus 

metodiskus izstrādājumus.  

 Nepieciešams pievērst uzmanību darbam ar 8.mt klasi, jo šajā klasē skolēnu spējas nerealizējas 

pilnā apjomā.  

 Pievērst uzmanību skolēniem, kuriem ir potenciāls un kuri var mācīties labāk.  

 Veikt individuālo darbu  konsultācijās ar skolēniem,kuriem nepieciešama palīdzība. 

 Sadarbība ar  skolotājiem, turpināt 4.klasē sadarbību ar atbalsta personālu. 

 Ieinteresēt ar moderniem uzskates līdzekļiem, regulāri piedāvāt jaunus konkursus un projektus.  

 Motivēt 6.mt klases skolēnus aktīvāk apmeklēt konsultācijas, lai paaugstinātu apguves līmeni. 

Vairāk strādāt ar vecākiem.  

 8.v skolēniem ir pagarināts mācību gads, lai uzlabotu zināšanas un iemaņas.  

 Sekmēt skolēnu atbildību par sasniegto rezultātu mācību procesā un motivēt viņus pilnveidot savas 

zināšanas. 

 Sakārtot tēmas pēc skolēna interesēm. 

 Sadarbība ar 5.klašu skolotājiem, iepazīstinot ar skolēnu sasniegumiem, prasmēm, nepieciešamo 

palīdzību atsevišķiem skolēniem. 

 Jāturpina izmantot individuālo pieeju un dažādas mācību metodes mācību priekšmeta programmas 

apguvei. 

 Sadarbība ar 5.klašu skolotājiem. 

 Pievērst  vairāk uzmanības zināšanu apguvē vājākajiem skolēniem. Aicināt viņus uz 

konsultācijām. Sastādīt šiem skolēniem mazākas sarežģītības pakāpes pārbaudes darbus. 

 Sadarbība ar 5.klašu skolotājiem. Sekmēt skolēnu atbildību par sasniegto rezultātu mācību 

procesā.  

 Iepazīstināt skolēnus ar dažādiem atmiņas veidiem, veicot praktiskos uzdevumus un spēlējot. 

 Pagarinātais gads 7.mv klases skolēniem, individuālu uzdevumu izveidošana. 

 Turpināt motivēt skolēnus pilnveidoties un paplašināt redzesloku atsevišķi, priekšmeta ietvaros un 

atrast individuālu pieeju skolēniem ar grūtībām mācībās.  

 Censties ieinteresēt vidusskolniekus cītīgāk apgūt angļu valodu, lai vieglāk būtu mācīties 

augstskolā un strādāt iegūtajā profesijā.  

 Tā kā prasības valodas apguvei kļūst augstākas, bet dažiem skolēniem ir nepietiekama pārliecība 

par savām zināšanām un prasmēm, kā arī dažiem trūkst pašmotivācija, ir svarīgi iedrošināt un 

motivēt šos skolēnus mācīties valodu, kamēr ir iespēja veiksmīgi apgūt mācību priekšmetu.  

 Skolēniem, kuriem ir tendence nepildīt mājasdarbus un negatavoties pārbaudes darbiem, ir svarīgi 

attīstīt pašdisciplīnu, iesaistīties mācību procesā un savu zināšanu pilveidošanā, mājās patstāvīgi 
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veicot papildus uzdevumus efektīvai valodas apguvei, kā arī nākt uz konsultācijām, kur skolotājs 

varētu izskaidrot mācību vielu un sniegt ieteikumus. 

 Nākamajā mācību gadā es plānoju vairāk strādāt ar vājo skolēnu vecākiem. 

 Vairāk izmantot dažādas atgādnes, lai skolēns veicot darbu varētu tās izmantot.  

 Vairāk jāiesaista skolēnus radošajos darbos, kā arī vairāk jāveic tāda veida uzdevumus, kas saistīti 

ar reālo dzīvi (sludinājumi, reklāmas u.c.) 

 Cītīgāk atlasīt metodiku darbā ar katru klasi.  

 Mācību gada sākumā apmeklēt vecāku sapulces sākumskolā, lai izskaidrotu, cik svarīgi ir 

kontrolēt savu bērnu mācību sekmes.  

 Pievērst uzmanību skolēniem, kuriem ir potenciāls un kuri var mācīties labāk. 

 Veikt sarunas ar skolēniem un viņu vecākiem par sporta nodarbību nepieciešamību, veselīga 

dzīves veida priekšrocībām.  

 Organizēt tikšanos ar sportistiem un treneriem, lai popularizētu noteiktus sporta veidus un fiziskās 

aktivitātes. 

 Turpināt krievu klasiskās literatūras mācīšanu pasaules literatūras kontekstā. 

 Izmantot dažādas mūsdienīgas darba formas. 

 Pievērst uzmanību skolēniem, kuriem ir potenciāls un kuri var mācīties labāk.  

 Veikt individuālo darbu  konsultācijās ar skolēniem,kuriem nepieciešama palīdzība. 

 Būtu vēlēšanās, lai skolēniem tālāk par garderobes skapīšiem telefonus neļautu ienest, jo tie nav 

paredzēti skolēnu mācību programmā un tas nav mācību līdzeklis. 

 Mudināt un ieinteresēt skolēnus mācībās. Dot vairāk radošu uzdevumu stundu laikā. 

 Sadarbība ar 5.klašu skolotājiem. 

 Nepieciešams pievērst uzmanību darbam ar 9.mt un 9.v klasēm, jo šajās klasēs nav skolēnu ar 

augstu apguves līmeni. 

 Individuālā pieeja, ciešāka sadarbība ar skolas psihologu un klases audzinātājām. 

 Sekmēt skolēnu atbildību par sasniegto rezultātu mācību procesā un motivēt viņus pilnveidot savas 

zināšanas. 

 Darbs ar leksiku, interpunkciju un pareizrakstību.  

 Konsultācijas,pārrunas. 

 Dažādot darba metodes, individuālais darbs konsultācijās, radošie darbi, sarunas ar skolēniem un 

viņu vecākiem. 

2.3. Metodiskais darbs 

 Pedagoģiskajās sēdēs 

 Nav 

 Programmas  leksikas un gramatikas materiāls kļuvis grūtāks. Ļoti zems 8.v klases skolēnu I.,  V., 

A., R., 11.mt1 skolēna J. pacietības un motivācijas līmenis. 

 Augusts 2017. - ped.sēdē - atskaitījos par metodiskās komisijas veikto darbu  2016./2017.g. 

 15.03.2018. - piedalījos ped.sēdē. 

 Piedalījos visās skolas pedagoģiskajās sēdēs. 

 Aktīvi piedalījos visās pedagoģiskajās sēdēs. Aprunājam vērtēšanas kartību, drošību, APU. 

 Regulāri esmu piedalījusies pedagoģiskās padomes un metodiskajās sēdēs. Kā sporta skolotāja 

piedalījos MK plāna sastādīšanā un īstenošanā. Darbojos ar metodisko tēmu „Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai (APU) -atbalsts skolēnam un skolotājam attīstot un pilnveidojot 21.gadsimta 

kompetences.” 

 Piedalījos tematiskajās pedagoģiskās padomes sēdēs 31.10.2017. “Atbalsts pozitīvai uzvedībai. 

Noteikumu izstrāde” un 15.03.2018. “Atbalsts pozitīvai uzvedībai. Skolēnu apbalvojumu sistēmas 
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par noteikumu ievērošanas izstrāde”. Piedalījos apspriešanā, noteikumu izstrādē, izvirzīju 

priekšlikumus par skolēnu apbalvošanas sistēmu. 

 Piedalījos skolas MP sēdē kopā ar APU komandu par skolēnu apbalvošanu. 

 Piedalījos pedagoģisko sēžu darbā. 

 Regulāri apmeklēju visas pedagoģiskās sēdes. 

 Aktīva dalība visās pedagoģiskajās sēdēs, darbs grupās, dalība apspriešanā un veiktā prezentēšanā. 

 Regulāri apmeklēju ped. sēdes, lai apspriestu audzēkņu sasniegumus mācībās, skolas pozitīvās 

gaisotnes uzlabošanu. 

 Aktīvi piedalījos pedagoģiskajās sēdēs, kā arī izvirzīju priekšlikumus par jaunās vērtēšanas 

kritēriju  ieviešanu sākumskolā. 

 Piedalos. 

 Dalība visās pedagoģiskajās sēdēs. Aktīvs darbs grupā, veicot problēmas apspriešanu, ieteikumu 

apkopošanu, gatavojot un veicot prezentēšanu. 

 Piedalījos visās pedagoģiskajās sēdēs, aktīvi strādāju grupās, dalījos ar savu pieredzi ar kolēģiem. 

 Aktīva dalība visās pedagoģiskajās sēdēs, darbs grupās, dalība apspriešanā un veiktā prezentēšanā 

 Atbalsts pozitīvai uzvedībai, Mājasdarbu skaits, Profesionālās ētikas normas skolā, GDPR, Sko-

lēnu uvedība 

 Skolotāju informatīvās sapulces protokolēšana 24.04.2018. 

 Apmeklēju visas pedagoģiskās sēdes. 

 Regulāri tika apmeklētas pedagoģiskās padomes sēdes un informātīvās sapulces. 

 Regulāri piedalos pedagoģiskajās sēdēs. Strādājot grupās, izsaku savus priekšlikumus. Piedalos 

anketēšanā. 

 Piedalījos grupu darbos un izteicu savu uzskatu par problēmām. 

 Aktīva dalība diskusijās, grupu darbā, dalība apspriešanā un prezentēšana 

 30.08.2017. uzstājos pedagoģiskajā sēdē ar atskaiti par paveikto 2017./2018.m.g.  

 “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”- piedalījos noteikumu izstrādē, prezentēju grupu darbu.  

 Piedalījos informatīvajā seminārā par kompetenču izglītību, dalījos pieredzē  ar kolēģiem par 

uzzināto pēc piedalīšanās seminārā “Aktualitātes latviešu valodas un literatūras mācīšanā”.   

 Uzstājos ar prezentāciju seminārā par ZPD rakstīšanu pamatskolā.  

 Pedkonsilijā par 6.mt2 klasi izvērstā formā analizēju 6.mt2 sekmes un uzvedību.  

 Metodiskajās komisijās 

 nav 

 Regulāri dalos ar kolēģiem tālākizglītības kursos un semināros gūtajā pieredzē; izsaku savus 

priekšlikumus.  

 Piedalos anketēšanās. 

 Piedalījos svešvalodas MK darbības plānošanā, pārbaudes darbu izstrādē, diagnosticējošo darbu 

un eksāmenu rezultātu analizēšanā, atklātas aktivitātes angļu valodā apspriešanā. 

 Metodiskās komisijas vadītāja. 

 Komisijas darbu organizācija. 

 Piedalījos visās sākumskolas metodiskās komisijas sanāksmēs. Sadarbojos gan ar sākumskolas, 

gan ar latviešu valodas MK vadītājām. Iesaistos metodisko komisiju rīkotajos pasākumos un citās 

aktivitātēs. 

 Metodiskajās komisijās uzstājos par tēmu “Sacensības Latgales priekšpilsēta darba analīze 

2017./2018.m.g. 1. sem.  

 Sagatavoju atskaiti par skolas sacensībām 2017./2018.m.g.  Rīgas domes izglītības, kultūras un 

sporta departamentam.  
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 Sagatavoju pieteikumu skolu projektam “Sporto visa klase”.  

 Aktīvi izteicu priekšlikumus sporta metodiskajā komisijā, iesaistoties metodiskajā darbībā mācību 

gada laikā. 

 Katrā metodiskās komisijas sēdē uzstājos un piedalījos komisijas darba plānošanā (28.08.2018.), 

kā arī apspriešanā, ierosināju priekšlikumus aktuālos jautājumos: 20.11.2018. – par pāreju uz 

izglītību latviešu valodā, 5.01.18. – par mājas darbu analīzi, 14.03.2018. – par jauno vērtēšanas 

kārtību, 17.04.2018. – par DD analīzi. 

 Aktīvi piedalījos visās metodiskajās sēdēs, aprunājām vērtēšanas kārtību, kompetences, mācību 

līdzekļu trūkumu. 

 Kā MK vadītāja piedalījos skolas MP darbā: skolas darba plāna sastādīšanā un apspriešanā, izteicu 

priekšlikumus, darbojos ar skolas metodisko tēmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)-atbalsts 

skolēnam un skolotājam attīstot un pilnveidojot 21.gadsimta kompetences.”. 

 Vadu MK sēdes, sastādīju un pārbaudīju darba plānus, apkopoju un analizēju skolēnu 

sasniegumus, savu kolēģu darba rezultātus.  

 Informēju par olimpiādes organizēšanu skolā, kā arī par vēlmi piedalīties Ziemassvētku un 

pavasara izstādē. 

 Uzklausīju un izteicu priekšlikumus metodiskā darba uzlabošanai.  

 Izteicu savus priekšlikumus par priekšmeta dienu organizēšanu. 

 Uzklausīju un izteicu priekšlikumus metodiskā darba uzlabošanai.  

 Apmeklēju MK sēdes dabaszinības komisijas darba uzlabošanai, lai ieinteresētu visus un īpaši 

spējīgāko skolēnu piedalīšanos projektos un skolas popularizēšanā. 

 Visās sapulcēs aktīvi uzstājos ar priekšlikumiem.  

 Iesaistoties metodiskajā darbībā mācību gada laikā (skolas olimpiādes 5. un 6. klasēm uzdevumu 

sastādīšana, skolēnu darbu vērtēšana, līdzdalība dažādu priekšmetu dienās, tematisko plānu 

izstrādāšana, 9.klašu diagnosticējošo darbu  izstrādāšana, vērtēšana un analīze). 

 Tika novadītas piecas metodiskās komisijas sēdes. Izstrādāju metodiskās komisijas darba plānu.  

 Ieteicu organizēt ārpusklases pasākumus.  

 Koordinēju mācību priekšmeta tematisko plānu izstrādi.  

 Organizēju mācību priekšmeta olimpiādi skolā. 

 Piedalos, konsultējos ar kolēģiem. 

 Ņēmu vērā informāciju, piedalījos debatēs un izteicu priekšlikumus.  

 Tematiskās izstādes noformējums sākumskolā, svētku noformējums sākumskolas gaitenī un uz 

stenda. 

 2017./2018.m.g. 1.sem. MK darba analīze. 

 Krievu valodas mācību priekšmeta diena.  

 Pedagogu tālākizglītība. 

 Skolotāju profesionālās pilnveides kursu apmeklēšana.  

 Piedalīšanās olimpiādē „Russkij medvežonok”. 

 Turpināt aktīvi strādāt metodiskajā komisijā.  

 Sadarboties ar citu metodisko komisiju skolotājiem. 

 Līdzdalība nepieciešamo vērtējumu grozījumu izstrādāšanā. 

 Uzstājos ar priekšlasījumu par mūsdienīgo skolu un iesaistījos diskusijā gan par skolotāja lomu 

tajā, gan par pasākumu organizēšanu un sagatavošanu. 

 Piedalīšanās metodiskās komisijas sēdēs, kur metodiskajā komisijā norisinājās kopīga apspriešana 

par aktuāliem jautājumiem, saistītiem ar mājasdarbu uzdošanu, nepieciešamību un apjomu, kā arī 

kopīga lēmumu pieņemšana par svešvalodas dienu skolā un iespējamām aktivitātēm.  

 Svešvalodu metodiskajā komisijā tika pārrunāti pasākumi, kas nepieciešami skolotāju 

sagatavotībai kompetenču pieejas ieviešanai. 
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 Regulāri piedalos angļu valodas MK darbībā, darbības plānošanā, pārbaudes darbu izstrādē, 

atklāto stundu analizēšanā, diagnosticējošo darbu un eksāmenu rezultātu analizēšanā.  

 MK sēdēs dalos pieredzē par iegūtajām zināšanām un materiāliem.  

 PD izstrādāšana, kopīgo plānu un pasākumu apspriede un plānojums. 

 Piedāvāju un aktīvi piedalījos priekšlikumu apspriedē par pārēju uz izglītību latviešu valodā 

(20.11.2017). 

 Kopā ar Dabaszinību MK locekļiem analizēju mājas darbu anketēšanas rezultātus (05.01.2018) 

 Aktīvi iesaistījos DD un priekšmetu dienu analīzē (17.04.2018)  

 Svešvalodu MK vadītāja.  

 Kopā ar MK locekļiem organizēju mācību priekšmeta (angļu valodas) olimpiādes skolā (4.-8.kl.).  

 MK sēdēs dalos pieredzē par iegūtajām zināšanām un materiāliem.  

 Mēs kopā apspriežam un analizējam atklātās stundas, diagnosticējošo darbu un eksāmenu 

rezultātus, skolēnu gada mācību rezultātus.  

 Šogad МК locekļi izstrādāja plānu nākamajam mācību gadam: 

 28.08.2018. Darba plāna sastādīšana; 

 20.11.2018. MK priekšlikumi par pāreju uz izglītību latviešu valodā; 

 05.01.2018. Mājas darbu analīze; 

 14.03.2018. Par vērtēšanas kārtības uzlabošanu; 

 17.04.2018. DD analīze 6.kl. ieskaites rezultātu analīze, priekšmetu dienu analīze un citi. 

 Izteicu priekšlikumus kā uzlabot metodiskās komisijas darbu. 

 Kopīgi sastādām pasākumu plānu mācību gadam.  

 Gatavojamies sacensībām, organizējam sacensības. 

 Metodiskās komisijas protokoliste. Metodiskā darba apspriešana. 

 Aktīvi izteicu priekšlikumus matemātikas metodiskajā komisijā, iesaistoties metodiskajā darbā 

mācību gada laikā. 

 Dabaszinātnes MK vadītāja.  

 Plānoju un uzstājos katrā sēdē: 28.08.2017. – darba plānošana. 20.11.2018. - MK priekšlikumi par 

pāreju uz izglītību latviešu valodā. 05.01.2018. - mājas darbu analīze. 14.03.2018. – vērtēšanas 

kārtības uzlabošanas priekšlikumi. 17.04.2018. – DD analīze, priekšmeta dienu analīze.   

 Kopā ar MK locekļiem mācību gada sākumā apspriežam un pieņemam lēmumus par MK darbību 

mācību gada garumā, analizējam plānus un pasākumus,  organizējam mācību priekšmetu 

(matemātika, informātika) skolas olimpiādes (5.-6. kl. matemātikā).   

 MK sēdēs dalos pieredzē par iegūtajām zināšanām un materiāliem.  

 Mēs kopā apspriežam un analizējam atklātās stundas, diagnosticējošo darbu un eksāmenu 

rezultātus, skolēnu gada mācību rezultātus. Apspriežam jaunas tendences izglītībā. 

 Regulāri piedalos metodiskās komisijas sēdēs.  

 Kopā ar citiem MK locekļiem organizēju mācību priekšmeta pasākumus. Diemžēl, olimpiādes 

krievu valodā Latvijā netiek rīkotas katru gadu.  

 Tematisko plānu izstrāde un pārbaude.  

 Latviešu valodas un literatūras metodiskās komisijas darba plāna izveide.  

 Skolotāju pašvērtējumu izpēte un analīze.  

 Skolas pārbaudes darbu izstrāde un rezultātu analīze.  

 Mācību sasniegumu dinamikas analīze mācību priekšmetā.  

 Nepieciešamās mācību literatūras saraksta izveide un iesniegšana administrācijai un skolas 

bibliotēkai. 

 Semināra par kompetenču izglītību apmeklēšana un informācijas tālāknodošana skolas 

metodiskajā padomē un metodiskajā komisijā.  
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 Ieteikumu izstrāde pēc iepazīšanās ar publiskai apspriešanai piedāvāto kompetenču izglītības 

programmu. Skolēnu sagatavotības izpēte pārejai uz mācībām latviešu valodā, ieteikumu izstrāde. 

Latviešu valodas un literatūras dienas plāna izstrāde.  

 Atklātās stundas  (datums, tēma) 

 Nav – 8 skolotāji 

 28.11.2018. - 1.klase “Krāsas un alfabēts” 

 12.03.2018. - Rīgas 216.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem tika novadītas nodarbības 

“Iepazīšanās. Skolas soma. Rotaļlietu kaste” 

 23.03.2018. – “Elektrodrošība”, 11.mt1 

 27.04.2018. – “Fizika un elektrība” – 4. klasē, pēctecības nedēļas ietvaros 

 31.10.2017. - Matemātiskais ceļojums 2.mv 

 06.12.2017. Krievu valodas diena: 

o 1.st.”Krievu literatūras Sudrabā gadsimta eksperimenti un eksperimentātori”-12.mt.1. 

o 2.st.”Ceļošana pa valodas sadaļām”-9.v. 

o 3.st.”Atradi kļūdu”-8.v. 

 31.10.2017.  - Matemātiskais ceļojums. 

 2018.g. aprīlī atklātā stunda 4.klasei ,,Ķīmijas brīnumi” 

 31.10.2017. - Aizraujošie uzdevumi (6.mt1, 8.v, 9.mt1, 9.v) 

 28.11.2017. - Atklātās stundas” Aizraujošā krievu valoda” sagatavošanas grupas bērniem 216.b/d 

un 1.lv klase. 

 31.10.2017. - matemātiskais ceļojums; 

 24.04.2018. - pēctecības nedeļā dabaszinības stunda “Cilvēks” 

 31.10.2017. - “Matemātiskais ceļojums.” 

 25.04.2017 - “Kas? Kur? Kad?” 

 13.03.2018. - pasākums bērnu dārziem “Drīz uz skolu!” 

 19.04.2018. - Tēma: “Nekur nav tik labi kā mājās” 

 31.01.2018. – 7.mt klasē – “Pilsētā. Virzieni.” 

 14.11.2017. - Atklātā stunda 10.mv klasē "Pamata skaitļa vārdi: Cik tev ir gadu? Kāds ir tavs 

telefona numurs?" 

 30.01.2018. - “Pilsētas virzieni” 7.mt klase 

 Stundas, kuras apmeklēja citi pedagogi un vadība, bija.  

 23.03.2018. -  “Pēterburga-Rīga” Divu kultūru dialogs. 

 12.10. 2017. - Augu vairošanās (12. kl.),  

 24.04.2018. - Ko mācās bioloģijā? (4.kl.),  

 02.11.2017. - “Kustību spēles futbola apmācībai” 4.v klase 

 08.12.2017. - “Bumbas vadīšana un piespēle” 3.v, 

 06. 12. 2017. - MK diena, stunda – spēle «Говорим грамотно» - 5.mt, 10.mt, 10. mv, 11.mt1,mt2. 

 22. 01. 2018. - Integrēta atklātā stunda "Удивительные места планеты” - 11.mt1 

 06.02.2018. - “Kino kā māksla. Kā pētīt kino?” - 12.mt2 klase. 

 24.04.2018. - Kombinēta stunda pēctecības nedēļā 

 31.10.2017. - Matemātiskais ceļojums. 1. mt un 1. lv 

 23.03.2018. – “Cik brīnišķīga ir šī pasaule” (S.Pēterburgas skola) 

 22.01.2018. - Ģeogrāfijas, krievu valodas, informātikas projekts “Ceļa uz kompetenču pieeju 

mācībās” - 11.mt1 klase 

 06. 12. 2017. - MK diena, stunda-spēle «Древо жизни» - 6.v, stunda-spēle “Говорим грамотно” 

– 7.mt, stunda “ Parunāsim par...”9.mt. 
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 28.11.2017. - atklātā stunda bērnudārza audzēkņiem - izrāde “Dārzeņu strīds”, kopā ar 2.v klases 

skolēniem.   

 19.04.2018. - Sastādīju un novadīju konkursu starp 6.klasēm “Vai tu pazīsti Latviju?” 

3. Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Olimpiāžu un konkursu rezultāti 

 

Pasākumi Kas piedalījās Darbības 

rezultāts 

Kas nav sasniegts, ieteikumi 

Izstāde:”Rudens 

krāsas,formas ,faktūras” 

Darja Vdovina 3.mt 

Karina Smirnova 2.v 

Viktorija Nepina 2.v 

Viktorija Gemega 2.v 

Veronika La Marka 2.v 

Poļina Staševska 2.v 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Varētu veidot darbus dažādās 

netradicionālās tehnikās 

piem.“Ebu” ja būtu, 

nepieciešams materiālais 

nodrošinājums un iespējams 

sasniegt augstākus rezultātus. 

Bērnu un jauniešu 

vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

konkurss – izstāde 

„Mocīša darbnīca 12” 

Jeļena Savenkova 2.v 

Polina Staševska 2.v 

Vadims Tumans 2.mt 

Darja Vdovina 3.mt 

Nikola Ostrovska 1.mt 

Ksenija Vasiļjeva 8.v 

Darja Besonova 8.v 

Diāna Pakalniete 8.v 

Daniils Petrovs 8.v 

Nikita Brikuns 8.v 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Varētu veidot darbus dažādās 

netradicionālās tehnikās 

piem.“Ebu” ja būtu, 

nepieciešams materiālais 

nodrošinājums uni iespējams 

sasniegt augstākus rezultātus. 

Bērnu un jauniešu 

vizuāli plastiskās 

mākslas konkursa- 

izstādes “Daba mums 

apkārt. Pļava 13” 

Darja Vdovina 3.mt 

Karina Smirnova 2.v 

Ksenija Ovsjaņikova 2.v 

Atzinība 

 

Pateicība 

 

Pateicība 

Varētu veidot darbus dažādās  ja 

būtu, nepieciešams materiālais 

nodrošinājums un iespējams 

sasniegt augstākus rezultātus. 

Rīgas atklātais bērnu un 

jauniešu vizuāli 

plastiskās mākslas 

konkurss - izstāde 

„LEĻĻU MĀJA 6. 

Veronika Prohorova 3.v 

 

Pateicība 

 

 

Varētu piedalīties vairāk 

bērnu,nepieciešams materiāls 

nodrošinājums. 

Bērnu un jauniešu 

vizuālās mākslas 

konkursa – izstādes ,, 

KAĶU GALERIJA 3” 

Jeļena Savenkova 2.v 

Jaroslavs Zavadskis 2.mv 

Zara Sofija Zakirova 1.mt 

Darja Vdovina 3.mt 

Nikola Ostrovska 1.mt 

Atzinība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Varētu veidot darbus dažādās  ja 

būtu, nepieciešams materiālais 

nodrošinājums un iespējams 

sasniegt augstākus rezultātus. 

Rīgas interešu izglītības 

iestāžu vizuālās mākslas 

konkursa – izstādes 

,,Gliemeži” dalībnieki 

Jeļena Savenkova 2.v 

Poļina Staševska 2.v 

Ksenija Ovsjaņikova 2.v 

Damirs Umarovs 3.mt 

Ksenija Šeršņova 1.mt 

Balva - Rīgas 

Nacionālā 

zooloģiskā dārzā 

apmeklējums 

Varētu veidot darbus dažādās  ja 

būtu, nepieciešams materiālais 

nodrošinājums un iespējams 

sasniegt augstākus rezultātus. 
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Tulkotāju konkurss 

‘English Guru ” 

Karine Jegizarjana -12.mt2 

kl. 

Artjoms Grigorjevs -

12.mt2 kl. 

Deniss Fedorkovs -

11.mt1kl. 

Georgijs Davidjans -

11.mt1 kl. 

Diemžēl, 

neviens no 

viņiem nav 

ieguvis punktu 

skaitu, lai tiktu 

uz 2.kārtu. 

Skolēniem bija grūti pārtulkot 

sarežģīto tekstu no angļu valodas 

uz latviešu. 

Angļu valodas olimpiāde 

10 -12.kl. 

Karine Jegizarjana -12.mt2 

kl. 

Artjoms Ivanovs -12.mt1 

kl. 

Artjoms Švecovs -

11.mt1kl. 

Georgijs Davidjans -

11.mt1 kl. 

Vladislavs Artemjevs -

10.mt1. 

Par veiksmīgu 

piedalīšanos 

atzinība 

Georgijam 

Davidjanam 

Diemžēl, mūsu skola nav 

ieguvusi mākslas literatūras 

sarakstu, kuras vajadzēja nolasīt 

dalībniekiem iepriekš 

olimpiādei. 

Rīgas pilsētas angļu 

valodas olimpiāde 

8.klasēm 

Boilovičs Pāvels - 8.v kl.; 

Ņečiporenko Ņikita -8.mv 

kl. 

Diemžēl, 

neviens no 

viņiem nav 

ieguvis punktu 

skaitu, lai 

saņemtu balvas. 

Zēni pazaudējā punktus 

klaiusīšanās, valodas lietojuma. 

rakstīšanas un  runāšanas 

uzdevumos. 

Vairāk uzmanības jāpievērst 

klausīšans un runāšanas iemaņu 

attīstībai 

Ekonomikas olimpiāde Georgijs Davidjans 11.mt 

Piedalīšanas 

pilsētas 

olimpiādes 

 

Ekonomikas olimpiāde  Laura  Siliņa  11.mt1 

Piedalīšanas 

pilsētas 

olimpiādes 

 

Ekonomikas olimpiāde Oksana Stepanova 11.mt1 

Piedalīšanas 

pilsētas 

olimpiādes  

 

Ekonomikas olimpiāde Glorija Tovtkeviča 11.mt1 

Piedalīšanas 

pilsētas 

olimpiādes 

 

Ekonomikas olimpiāde 
Anastasija Dergiļova  

12.mt1 

Piedalīšanas 

pilsētas 

olimpiādes 

 

Ekonomikas olimpiāde Darja Nasibullina 12.mt2 

Piedalīšanas 

pilsētas 

olimpiādes 

 

Skatuves runas konkurss 

“Rīgas zvirbulis” 

1.mt klases skolniece 

Jeļizaveta Hiļko 
Piedalījās 

Būtu labi, ja skolā darbotos 

izteiksmīgās runas pulciņš, kurā 

skolēni izkoptu savas runas 

dotības. 

Skolas latviešu valodas 

olimpiāde. 

2.mt klases skolēni: 

A.Andrejeva, 

Georgijs 

Hačatrjans 
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M.Bondarčuks, 

G.Hačatrjans. 2.v klases 

skolnieces: J.Savenkova, 

A.Ļebedeva, V.La Marka, 

P.Staševska. 3.mt klases 

skolēni: T.Djundiks, 

M.Jermaloviča, A.Jegorovs. 

3.v klases skolnieces: 

K.Nasibullina, V.Harčenko, 

M.Vilkovska. 

ieguva 1.vietu, 

Aleksandra 

Andrejeva– 

2.vietu, Mihails 

Bondarčuks – 

3.vietu, Valērija 

Harčenko – 

3.vietu. Visi 

skolēni saņēma 

diplomus. Tie 

skolēni, kuri 

neieguva 

godalgotās 

vietas, saņēma 

atzinības 

rakstus. 

Arī citus gadus organizēt skolas 

latviešu valodas olimpiādes. 

Ķengurs Kalmičkovs Artjoms Piedalīšanās   

Ķengurs Cerbina Anna Piedalīšanās  

Ķengurs Peļņika Poļina Piedalīšanās  

Ķengurs Šubņikovs Konstantīns Piedalīšanās  

Ķengurs Karpova Darja Piedalīšanās  

Ķengurs Rosijska Daša Piedalīšanās  

Ķengurs Jesipenko Pavels Piedalīšanās  

Ķengurs Perepičko Renata 1. vieta skolā  

Ķengurs Burovs Artemijs 1. vieta skolā  

Ķengurs Kaļviša Karīna Piedalīšanās  

Ķengurs Kaļviša Kristīne Piedalīšanās  

Ķengurs Tereščuks Deniss Piedalīšanās  

Ķengurs Brede Marija Piedalīšanās  

Pilsētas olimpiāde Šubņikovs Konstantīns Piedalīšanās  

Pilsētas olimpiāde Iļjins Aleksandrs Piedalīšanās  

Pilsētas olimpiāde Tereščuks Deniss Piedalīšanās  

Pilsētas olimpiāde Burovs Artemijs Piedalīšanās  

Pilsētas olimpiāde Sējāns Artūrs Piedalīšanās  

Pilsētas olimpiāde Peļņika Poļina Piedalīšanās  

Latg. pr. “Volejbols” 

D. Skakovska, K. Dubro, D. 

Jaroša, D. Galajeva, 

A.Miļutina, L.Gailiša, 

A.Oņiščenko, P.Lavrecka, 

D. Nasibulina, K. 

Romašenko, V. Zaičikova  

3. vieta  

Latg.pr. Olimp.stafete 

D.Skakovska, K.Dubro, 

T.Šekers, L.Gailiša, 

I.Briedis,  Ņ.Petrovs, 

A.Ivanovs, D. Nasibulina 

3. vieta  

Matemātikas olimpiāde Burenkovs Artjoms 6mt 3. vieta  

Ķengurs Smirnovs Ņikita 5mv 2. vieta  

https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=817886&sc_id=2255990&cls_id=137928&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137928%2f2835139%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=817880&sc_id=2255986&cls_id=137928&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137928%2f2835139%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=819348&sc_id=2256284&cls_id=137930&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137930%2f2835236%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=1085338&sc_id=2256167&cls_id=137934&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137934%2f2835382%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818418&sc_id=2256162&cls_id=137934&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137934%2f2835382%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818433&sc_id=2256163&cls_id=137934&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137934%2f2835382%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=819533&sc_id=2329746&cls_id=137935&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137935%2f2835383%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=819539&sc_id=2256135&cls_id=137935&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137935%2f2835383%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818255&sc_id=2256010&cls_id=137929&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137929%2f2835235%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=819333&sc_id=2256018&cls_id=137929&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137929%2f2835235%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=819336&sc_id=2256020&cls_id=137929&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137929%2f2835235%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818275&sc_id=2256012&cls_id=137929&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137929%2f2835235%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=819327&sc_id=2256023&cls_id=137929&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137929%2f2835235%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=1085338&sc_id=2256167&cls_id=137934&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137934%2f2835382%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818260&sc_id=2256005&cls_id=137929&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137929%2f2835235%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818275&sc_id=2256012&cls_id=137929&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137929%2f2835235%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818255&sc_id=2256010&cls_id=137929&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137929%2f2835235%2f1
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818266&sc_id=2256280&cls_id=137930&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137930%2f2835236%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=819348&sc_id=2256284&cls_id=137930&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137930%2f2835236%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
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Konkurss “Fizmix 

eksperiments” 
5 skolēni no 9.v klases 19.vieta reģionā 

Komanda nesasniedza konkursa 

finālu. Turpmāk censties motivēt 

skolēnus, rosināt interesi pret 

priekšmetu 

Fizikas priekšmētu 

Olimpiādes 2.posms 
11 skoleni no 9.-12. klases 

Skolēni ieguva 

dažādu punktu 

skaitu. 

Vislabākais 

rezultāts – 19 p. 

(no 60). 

Neviens skolēns nesasniedza 

apbalvotu vietu. Turpmāk 

turpināt individuālu darbu ar 

talantīgiem skolēniem. 

Ķengurs Burenkovs Artjoms 6mt 2. vieta  

atklātajā matemātikas 

olimpiādē  valstī 
Burenkovs Artjoms 6mt   

Rīgas Mūsdienu deju 

rādošais konkurss I.kārta 
3.-6. klašu grupa II. pakāpe  

“Olimpiskās stafetes” 

Latg.pr. 
A .Ivanovs, V. Zaičikova 3. vieta  

Volejbols Latg.pr. 
A.Miļutina, V. Zaičikova, 

D.Galajeva, K. Romašenko 
3.vieta  

Skolas olimpiāde 5.kl. Soņņiks Romāns 5.mt 2.vieta  

 Kirilovs Aleksejs 5.mt 3.vieta  

 Bogdanovs Daniils 5.v 1.vieta  

 Sosnars Ruslans     5.v 3.vieta  

Rīgas mājturības un 

tehnoloģiju un 

mājsaimniecības valsts 

19.olimpiāde 2.posms 

8.-9.kl. 

Burovs Artemijs 8.mt 

Keščenkovs Sergejs 8.v 

Piedalīšanas 

pilsētas 

olimpiādēs. 

 

Skolas lat.val.olimpiāde A.Bernackis 2.v 2.vieta  

Skolas lat.val.olimpiāde P.Ņikitina 4.mt 3.vieta  

Skolas runas 

konkurss”Zvirbulis” 
A.J.Voronovs 3.vieta  

Skolas matemātikas 

olimpiāde  
A.Golubova 4.vieta 

Rezultāts varētu būt labāks, 

pievērst uzmanību uzdevumu 

daudzveidībai.Mācīt meklēt 

risinājumu  patstāvīgi. 

Starptautiskā olimpiāde Pavels Boilovičs  8.v. kl. 
67.b. 2 vieta 

skolā,34.v.-reģ 
 

  “Ķrievu Lacēns” Artemijs Burovs 8.mt.kl. 
65.b. 3 vieta 

skolā,45.v.-reģ 
 

Ķīmijas olimpiāde 

Ņ. Kateriničs 9.mv, D. 

Karpova 10.mt, 

O.Stepanova 11.mt1, D. 

Nasibulina 12.mt2 

 
Vāja sagatavošana olimpiādei, 

grūtības ar teksta tulkojumu. 

LLU ķīmijas konkurss L. Gailiša Uzņemta LLU  

Skolas olimpiāde 
Burovs Rodions,          

Dzergačs Deniss 

3.vieta 
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          Jātnieks Rustams 

          Sitenko Anastasija 

          Tūbelis Roberts 

          Žarovs Artjoms 

 

 

2.vieta 

Valsts matemātikas 68. 

olimpiādes 2. posma 

6.mt1  Burovs Rodions 

          Dzergačs Deniss 

          Jātnieks Rustams 

          Tūbelis Roberts 

          Žarovs Artjoms  

8.v       Vorohobova Diāna 

9.mt   Hemmelis Artūrs 

9.v     Lučkins Deniss 

          Zubovs Artjoms 

  

Latvijas 45. atklātā 

matemātikas olimpiāde 

8.v       Vorohobova Diāna 

9.mt   Hemmelis Artūrs 

 

27. punkti 
Nepietika 3 punktus līdz 

atzinībai 

Starptautiskais 

matemātikas konkurss 

“Ķengurs” 

6.mt1  Burovs Rodions 

          Dzergačs Deniss 

          Jātnieks Rustams 

          Tūbelis Roberts 

8.v       Vorohobova Diāna 

9.mt   Hemmelis Artūrs 

         Marštupa Rodions 

9.v     Lučkins Deniss 

          Zubovs Artjoms 

 

 

3.vieta skolā  

 

2. vieta skolā 

 

1. vieta skolā 

2. vieta skolā 

 

91,69% 

 

92,56% 

 

75. vieta Latvijā – 91,08% 

Skolas krievu valodas 

olimpiādes 
G. Hačatrjans 1. vieta  

Skolas krievu valodas 

olimpiādes 
D. Pervuhins 2. vieta  

Skolas krievu valodas 

olimpiādes 
T. Halvitovs 3. vieta  

Krievu valodas rajona 

konkursa „Gribu visu 

zināt” 

G. Hačatrjans 3. vieta 

Rezultāts varētu būt labāks. 

Vairāk veltīt uzmanību talantīgo 

bērnu sagatavošanai. 

Krievu valodas rajona 

konkursa „Gribu visu 

zināt” 

T. Halvitovs 3. vieta 

Jāturpina strādat ar šiem 

skolēniem, pilnveidojpt viņu 

prasmes. 

Krievu valodas rajona 

konkursa „Gribu visu 

zināt” 

A. Andrejeva Atzinība 
Motivet skolēnus pilnveidot 

savas zināšanas. 

Skolas izteiksmīgās 

runas konkurss 

“Zvirbulis” 

4 skolēni no katras 

4.klases  

Z.Peļte – 3.vieta,  

D.Zaicevs – 4.v. 

Dmitrijam un Zlatai tā bija 

pirmā pieredze latviešu valodas 

konkursā. Bērni uztraucās. 

Jāturpina strādāt ar šiem 

skolēniem, pilnveidojot viņu 

prasmes. 
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Skolas latviešu valodas 

olimpiāde 

4 skolēni no katras 

4.klases 

A.Kambare – 

1.vieta,  

Z.Peļte – 2.vieta. 

Labi sasniegumi, turpināt darbu 

augstāku rezultātu sasniegšanai, 

dalībai pilsētas olimpiādē 

Rīgas pilsēta konkurss 

“Pieskati uguni!”(19 

komandas) 

4.klašu komanda: K.Der-

novs, M.Korsaks, V.Boilo-

vičs, A.Voitišķa, 

J.Čulkova 

1.vieta 2.kartā 

un 1.vieta finālā 

Nodot pieredzi komandai, kura 

startēs konkursā nākamajā gadā 

Koncerts”Mūzikas 

pasaulē” Rīgas 

spec.intern. pamatskolā 

Aleksandra Miļutina  11.kl. 

 
  

Koncerts veltīts Mātes 

dienai 

Anna Cerbina 7.kl, 

 Simona Gorbačova, 

 1.-4.kl.vokālais ansamblis, 

Aleksandra un Anasta-

sija Miļutinas 8.-  

11.kl., Roberts Šakels 

2.kl. 

  

Konkurss “Slavas 

minūte” 

 Anna Cerbina,  

Aleksandra un Anastasija 

Miļutinas 8.-  11.kl., Si-

bela Peri Šekera 12.kl. 

 

Skolā 1.vieta, 

2.vieta un 3. 

vieta; atzinības 

raksts starpskolu 

konkursā. 

 

Pēdējais zvans 1.-4.kl. Mazāko klašu ansamblis   

Pēdējais zvans 7.-8.kl. Valērija Kļepikova  7.mt   

Noslēguma līnija 
1.-4.kl.vokālais ansamblis, 

Valērija Kļepikova  7.mt 
  

26.01.2018.-Skolas 

olimpiāde angļu valodā 

4.klasēs. 

4.mt un 4.v klašu 

skolēni:4 skolēni no 4.mt 

klases un 3 skolēni no 4.v 

klases. 

3.vieta – 

Anastasija 

Bakalova (4.mt) 

Neviens dalībnieks nesaņēma 1. 

un 2.vietu.Turpmākājā darbā 

vairāk strādāt ar apdāvinātiem 

bērniem, labāk sagatavot 

skolēnus mācību priekšmeta 

olimpiādei. 

Skolas olim. matem. Rogozins Nikita 2. vieta  

 Peļte Zlata 3.vieta  

 Zaicevs Dmitrijs 4. vieta  

Skolas olim. krievu v. Zaicevs Dmitrijs 3. vieta  

 Peļte Zlata 4.vieta  

Latg. priekš. olim. 

matem. 
Peļte Zlata 4.vieta  

„Russkij medvežonok” Valerija Karabanova (5v) 1.vieta  

„Russkij medvežonok” Karina Circene (5v) 4.vieta  

„Russkij medvežonok” Artjom Burenkovs (6mt2) 1.vieta  

„Russkij medvežonok” 
Varvara Borisova, 

A.Sitenko (6mt1) 
2-3. vieta  

„Russkij medvežonok” Simona Gorbačova 4.vieta  

“Русский медвежонок” J.Piļugina 1.vieta skolā  

Matemātika olimp. A.Voitiška 4.vieta skolā  
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Olimpiādes  (skolas)   

Vairāk uzmanības veltīt 

talantīgiem bērniem. Turpināt 

individuālo darbu ar tādiem 

bērniem. 

matemātika A. Ņesterenko 1.vieta  

matemātika T .Djundiks 2.vieta  

matemātika A. Jegorovs 3.vieta  

krievu valoda D. Vdovina 1.vieta  

krievu valoda D. Ose 2.vieta  

Krievu valoda M .Jermalpviča 3.vieta  

Latgales priekšpilsētas 

olimpiādes 
   

matemātika D. Vdovina 2.vieta  

matemātika A. Ņesterenko 3.vieta  

matemātika D. Ose 3.vieta  

matemātika T. Djundiks 3.vieta  

matemātika M. Jermalovi 1.vieta  

krievu valoda D .Vdovina 2.vieta  

Krievu valoda A .Aizpuriete 2.vieta  

Krievu valoda A. Jegorovs 3.vieta  

«Русский медвежонок» A. Aizpuriete 1.vieta (skolā)  

Latviešu valodas 

(mazākumtautību 

izglītības 

programmām) 

34.valsts olimpiāde 

Ksenija Vasiļjeva 8.v.kl. 

2.vieta Rīgas 

pilsētas un 

Pierīgas latviešu 

valodas 

(mazākumtautību 

izglītības 

programmas) 

34.valsts 

olimpiādes 

2.posmā 

Vairāk strādāt individuāli ar 

skolnieci 

Daiļlasītāju konkurss 6.mt2 – Burenkovs Artjoms 3. vieta  

 6.mt2 – Novikova Elana Atzinība  

Skolas angļu valodas 6.mt2 – Burenkovs Artjoms 1. vieta  

olimpiāde 6.mt2 – Novikova Elana Atzinība  

Skolas olimpiāde 

5.kl. – 6.kl. 
N.Smirnovs (5.v) 1.vieta 

Rajona un pilsētas olimpiādēs 

piedalīšanās. 

 J.Dupļeca (5.mt) 2.vieta   

 P.Galina (5.mt) 2.vieta   

 V.Visocka (5.mt) 3.vieta   

 N.Muravjova (5.mt) 
4.vieta 

(Atzinība) 
 

 R.Soņņiks (5.mt) 
4.vieta 

(Atzinība) 
 

 A.Ļahovs (5.v) 
5.vieta 

(Atzinība) 
 

 K.Pukinska  2.vieta   
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 V.Simanovičs  
4.vieta 

(Atzinība) 
 

 J.Šļakota  3.vieta   

Dzejoļu konkurss           

5.kl. – 6.kl. 
J.Dupļeca (5.mt) 3.vieta  

 D.Kazarinova (5.mt) Atzinība  

 A.Kirillovs (5.mt) Atzinība  

 R.Soņņiks (5.mt) Atzinība  

 V.Visocka (5.mt) Atzinība  

 A.Aļeksandrova (6.v) Atzinība  

 V.Alse (6.v) Atzinība  

 K.Pukinska (6.v) Atzinība  

Skolas latviešu valodas 

olimpiāde 

Aleksandra Aizpuriete    

Darja Vdovina 

1.vieta 

2.vieta 
 

15.11.17. Tikšanās ar 

rakstnieku Valdi 

Rūmnieku. 

6.mt1 , 6.v, 8mt,8.v klases 

Grāmatas 

fragmenta 

uzvedums un 

jautājumi tika 

labi sagatavoti 

Viss tika sasniegts 

21.03.18.Karjeras 

stunda “Uzņēmējs-

viegli vai grūti” 

6.mt1 un 6. klases 
Jautājumi tika 

sagatavoti 
Viss tika sasniegts 

16.01.18. Rīgas 

skolēnu skatuves runas 

konkurss / 1.kārta 

6.mt1,6.v,8mt,8v. klases 

Dzejoļu 

deklamēšanas 

rezultāti žurnālā  

 

2. kārta  
6.mt1 skolniece 

S.Gorbačova 

Atzinība par 

piedalīšanos 
 

Rīgas pilsētas 

bioloģijas 40. 

olimpiādes 

2. posma 

D. Nasibullina 

K. Jegizarjana 

L. Siļiņa 

O. Stepanova 

G. Davidjans 

O. Petrovsks 

D. Karpova 

L. Micko 

I. Šņitkovs 

A. Zubovs 

 

Bērni negribēja gatavoties 

olimpiādei. 

Ieteikumi: paplašināt dalībnieku 

skaitu; aktīvāk iesaistīt skolēnus 

sagatavošanas darbā. 

Daiļlasītāju konkurss Simona Gorbačova (6.mt1) 1.vieta  

 Roberts Tūbelis (6.mt1) 2.vieta  

Skolas angļu valodas 

olimpiāde 4.klasēm 
Aļesja Uļjanova (4.mt1) 1.vieta  

 Klims Dernovs (4.mv) 2.vieta  

 Jeļizaveta Piļugina (4.mv) 3.vieta  

 Ņika Judinceva (4.mt) 3.vieta  

Skolas angļu valodas 

olimpiāde 6.klasēm 
Dagmāra Kursiša (6.mt1) 2.vieta  

 Roberts Tūbelis (6.mt1) Atzinība  
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 Varvara Borisova (6.mt1) Atzinība  

 Anna Kopilova (6.mt1) Atzinība  

 Artjoms Žarovs (6.mt1) Atzinība  

 
Veronika Kolpakova 

(6.mt1) 
Atzinība  

Olimpiskā diena 3.- 4.klašu komanda 2.vieta Ļoti labs sasniegums 

Mini futbols 2.-4. kl. komanda 4.vieta 

Nebija saspēlējušies, labākie 

spēlētāji bija saslimuši vai 

atradās izbraukuma sacensībās 

Tautasbumba 4.-5. kl. meitenes 6.vieta Labs sasniegums 

Starptautiskais 

konkurss “Русский 

межвежонок” 

P. Galiņa5.mt   kl. 

J. Dupleca5.mt   kl. 

E. Tovtķevica10.mt  kl, 

R. Perepičko10.mv kl. 

O. Stepanova11.mt1 kl. 

V. Koteļnikovs11.mt1 kl. 

2. vieta skolā 

3. vieta skolā 

1. vieta skolā 

2. vieta skolā 

1. vieta skolā 

2. Vieta skolā 

- 

Skolas mājturības 

olimpiāde 

Karīna Endija Circene 

Milena Zaveckīte 

Valērija Kirjušova 

3.vieta 

1.vieta 

2vieta 

Varētu piedalīties vairāk bērnu, 

nepieciešams materiāls 

nodrošinājums. 

Izstāde:”Rudens 

krāsas,formas 

“faktūras” 

Anastasija Ļebedjeva 5v 

Elana Novikova  6mt2 

Aleksandra Veselova 8mt 

Anastasija Agafonova 8mt 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība 

Pateicība  

 

Rīgas pilsētas 

matemātikas 68. 

olimpiādes 2. posms 

Artjoms Grigorjevs  Atzinība  

Darja Nasibulina  Atzinība  

Oksana Stepanova  Atzinība  

Aleksandra Francuzova  Atzinība  

Rīgas pilsētas 

ģeogrāfijas 

35. olimpiādes   

2. posms  

10. - 12. klašu 

skolēniem                          

V. Nesterova -10.mt, 

J. Tolkacjovs -10.mt, 

L. Siliņa   -11.mt1, 

A. Smirnovs – 11.mt1, 

O. Stepanova -11.mt1, 

G. Tovtkeviča – 11.mt1 

K. Jegiazarjana -12.mt2, 

D. Nasibulina -12.mt2 

Piedalīšanās 

Piedalīšanās 

Piedalīšanās 

Piedalīšanās 

Piedalīšanās 

Piedalīšanās 

Piedalīšanās 

Piedalīšanās 

Mūsu skolas skolēni piedalījās 

pilsētas olimpiādēs, taču pēc to 

norises olimpiāžu uzdevumi ar 

atbildēm mums netiek izsniegti. 

Iepriekš nav zināmas tēmas, pēc 

kurām gatavoties olimpiādei. 

Rīgas pilsētas 1.atklātā 

ģeogrāfijas olimpiāde 

8. un 9. klašu 

skolēniem 

A. Burovs – 8.mt 

D. Pakalniete – 8.v 

 

Piedalīšanās 

Piedalīšanās 

 

Piedalījās pirmo reizi. Olimpiāde 

notika latviešu valodā. Var būt 

ne visi uzdevumi bija skaidri. 

Skolēni ļoti noraizējās. 

Republikas konkurss 

“Enkurs -2018” 

Ivanovskis Aleksandrs - 

10.mv 

Davidjans Georgijs - 

11.mt1 

Makejenko Valentins - 

11.mt1 

Ozoliņš Edgars - 11.mt1 

Petrovs Ņikita - 11.mt1 

Savā posmā 

Rīgas brīvostā, 

mūsu skolas 

komanda 

izcīnīja trešo 

vietu un iekļuva 

konkursa finālā. 

Finālā Jūras 

Rezultāts ļoti labs. 
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Puzirevskis Jurijs -11.mt1 

Baranovs Antons - 11.mt2 

Latiševs Artemijs - 12.mt2 

Majorskis Daniels - 12.mt2 

Akadēmijā no 

12 komandām 

mūsu komanda 

ieguva 5. vietu. 

Olimpiāde 

programmēšanā 

Siliņa L (11. mt1) 

Nasibullina D. (12. mt2) 
 

Ļoti augsts līmenis, uzdevumi 

sarežģīti. Skolas programma 

nedod tik dziļas zināšanas 

priekšmetā.   

Starptautiskais 

konkurss “Русский 

межвежонок” 

L. Pokuļa, 6.v   kl. 

A. Draguņeviča 7.mt   kl. 

A. Trofimoviča, 8.mv kl. 

M. Vovers 9.mt kl. 

 

6. vieta skolā 

1. vieta skolā 

(16-20 regionā) 

1. vieta skolā 

(18-19 regionā) 

1. vieta skolā 

 

Skolas olimpiāde 

krievu valodā 
Georgijs Atlavins 3. vieta 

Diemžēl pozitīvs rezultāts ir 

tikai skolas olimpiādēs. 

Nākamajā mācību gadā 

turpināšu darbu ar talantīgiem 

skolēniem, motivēšu skolēnus 

pilnveidot savas zināšanas 

Skolas olimpiāde 

krievu valodā 
Arturs Bernackis Atzinība 

Skolas olimpiāde 

matemātikā 
Jeļena Savenkova 3. vieta  

Skolas olimpiāde 

matemātikā 
Jegors Dubovs atzinība 

Latvijas Republikas 

proklamēšanas 

100. gadadienai veltītā 

Rīgas skolēnu skatuves 

runas konkursa 

I kārta 

Andrejs Ņizkodubovs 

12.mt2 

Kristīne Astašova 11.mt1 

Sabīne Dambe 9.v 

2. vieta 

3.vieta 

3.vieta 

Skolēniem jāmācās publiski 

uzstāties.  

Dzejolis veltīts Latvijai Jelizaveta  Dupļeca  3.vieta skolā  

Skolas olimpiāde 

latviešu valodā un 

literatūrā 

V.Aļošina (7.mt) 

S.Hemele (7.mt) 

 

2.vieta 
Domrakstos daudz kļūdu, trūkst 

rasdošas pieejas. 

Latvijas Republikas 

proklamēšanas 

100.gadadienai veltītais 

Rīgas skolēnu skatuves 

runas konkurss 

V.Kļepikova (7.mt) 

G.Davidjans (11.mt1) 

Pateicība par 

piedalīšanos. 
Jāmeklē jauni talanti. 

Latviešu valodas 

(mazākumtautību 

izglītības 

programmām) 

34.valsts olimpiāde 

S.Hemele Vietu neieguva. Turpināt darbu. 
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3.2. ZPD rezultāti 

Skolēna V.Uzvārds Klase Tēma Darbības rezultāts 

Kristīne Astašova 11.mt1 Krāsu ietekme un nozīme Aizstāvēts  

Anastasija Briža 11.mt1 Krāsu palete impresionismā Aizstāvēts 

Elīna Antonoviča 11.mt2 
‘Is Harry Potter a Children’s 

Book ?’ 
7 (labi) 

Nonna Mikuļiča  11.mt1 Кредиты на обучение. 7 (labi) 

Ņikita Petrovs  11.mt1 Latvijas bankas sistēma. 8 (ļoti labi) 

Artjoms Švecovs  11.mt1 Marketings Latvijā 8 (ļoti labi) 

Antons Baranovs 11.mt2 
Сравнение налогов стран 

Прибалтики. 
6 (gandrīz labi) 

Daņila Čajevskis  11.mt2 
Сравнение налогов стран 

Прибалтики. 
6 (gandrīz labi) 

Ņikita Bļizņecs  10.mv Fiskālā politika un nodokļi.  

Kristiāna Reboka  10.mv Fiskālā politika un nodokļi.  

Šubņikovs Konstantīns 10. mt 
Matemātikas programmu 

salīdzināšana. 

Paskaidrots kādas programmas 

būs ņemtas priekš 

salīdzināšanai. Skotijas 

programmas saņemšana, mūsu 

vecu programmu meklēšana. 

Petrivs Artjoms 10. mt Matemātika profesijās. 

Profesiju saraksta sastādīšana. 

Hipotēzes izvirzījums. Intervijas 

sastādīšana.  

Mingeļevičs Aleksandrs 10. mt Šerloka Holmsa dedukcija. 

Hipotēzes izvirzījums. Intervijas 

sastādīšana. Jautājumu labošana.  

Respondenta meklēšana. 

Vorokhobova Veronika 10. mv Pitagora teorēma. 

Pitagora teorēmas pierādījumi 

mācību procesā. Uzdevumu 

meklēšana. Teksta uzdevumu 

apkopojums. 

D.Skokovska 11.mt1 
Sporta stundas nepieciešamība 

skolā. 
8 (ļoti labi) 

K. Dubro 11.mt1 
Sports un Olimpisms pagātnē, 

tagadnē un nakotnē 
7 (labi) 

Ņ. Semjonovs 

T. Gulbis 

11. mt2, 

11mt1 
Dopinga ieteikme sportā 7 (labi) 

R. Ivanovs 12.mt2 
Apgaismojums un tā ietekme uz 

skolēnu veselību 
5 (viduvēji) 

D. Rosijska 10.mt 
Apgaismojums RĶVS mācību 

telpās un tā atbilstība normām 

Tika apkopots teorētiskais 

materiāls, izplānots un daļēji 

veikts eksperiments 

E. Tovtkeviča 10.mt 
CO2 koncentrācija RĶVS 

mācību telpās  

Tika apkopots teorētiskais 

materiāls, izplānots un daļēji 

veikts eksperiments 

A. Žuka 10.mv 
Laika prognozēšana pēc tautas 

ticējumiem 

Tika apkopots teorētiskais 

materiāls, izplānota praktiskā 

daļa 
I.Sidorenkovs 10.mv 

https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=1085338&sc_id=2256167&cls_id=137934&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137934%2f2835382%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=818427&sc_id=2256161&cls_id=137934&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137934%2f2835382%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=1284896&sc_id=2256158&cls_id=137934&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137934%2f2835382%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=819556&sc_id=2256138&cls_id=137935&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f137935%2f2835383%2f1%3fFrom%3d01.01.2018%26To%3d31.08.2018
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J. Sereda 11.mt2 

“Sporta stundu mijedarbība ar 

citiem skolas programmas 

priekšmetiem” 

6 (gandrīz labi) 

K. Samušenkovs 11.mt2 

“Sporta stundu mijedarbība ar 

citiem skolas programmas 

priekšmetiem” 

6 (gandrīz labi) 

I.  Bredis 11.mt1 Minerālūdens 7 (labi) 

O. Stepanova 11.mt1 Tetovējumi 10 (izcili) 

P. Judina 11.mt1 Čipsi 7 (labi) 

V. Jegorova 11.mt1 Čipsi 7 (labi) 

J. Tronenkova 11.mt1 Saldējums 7 (labi) 

V.Bolgova 11.mt2 Tēja 8 (ļoti labi) 

O. Stepanova   
42. Latvijas Valts ZPD 

konference 

Diāna Jaroša  11.mt1 
Skolas mēbeļu piemērotība 

skolēnu augumam. 
7 (labi) 

1.L.Silina 11. mt1 

«Язык жестов – один из 

важнейших видов 

человеческой коммуникации» 

8 (ļoti labi) 

2.D. Zavadska 11. mt1 
«Читательский портрет моего 

сверстника» 
7 (labi) 

3.V. Koteļņikovs 11. mt1 

«Развитие жанра антиутопии в 

литературе 20-21 веков» 

 

8 (ļoti labi) 

Andrejs Smirnovs 11.mt1 
“Datorspēles, kā ,mūsdienu 

kultūras daļa” 
7 (labi) 

Kristina Šavrova, 

Viktorija Galecka 
11.mt2 

“Hipsteru subkultūras ceļš uz 

elites kultūru” 
6 (gandrīz labi) 

Matemātikas konkurss 

„Skaitļu pasaule”                    

    

Maksims  

Korsaks,  
atzinība 

Skolēni K.Borisova, M.Korsaks 

cītīgi gatavojas olimpiādēm 

konsultāciju, fakultatīvu laikā. 

Daudz risināja loģisko 

uzdevumu. Rezultāti varēja būt 

labāki.     

Krievu valodas konkurss  

„Gribu visu zināt”  

Ksenija 

Borisova, 

Poļina 

Ņikitina 

 Rezultāti varēja būt labāki. 

D. Fedorkovs 11.mt1 
Norvēģija un Latvija. Kas mums 

ir kopīgs un kas atšķirīgs. 
7 (labi) 

A. Latiševs 12.mt2 Zaļās enerģijas avoti. 4 (gandrīz viduvēji) 

Valentīns Makejenko 11.mt1 

Использование мобильных 

приложений в учебном 

процессе 

8 (ļoti labi) 

Sibela Peri Šekera 12.mt1 
Безопасный интернет в 

наши дни 
6 (gandrīz labi) 
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Aleksejs Siliņevičs 11.mt2 

Informācijas komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) ie-

tekme uz cilvēka dzīves 

veidu. 

7 (labi) 

Glorija Tovtkēviča 11.mt1 
“Grupas “Prāta Vētra” 

dziesmu tekstu analīze” 

Darbs nosūtīts uz pilsētas ZPD 

konkursu. 

V.Kaļiņins 11.mt2 

Latviešu ornamentu un zīmju 

nozīme senatnē un 

mūsdienās 

8 (ļoti labi) 

V.Korols 11.mt2 
Jaunlatviešu ieguldījums lat-

viešu kultūras attīstībā. 
6 (gandrīz labi) 

A.Miļutina 11.mt2 Džezs un Olga Pīrāga 5 (viduvēji) 

J.Puzirevskis 11.mt1 
Lai uzvarētu, nepietiek tikai 

ar talantu 
6 (gandrīz labi) 

A.Meirāns 10.mt Skolēns gadsimta griezumā Darba plāns, materiālu vākšana 

I.Tarusina 10.mt Krievu teātra vēsture Latvijā 
Tēmas izvēle, skolotājas padomi 

un ieteikumi 

I.Sadikovs 11.mt2 Grāmatniecība Latvijā 
Tēmas izvēle, skolotājas padomi 

un ieteikumi 

4. Pamatjoma: Atbalsts skolēniem 

Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

X - 1 X - 4 X - 33 X - 8 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

4.1. Ārpusklases pasākumi mācību priekšmetā 

 Sadarbojoties ar karjeras izglītības konsultantiem Antru Strausi un Ilzi Lecinsku, veidoju stundas, 

rādot piemēros, kur nākotnē var būt noderīgas vizuālās mākslas priekšmetā iegūtās zināšanas un 

prasmes. 

 Debašu klubs  -  10-12.kl.: 

o “Starpskolu debates” Dubnova Ebrēju skolā; 

o IAC reģionālais forums ’ Tie esam mēs!’; 

o Debates  ar Sankt Peterburga skolēniem; 

 Pieredzes apmaiņa  darbā ar debašu līderiem – SSE. 

 Skolēniem regulāri tiek dota iespēja apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetā. 

 Šajā mācību gadā kopā ar 2. un 3.klases izglītojamajiem piedalījos lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bērni, kuri iesaistījās žūrijas darbā, kļuva par 

literatūras ekspertiem noteiktā vecuma grupā un interneta tiešsaistē novērtēja izlasītās grāmatas. 

Skolas svinīgajā līnijā šie skolēni tika apbalvoti. 

 klases izglītojamie svinēja Mārtiņdienu 10.novembrī. Šajā dienā satikās abas pirmās klases, 

skolēni skaitīja tautasdziesmas par Mārtiņiem, dziedāja dziesmas, minēja mīklas un gāja rotaļās. 

 Novembrī par godu Latvijas dzimšanas dienai tika novadīta dzejoļu pēcpusdiena. Visi skolēni bija 

iemācījušies latviešu dzejnieku dzejoļus par Latviju, svinīgi tos deklamēja klases priekšā un 

skatījās videoklipus par Latviju. 
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 Olimpiskā diena: - kopīga rīta vingrošana. Skolas turnīrs volejbolā, florbolā, futbolā. Lāčplēša 

kauss. 

 Pasākums “Ciemos fizikā” 4.mv klasei Pēctecības nedēļas ietvaros 27.04.2018. 

 Ekskursija Cietvielas fizikas institutā 12. klasēm 17.01.2018. 

 Priekšmetos dienas, Matemātika apkārtnē, dabaszinātnes laboratorijas 

 “Tēvu diena”, “Olimpiskā diena”, “Lāčplēša kauss”, sporta spēļu sacensības (volejbolā, futbolā, 

florbolā, “Tautas bumbā”) draudzīgās spēles, “Jautrie starti” 

 Skolēnu pavadīšana ekskursijā. 

 Mācību ekskursija, muzeju, bibliotēkas apmeklēšana. Konkursi, viktorīnas, olimpiādes, projekti 

 Es piedalījos bilingvālajā (krievu-angļu) pasākumā “Filma! Filma!” (konkursu vērtēšanā). 

 Mācību ekskursijas…, muzeju, bibliotēkas apmeklēšana. Konkursi, viktorīnas, 

olimpiādes…projekti 

 29.09.2017. Zinātnieku naktī ,,Sajūtu zinātne” piedalījās 16. skolēni no 9.mt un 12.mt1 klases. 

 23.03.2018. LLU ķīmijas konkurss 

 Skolēnu sagatavošana dalībai matemātikas olimpiādēs 

 Mācību ekskursija, muzeju, bibliotēkas apmeklēšana. Literārie konkursi, viktorīnas, olimpiādes, 

referāti. 

 Virtuāls ceļojums pa Gētes institūtu 10.mt., 10.mv. kl. 

 Gatavošanās latviešu tautas gadskārtu ieražu svētkiem un to svinēšana (mācību stundās), referātu 

“Pasaule bērna acīm” rakstīšana, prezentēšana un izstādīšana skolas gaitenī, izteiksmīgas runas 

konkurss (“Zvirbulis”) visās klasēs un skolā, latviešu valodas olimpiāde skolā (1. v. -Alise 

Kambare 4.mv, 2.v.- Zlata Peļte 4.v kl.), 4v.un 4.mv klases skolēnu pieskatīšana ekskursijā 

Cinevillā, kuras laikā komunicējām latviešu valodā. 

 Koncerts veltīts Mātes dienai,  

 Koncerts”Mūzikas pasaulē” Rīgas spec.intern. pamatskolā, Konkurss “Slavas minūte”, Pēdējais 

zvans 1.-4.kl., Pēdējais zvans 7.-8.kl., Noslēguma līnija. 

 Mācību ekskursijas, konkursi, olimpiādes, projekti. 

 Mācību ekskursijas Līgatnē, kinopisētiņā Cinevilla, bibliotēkas apmeklēšana. Konkursi, 

viktorīnas, olimpiādes skolā un Latgales priekšpilsētā. 

 Bērnu piedalīšanās dažādās lomās ludziņu iestudējumos grupas un iestādes pasākumos. 

 Mācību ekskursijas (Līgatne,Kinopilsētiņa “Cinrvilla”,Namdara darbnīca.),bibliotēkas 

apmeklēšana (septembris),konkursi “Ķengurs”,”Русский медвежонок.”,skolas olimpiādes krievi 

valodā, matemātikā,projekts”Konditorijas uzņēmuma izveidošana.”,viktorina”Kas?Kur?Kad?” 

 Mācību ekskursijas, bibliotēkas apmeklēšana. Konkursi, viktorīnas, olimpiādes, projekti. 

 klasē – “Dažādas tradīcijas pasaules valstīs.”, 7. klasē – “Viss par Latvijas  kino un filmām.”, 8. 

klasē – Pasaules bestselleri, kuri tika ekranizēti.”, 9. kl.-12. kl. – “Mēs mīlam mūzikli.” 

 Skolēni mācību stundu laikā tika iepazīstināti ar Norvēģiju, tās kultūru un tradīcijām, kā arī 

norvēģu filmām. Skolēni tika aicināti paši uzzināt par šo valsti un valodu un kopīgi diskutēt to 

mācību priekšmetā. 2018./2019.m.g., kad skolēni būs sasnieguši vēl labākus rezultātus norvēģu 

valodas apguvē un viņiem būs lielāka pārliecība par savām zināšanām un prasmēm, tiek plānots 

apmeklēt Norvēģijas filmu dienas, kas rīko kinoteātris "K.Suns" sadarbībā ar Norvēģijas Filmu 

institūtu (NFI) un Norvēģijas vēstniecību Latvijā. 

 9.kl. –“Mēs mīlam mūziklus”; 

 7.kl. – “Viss par Latvijas kino un filmām”;   

 6.kl. – “Dažādas tradīcijas pasaules valstīs”; 

 5.kl. – “Ilustrētas parunās un sakāmvārdi” 

 ”Keramikas darbnīca”, ” Future Live”, ”Līgatnes dabas takas” .Ziemassvētku pasākums klasē 
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 Pētniec. darbi 7. kl: “Sēnes” , “Augu fizioloģija” (Bobiļevs I., Kļepikova V., Rabekins A., 

Sedunovs E., Vovers D., A. Kļementjeva ).              

 6.mt1-“Dažādas tradīcijas pasaules valstīs.” 8.mt-“Pasaules bestselleri, kuri tika ekranizēti.” 9.-

12.kl.”Filma! Filma! Filma!” 

 Skolas sacensību organizēšana, ārpusskolas sacensību rīkošana, konsultācijas, fakultatīvo 

nodarbību vadīšana (koriģējošā vingrošana, volejbols, florbols) 

 Atklātais pasākums “Filma! Filma! Filma!”(9.-12. kl.) – 19.02.18  

 Konditorejas uzņēmums 4.kl. kopā ar I.Morozovu, Lieldienu olu krāsošana 1.lv kl.kopā ar 

K.Ratnieci 

 26.09. 2017. g.10.mv klases skolēni savas klases audzinātājas un manā vadībā apmeklēja izstādi 

“Zīmējuma pasaule” Baltijas Akadēmijas telpā.  

 17.10.2017. g.11.klašu skolēni piedalījušies pasākumā “Muzikālais ceļojums. Iepazīšanās ar 

mūzikas instrumentiem”.  

 21.11.2018.g vēstures nedēļas laikā 11.mt1 klases skolēni savas klases audzinātājas un manā 

vadībā apmeklēja Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāli par tēmu “Reliģiskā domāšana”. 

 20.02.2018.g. 12.mt2 klases skolēni manā vadībā piedalījušies ekskursijā “Krievu dzīve Rīgā”. 

Notika ļoti interesanta un izzinošā ekskursija. 

 Mācību ekskursijas: Tartu AHA muzejs, Jūgendstila muzejs, Kara muzejs, Rīgas medicīnas 

muzejs, FUTURE LIVE! Izstāde, Dabas parks Tērvetē. 

 Mācību ekskursijas, bibliotēkas apmeklēšana. Konkursi, viktorīnas, pētījumi, projekti 

 Mācību ekskursija uz LU Dabaszinātņu akadēmisko centru (10.-12. klašu skolēni). Skolēniem 

regulāri tiek dota iespēja apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetā. 

 Integrēta stunda "Rudenīga fantāzija"                                                                                           

 Literārais konkurss veltīts G. Ostera daiļradei. 

 Literārais konkurss pēc N. Nosova darba "Nezinīša piedzīvojumi" motīviem. 

 Matemātikas viktorīna "Ciemos pie gudrās pūces" 

 Krievu valodas konkurss "Mazie gudrinieki". 

 Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītā Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa 

1.kārtas organizēšana skolā.  

 Skolēnu sagatavošana dalībai Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītā Rīgas 

skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārtā.  

 Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītā Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa 

noslēguma pasākuma organizēšana skolā. 

 Sagatavoju un kopā ar skolēniem (V.Kļepikova, G.Davidjans) piedalījos Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100.gadadienai veltītajā Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā. Organizēju un 

piedalījos latviešu valodas un literatūras dienai veltītajā pasākumā. 

4.2. Izglītojamo radošo darbu vadīšana 

 Nav  

 Piedalīšanās konkursos. Katrā klašu grupā gada laikā veidojām vismaz  6 radošos darbus 

(priekšmeta specifika). 

 Priekšmetu festivāls “Filma.Filma.Filma”- 9.-12.kl. 

 Literāras tulkošanas stundas 11.mt., 11.mt2. kl. 

 Dzejoļu grāmatiņas /sakarā ar runas konkursu/ 

 Atklātais pasākums “Filma! Filma! Filma!” (9-12 kl.) – 19.02.18. Pamatideju, saturu šim 

pasākumam es izstrādāju kopā ar Svetlanu Šeļepanovu. 

 Klases noformēšana tematiskam pasākumam, izstādes, domraksti, lietišķās mākslas izstrādājumi. 
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 8. klases zīmēja plakātus par ģeometriskajām progresijām 

 “Čerlidings”, Sacensības ar vecākiem ”Tēva diena” 

 Vadīju individuālo projektu "Muzikāla instrumenta izveidošana" 8.klasēs;  

 Vadīju individuālo projektu "Tiltu modeļa izveidošana" 9.klasēs ;  

 Vadīju individuālo projektu "Fizika mūsdienu tehnoloģijās" 12.klasēs . 

 Radošie darbi stundu laikā. Pasākumi dabaszinātnēs (stundu laikā)  

 Planētas raksturojums (pasaka, plakāts) 10.-17.11.2018 – 5.kl. 

 Radošais darbs "Cilvēks" (21.05.2018.) – 5.kl. 

 Radošais darbs “Hidrosfēra” (zīmējumi)  18.10.2018 – 6.kl. 

 Radošais darbs “Enerģijas pārvērtības”   18.12.2018 – 6.kl. 

 Eseja- radošais darbs "Cilvēks un vide" 21.05.2018 – 6.kl. 

 Visiem piedāvāju piedalīties pasākumos: 

o Zinātnieku nakts 2017 – vidusskolēni 10.mv  piedalījās 2 skolēni 

o Muzeju nakts 2018 - daudz 

o FIZMIX Eksperiments - 12.05.2018. piedalījās 3 skolēni no 5mt un 1 no 5mv kopā ar vēca-

kiem 

 Prezentāciju sagatavošana pirms un pēc sacensībām 

 Izstrādāju un apstiprināju fakultatīvu programmu 5.-9.klasēm. 

 Izstādes, domraksti, referāti, lietišķās mākslas izstrādājumi, klases noformēšana tematiskam 

pasākumam,   

 12.mt.2 klases skolniece Jeļena Kurova uzrakstīja rakstu par Zinātniskā darba posmiemm skolas 

Radošajā Almanahā. 8.mt. klases skolniekam Dmitrijam Asčeulovam es devu iespēju patstāvīgi 

sagatavot stundu. Stundas tēma: "V. Žukovska biogrāfija". Dmitrijs Asčeulovs ne tikai pats 

saplānoja stundu, bet arī dibināja savu komandu no trim cilvēkiem, kuri viņam palīdzēja. Stundas 

gaitā tika izmantota prezentācija, skaitīja V. Žukovska dzejoļus, tika organizēta viktorīna par 

dzejnieka daiļdarbiem. Stundas forma tika uzņemta pozitīvi. Asčeulova darbs tika novērtēts ar 10 

ballēm, pārējie skolēni arī saņēma labas atzīmes. 

 Izstādes, domraksti, referāti, lietišķās mākslas izstrādājumi, klases noformēšana tematiskam 

pasākumam   

 Bija izveidotas prezentācijas par LU Dabas māju, LU galvenā ēkas apmeklējumu. 

 Mācību gada laikā skolēniem tika uzdoti radošie uzdevumi. Tie ir gan individuāli, gan arī veidoti 

grupās. Piemēram, radošos darbus par tēmām: 6. klasei "Koordinātu plakne”, „Teksta uzdevumi 

par daļām”, izdomāt uzdevumus par negatīviem skaitļiem savam klasesbiedram, sastādīt domu 

karti, 8. klasei “Telpiskie ķermeņi", "Četrstūri. Īpašības un pazīmes", 9.klasei- sastādīt aizraujošo 

šifrēto uzdevumu dažādām klasēm pēc izvēles. 

 2.mt klasē regulāri tika rakstīti radošie darbi. Organizēju klases krievu valodas olimpiādi. 

Organizēju izstādes, konkursus, priekšmetu viktorīnas. 

 Domraksti par dažādām tēmām (piem., “Pasaule bērna acīm”), referātu rakstīšana, plakātu u.c. 

informat. materiālu (piem., ceļojuma maršruta reklāma, teātra afiša) un radošo darbu (piem., 

“Mana Ziemassvētku grāmata”, “Lieldienu grāmata”) izstrāde grupās un individuāli, kā arī to 

prezentēšana. 

 Fakultatīva nodarbība “Radošā darbnīca’’ pagarinātās dienas grupās. 

 Izstādes, domraksti, referāti, lietišķās mākslas izstrādājumi, klases noformēšana tematiskam 

pasākumam.  

 Atskaites izrādes iestudējuma mēģinājumi. 

 Izstādes “Zelta rudens”,”Ziema.”,domraksti “Mana mīļākā grāmata”,referāti,lietišķās mākslas 

izstrādājumi “Pavasaris”,klases noformēšana tematiskajam pasākumam, fotokonkurss”Mans 

pagalms.” 
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 Konsultēju 11.kl.skolnieci Oksanu Stepanovu ZPD “Tetovējumi” rakstīšanā, Prezentāciju 

sagatavošana par Latvijas dabas pieminekļiem, Latvijas mākliniekiem 

 8. klase – Debašu klubs 

 Rakstīju recenziju un sniedzu ieteikumus 11.mt1 klases skolēnam ZPD uzlabošanai un 

aizstāvēšanai. 

 Es konsultēju  un palīdzēju 7. un 9.klašu skolēniem radošajo pasākumos  angļu valodā. 

 Zīmējumu un radošo darbu izstādes, klases noformēšana tematiskajam pasākumam.3.klasē, 

prezentāciju veidošana. 

 Atklātais pasākums “Filma! Filma! Filma!” (9.-12.kl.)-19.02.2018. Pamatideju, saturu šim 

pasākumam es izstrādāju kopā ar krievu valodas un literatūras skolotāju Irenu Stoičevu. 

 Referātu rakstīšana, atbalsts jautrības stafešu, iesildīšanās vingrojumu u.c. ar sportu saistītu 

aktivitāšu izgudrošanā un īstenošanā sporta stundās. 

 Matemātika mūsu dzīvē. Simetrija apkārt mums.  

 Izstādes, klases noformēšana tematiskajam pasākumam. 

 Katrā klašu grupā regulāri tiek rakstīti radošie darbi (referāti “Āzijas valstis”, prezentācijas 

dažādās tēmās, projektos “Pasaules okeāni”.  ZPD ģeogrāfijā ( 11.-12. klašu skolēni) 

 Mācību gada laikā skolēniem tika uzdoti individuālie radošie uzdevumi. Piemēram, pamatskolas 

skolēni veidoja prezentācijas pa tēmām: “Nākotnes tehnoloģijas”, “Tehnoloģijas sadzīvē”, “Drošs 

internets”. Vidusskolas skolēniem tika piedāvātas tēmas programmēšanā: “Algoritmi apkārt”, 

“Programmēšanas valodas salīdzinājums”. Sākumskolas un pamatskolas skolēni veidoja 

zīmējumus, prezentācijas saviem tuviniekiem un draugiem 8. martā un Mātes dienā. Darbus es 

nosūtīju e-klases pastā mammām, kuras bija ļoti pateicīgas un priecīgas. 

 Piedalīšanās izstādēs: „Rudens kaleidoskops”, "Mana Latvija", „Lieldienas” 

 Izrāde “Dārzeņu strīds”, kuru mēs sagatavojām ar 2.v klases skolēniem.   

 Izrāde “Kā rodas atkritumi?”, kuru mēs sagatavojām ar 2.v klases skolēniem.   

 Katrā klasē skolēni mācību gada laikā izpilda dažādus radošos darbus. Tie ir gan individuāli, gan 

arī veidoti grupās. Pēc darba paveikšanas tie tiek prezentēti vai tiek veidota neliela izstāde klasē. 

 Vadīju 7 ZPD 

4.3. Darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās 

Pasākumi Problēmas, ieteikumi 

Konsultācijas, individuāla pieeja, skolotāja 

palīdzība, nesaprotamu vārdu izskaidrojums 

Vairāk strādāt praktiskus, smalkus darbiņus, lai attīstītu  

roku veiklību. 

 Disciplīna, Regulārs darbs. 

Pagarināts mācību gads Audzēknim nav interesi par mācībām, tāpēc ka viņam ir 

ļoti vājās iepriekšējas valodu zināšanās. Nestrādā stundu 

laikā un  nepilda mājas darbus tāpēc, ka neko nesaprot. 

Konsultācijas neapmeklēja. 

 Audzēknis demonstratīvi nestrādāja 2.semestrī stundu 

laikā, nepildīja mājas un kontroldarbus. 

Konsultācijas neapmeklēja. 

Palīdzība un atbalsts mācību stundās, 

individuālas sarunas, pamudinājumi, morāls 

atbalsts 

Audzēknim nav interese par mācībām, demonstratīvi 

nestrādā stundu laikā, nepilda mājas darbus. 

Konsultācijas apmeklēja tikai tādēļ lai pārrakstītu 

kontroldarbus. 

 Skolniecei ir izteikta disgrāfija. Rakstītais teksts ir 

nesalasāms. 
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Sistemātiski veicu individuālu darbu, strādāja 

speciālais pedagogs, logopēds. 

Skolniece slikti raksta, jauc burtus. Nākamajā mācību 

gadā apmeklēt konsultācijas. 

 Skolēna zināšanu progress ir neliels. Ļoti vāja atmiņa, 

slikti izprot lasīto un dzirdēto tekstu. Notiek sadarbība 

ar speciālo pedagogu. 

Stundās nestrādāja, gada beigās sāka mācīties ar 

speciālo pedagogu. Gada gaitā sarunājos gan ar 

klases audzinātāju, gan ar administrāciju. 

Lasa apmierinošā līmenī, bet slikti raksta. Skolēns izlaiž 

vai jauc burtu kārtību. Turpināt sadarbību ar speciālo 

pedagogu. 

 Nākt skolā 

Individuālas konsultācijas Pievērst vairāk uzmanības mācīšanai 

 Sākt strādāt stundās 

Papildus darbs kopā ar skolēnu konsultācijās Pievērst vairāk uzmanības mācīšanai 

 Uzvedība mācību stundās, neuzmanīgs, neveic mājas 

darbus. Īpaša uzmanība māc.stundās, individuāls darbs 

konsultācijās, sadarbība ar Atbalsta personālu 

Individuālas konsultācijas Uzvedība mācību stundās, neuzmanīgs, neveic mājas 

darbus. Īpaša uzmanība māc.stundās, individuāls darbs 

konsultācijās, sadarbība ar atbalsta personālu. 

Ir grūtības ar valodas teorijas jautājumiem. 

Nepieciešams turpināt izmantot diferencētu pieeju. 

 Nestrādāja gada laikā un neapmeklēja nevienu 

konsultāciju 

Papildus darbs kopā ar skolēnu Uzmanības trūkums, nespēja koncentrēties darba gaitā, 

uzvedības problēmas. Nepieciešams turpināt strādāt 

individuāli. 

 Skolēns nestrādā stundās, nepilda mājas darbus. 

 Skolēns mācību gada laikā bieži slimoja. Lēns darba 

temps. Turpināšu individuālo darbu. Motivēšu 

pilnveidot savas zināšanas. Sadarbība ar atbalsta 

personālu. 

Ja skolniekiem ir problēmas manos priekšmetos, 

es aicinu šos skolēnus uz konsultācijām, dodu 

iespēju pārrakstīt darbu kurš novērtēts ar 

neapmierinošu atzīmi, piedāvāju individuālus un 

papildus uzdevumus. Diemžēl, ne visi skolēni 

izmanto šo iespēju. 

 

Īpaša uzmanība māc.stundās, individuāls darbs 

konsultācijās, sadarbība ar Atbalsta personālu. 

Neuzmanīgs, nepietiekams vārdu krājums un valodas 

prasmes uzsākot mācību gadu, mājas darbi veikti 

pavirši, vāja atmiņa, jaunos vārdiņus nemācās, 

neapmeklē konsultācijas. Stundu laikā sekot zēna 

mācību darbam, palīdzēt, paskaidrot, mudināt, atbalstīt 

un uzslavēt par paveikto, panākt, lai apmeklē 

konsultācijas. 

 Mācību procesā galvenās grūtības sagādāja daudzas 

jaunas prasības. 

 Uzvedība mācību stundās, neuzmanīgs, neveic mājas 

darbus. Īpaša uzmanība māc stundās, individuāls darbs 

konsultācijās, sadarbība ar spec. pedagogu, psihologu un 

logopēdu. 

 Nav motivācijas latviešu valodas apgūšanai. 

Veikt individuālus uzdevumus. 
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 Ir sekmīgs skolēns, bet ir grūtības mācībās un vājas 

zināšanas. Pārbaudes darbos ir novērots nepietiekams 

zināšanu līmenis, līdz ar to ir arī zems mācību vielas 

apguves rādītājs. Ir strādīgs, bet ir nepieciešams ilgāks 

laiks paveikt uzdevumu. Bieži izrāda pasivitāti nepildot 

mājasdarbus vai atsakoties pildīt uzdevumus pārbaudes 

darbos. Trūkst pašdisciplīnas un pašmotivācijas. Ir 

ieteicams veltīt vairāk laika patstāvīgai mācīšanai. 

Daudz jāstrādā pašam, lai paaugstinātu savu zināšanu 

līmeni. Nepieciešams iedrošināt un motivēt mācīties. 

 

 

Ir sekmīgs skolēns, bet ir novērotas grūtības mācībās, jo 

bieži neapmeklēja stundas vai nepildīja mājasdarbus. Ir 

apķērīgs, bet nevar piespiest sevi strādāt čakli gan 

stundās, gan mājās. Spēj sasniegt optimālo un izcilo 

līmeni, ja pats pieliks tam nepieciešamas pūles. Trūkst 

pašdisciplīnas. Jāstrādā pašam, lai nostiprinātu esošās 

zināšanas un sasniegtu labāku rezultātu. Vajag motivēt 

mācīties un kontrolēt mācību vielas apguves procesu. 

 Vajadzētu iesaistīt skolas psihologu darbā ar skolēnu 

 Stundas laikā labāk strādā individuāli. 

 Ja skolēniem ir problēmas manā priekšmetā, es aicinu 

tos uz konsultācijām, dodu iespēju pārrakstīt 

neapmierinošo darbu, piedāvāju individuālus un 

papildus uzdevumus. Bet, diemžēl, ne visi skolēni nāk 

uz konsultācijām. 

 Man nesekmīgo skolēnu nav. Ja skolniekiem ir 

problēmas pa maniem priekšmetiem, es aicinu šos 

skolēnus uz konsultācijām, dodu iespēju pārrakstīt 

neapmierinošo darbu, piedāvāju individuālus un 

papildus uzdevumus. 

 Trūkst priekšzināšanu un vēlēšanās iemācīties latviešu 

valodu. Ieteikums- apmeklēt konsultācijas un 

papildnodarbības, regulāri pildīt mājas darbus, strādāt 

stundās. 

4.4. Sadarbība ar skolēnu ģimeni 

 Pārrunas ar vecākiem ir notikušas. 

 8.v klases audzinātāja T. Sidorova organizēja tikšanos un sarunas ar Agarkova vecākiem, bet labu  

rezultātu nebija. 

 Es jau dažas reizes stāstīju klases audzinātājai par bedīgo situāciju ar šiem skolēniem  un viņa, 

savukārt, informēja vecākus. 

 Ar nesekmīgo skolēnu vecākiem  iespēju robežās tikos skolā, runāju pa telefonu, rakstīju e-žurnalā 

un dienasgrāmatā. Vecāku dienā tikos ar vecākiem. 

 Sazināšanās e-klasē, pa telefonu, vecāku dienās. Sarunas par skolēnu sasniegumiem un sekmēm. 

 Organizēju sadarbību starp skolēniem, vecākiem, skolu, lai veidotu pozitīvu sadarbību. Regulāri 

informēju vecākus par skolnieku sasniegumiem. Darbs sporta stundās tiek organizēts sadarbībā ar 
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skolas medicīnas darbinieku. Apmeklēju vecāku sapulces un veidoju individuālās sarunas ar 

vecākiem. 

 Pēc nepieciešamības veicu ierakstus dienasgrāmatā un e-klasē (ziņojumi par mācību 

sasniegumiem mācību priekšmetā, mācību disciplīnu vai uzvedību);  

 Veicu individuālās sarunas ar vecākiem vecāku dienās; 

 Pēc nepieciešamības apmeklēju vecāku sapulces, t.s. piedalījos 8.mt klases vecāku sapulcē 

01.02.2018. 

 e-pasts, individuālas sarunas 

 Par skolēna sasniegumiem sporta stundā vecāki regulāri saņem informāciju gan e-klasē, gan 

dienasgrāmatā, gan individuālajās sarunās. 

 Vecāku dienu ietvaros konsultēju vecākus par kārtības noteikumiem mājturības kabinetā, atbildēju 

uz vecāku jautājumiem par skolēnu mācību sasniegumiem,grūtībām , nepieciešamo atbalstu. 

 Individuālas sarunas, vecāku sapulces, Vecāku diena, sarunas pa mobilo tālruni, ieraksti 

dienasgrāmatā un e - žurnālā 

 Vecāku dienā veiktas pārrunas ar vecākiem par viņu bērnu mācību sasniegumiem. Es satiku dau-

dzus 8. klases vecākus un sarunājos ar viņiem par viņu bērnu sekmēm.  

 Piedalījās 8.mt. klašu skolēnu un skolotāju kopsapulcē un sniedzu ieteikumus disciplīnas un sa-

sniegumu uzlabošanai. 

 Pēc mana lūguma klases audzinātāja vienmēr sazinājās ar tā bērna māti, kura arī nezināja, ko darīt. 

 Nodrošināju sistemātisku informācijas apmaiņu ar skolēnu ģimenēm par skolēna mācību 

sasniegumiem un uzvedību, kā arī paziņoju par visiem jaunumiem skolas dzīvē (ieraksti skolēna 

dienasgrāmatā, individuālās sarunas, e-žurnāls, SMS, sarunas pa tālruni).                                                                                                                            

Tika veiktas individuālas pārrunas ar vecākiem par skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.                    

Satikos ar vecākiem vēcāku dienās un vecāku sapulcēs. Sniedzu nepieciešamo atbalstu vecākiem. 

 Skolā es veicu sistemātisku informācijas apmaiņu ar vecākiem.  

 Vecāki informāciju var iegūt: klases vecāku sapulcēs, vecāku dienās, skolēnu dienasgrāmatās, 

izmantojot telefonu, individuālās sarunās.  

 Es, kā klases audzinātāja, pēc vajadzības individuāli tiekos ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir 

mācīšanās grūtības.  

 Individuālas tikšanās ar Bakalovas, Žurovas, Skoba, Korsaka, Streļecka, Zaiceva, Čulkovas, 

Keščenkovas u.c. skolēnu vecākiem. Sarunu laika apspriedām bērnu valodas prasmes, valodas 

apguves problēmas un to risinājumu iespējas. Individuālas sarunas Vecāku dienā, vecāku sapulcēs, 

sarunas pa mobilo tālruni, ieraksti dienasgrāmatā un e klases žurnālā. 

 Sadarbība ar skolēnu vecākiem bija caur dienasgrāmatu, e-žurnāla pastu, individuāli un vecāku 

dienās. 

 Individuālas sarunas, vecāku sapulces, Vecāku diena, sarunas pa mobilo tālruni, ieraksti 

dienasgrāmatā un e klases žurnālā. 

 Darbs ar vecākiem: Mācību gada laikā tika rīkotas tikšanās ar vecākiem. Rezultātā izveidojās 

abpusēja sadarbība un tika apspriesti un analizēti skolēnu sekmības un disciplīnas jautājumi. 

 No mācību gada sākuma bija trīs vecāku sapulces, daudz uzmanības pievēršu individuālām 

pārrunām ar vecākiem, zinu par visām skolēnu problēmām. Es piedalījus visās Vecāku dienās. 

Sarunas par mobilo tālruni, ieraksti dienasgrāmatā un e-klases žurnālā. 

 Sadarbība ar vecāku komiteju. 

 Vecāku dienas ietvaros tika veiktas sarunas par skolēnu sekmēm un uzvedību stundu laikā, kā arī 

esmu apmeklējusi 7.mv (12.04.2018.) un 8.mt (01.02.2018.) vecāku sapulces, sazinājos pa tālruni 

ar 7.mv klases skolēnu vecākiem par uzvedību un sekmēm mācību priekšmetā. ) 
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 Piedalījos pasākumos: "Tēva diena" un "Baltā galdauta svētki." Rīkotājas "Vecāku dienās” katra 

skolēna vecāks saņēma kvalificētu konsultāciju, kas veicināja konkrēta bērna zināšanu un sekmju 

uzlabošanos. 

 Nesekmīgo skolēnu vecāki bija informēti par savu bērnu sekmēm angļu valodā. 

 Individuālas sarunas, vecāku sapulces, Vecāku diena, sarunas pa mobilo tālruni, ieraksti 

dienasgrāmatā un e klases žurnālā. 

 Saruna ar 6.mt1kl.skolēna vecmāmiņu, saruna ar 6.mt1 kl.skolēna māti, saruna ar kl. audzinātāju, 

aicinājums uz konsultācijām. 

 Tiekos ar vecākiem Vecāku dienu ietvaros. Organizēju vecāku sapulces un sarunājos ar vacākiem 

pa tālruni vai skolā individuāli, ja ir nepieciešamība. Piedalījos skolas pasākumos: "Tēva diena" 

un "Baltā galdauta svētki". 

 Pārrunas ar mammu ir notikušas. 

 Sadarbojos ar skolēnu ģimeni pēc nepieciešamības elektroniski “E – klase” 

 Regulāri piedalījos skolas vecāku dienā - 23.11.17. 01.02.18. – 8.mt vecāku sapulcē kopā ar 

priekšmetu skolotājiem, vecāku sapulcē 11.mt1 (26.09.17. un 12.04.18.), individuālas sarunas 

fiksētas e-žurnālā. 

 Piedalījos vecāku dienā 23.10.2017.g. Sarakstos ar vecākiem e-klases pastā, atbildu uz viņu 

jautājumiem, sūtu skolēnu darbus vecākiem.  

 Skolā es veicu sistemātisku informācijas apmaiņu ar vecākiem. 

 Vecāki informāciju var iegūt: klases vecāku sapulcēs, vecāku dienās, skolēnu dienasgrāmatās, 

liecībās, izmantojot telefonu, individuālās sarunās. Regulāri informēju par katra skolēna 

sasniegumiem individuālajās sarunās ar vecākiem. 

 Es pēc vajadzības individuāli tiekos ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās grūtības. 

 Tika veiktas pārrunas ar to skolēnu, kuriem ir grūtības mācībās, vecākiem gan individuālas, gan 

direktores vietnieces izglītības jomā klātbūtnē. Vecāku dienā tika veiktas pārrunas ar vecākiem, 

kuriem bija dažāda rakstura jautājumi par savu bērnu sasniegumiem.  

 Regulāri informēju 6.mt2 klases vecākus par bērnu zināšanām pa telefonu un skolā, pārrunājot 

esošās problēmas. 

II. Skolotāja radošā darbība 

5. Pamatjoma: Vide 

Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

X -1 X - 6  X -31 X - 8 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

5.1. Dalība dažādos skolas projektos / pasākumos (izņemot kolektīva atpūtas pasākumus): 

Pasākums Vadīšana/Līdzdalība 

Zinību diena noformējums 

Izstāde – konkurss “Izvēlies skolas pašpārvaldes 

jauno emblēmu” 

Organizācija, iekārtošana 

Valsts svētki noformējums 

Ziemasssvētki noformējums 

Lieldienas noformējums 

“Pēdējais zvans” noformējums 
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“Tēvu diena” Līdzdalība - 18 

“Tēva diena” Vadīšana - 11 

“Starpskolu debates” Dubnova Ebrēju skolā Sagatavošanās / Līdzdalība 

Priekšmetu festivāls “Filma. Filma. Filma.” Sagatavošanās 

IAC reģionālais forums “Tie esam mēs!” Vadīšana 

Debates  ar Sankt Peterburga skolēniem Vadīšana 

Baltā galdautauta svētki Vadīšana/Līdzdalība 

“Baltā galdauta svētki” Līdzdalība -23 

Pirmās palīdzības sacensības Līdzdalība 

Vēstures diena  

Ceļojošā izstāde "Latvija Brīvības cīņu laikā. 

1918 – 1921” 

Vadīšana 

Ekonomikas diena 

Ceļojošā izstāde "Rīgas naudai – 800” 

Vadīšana 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017 Vadīšana 

Mārtiņdiena 1.klasēm. Dzejas pēcpusdienas. Vadīšana/līdzdalība 

Latviešu valodas nodarbības Rīgas 

216.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. 

Līdzdalība 

Skolas latviešu valodas olimpiāde Līdzdalība. 

APU Piedalījos apbalvošanas sistēmas 

sastādīšanā, uzvedības kritēriju 

sastādīšanā, Plakātu veidošanā.  

“Cilvēks grib ēst katru dienu” Līdzdalība 

Piedalījos skolas APU (atbalsts pozitīvai 

uzvedībai) komandā.  

Līdzdalība - 24 

Apaļais galds “Skolēnu pozitīva uzvedība” kopā  

ar S-Peterburga skolotāju 

Organizēšana 

Ziemassvētku eglītes  līdzdalība 

Slavas minūte Līdzdalība - 2 

“Vecāku diena” Līdzdalība - 3 

‘’Jēgpilni mājas darbi’’. Anketēšana Vadīšana (klasē), līdzdalība - 11 

Jēgpilni mājas darbi līdzdalība 

“Skolas piens” un “Skolas auglis” Līdzdalība - 2 

Tematiskais atpūtas pasākums ar vecākiem 

“Svētku nekad nav par daudz” 

Līdzdalība - 16 

Pasākums kopā ar vecākiem “Svētku nekad nav 

par daudz” 

Organizēju - 2 

Olimpiskā Diena Līdzdalība - 13 

Lāčplēša dienas pasākums Līdzdalība - 10 

Laboratoriums Līdzdalība - 13 

Karjeras izvēles projekta pasākumi Līdzdalība - 13 

LR Proklamēšanas dienas pasākumi (bērnu darbu 

izstāde) 

Līdzdalība - 13 

Latvijas Republikas proklamēšanas 

100.gadadienai veltītā Rīgas skolēnu skatuves 

runas konkursa 1.kārta 

Līdzdalība - 2 

Latvijas Republikas proklamēšanas Vadīšana - 3 
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100.gadadienai veltītā Rīgas skolēnu skatuves 

runas konkursa 1.kārta 

Latvijas Republikas proklamēšanas 

100.gadadienai veltītā Rīgas skolēnu skatuves 

runas konkursa 2.kārta 

Vadīšana - 1 

Latvijas Republikas proklamēšanas 

100.gadadienai veltītā Rīgas skolēnu skatuves 

runas konkursa 2.kārta 

Līdzdalība - 2 

Kopēja skolotāju fotografēšana līdzdalība 

Skolotāju diena līdzdalība 

Skolotāju dienai veltīta plakāta izstrāde Vadīšana 

Ekskursiju diena Vadīšana 

Fotoizstāde “Mana iela, mans pagalms” Līdzdalība 

Klases stūrīša noformēšana Vadīšana 

Plakāts "Pozitīva uzvedība" Vadīšana 

Noslēguma līnija Līdzdalība 

Klases un durvju noformēšana Ziemassvētkiem Vadīšana 

Projekta dienas Vadīšana 

9.klašu pēdējais zvans Vadīšana un līdzdalība 

Gada klase Līdzdalība 

Priekšmetu dienas Vadīšana un līdzdalība 

Dežurēšana Vadīšana 

9.klašu izlaidums Vadīšana un līdzdalība 

Fotoizstāde ”Mans rajons” Līdzdalība 

Ziemassvētku rotājumu konkurss Līdzdalība 

Semestra noslēgumam veltītā līnija Līdzdalība 

Skolas olimpiādes matemātikā un krievu valodā. Vadīšana 

‘’Jēgpilni mājas darbi’’. Anketēšana Vadīšana (klasē), līdzdalība 

Bērnu grāmatu nedēļa. Vadīšana 

Skolas dzimšanas diena Līdzdalība 

Mācību gada noslēgumam veltītā līnija Līdzdalība 

“Skolas piens” un “Skolas augļi un dārzeņi” Līdzdalība 

Mācību priekšmetu dienas. Vadīšana/Līdzdalība 

Pēdējais zvans līdzdalība 

Hobiju diena līdzdalība 

Skolas dzimšanas diena līdzdalība 

“Jēgpilni mājas darbi’’. Anketēšana līdzdalība 

Darbs ar 6-gadīgajiem bērniem (nākamajiem 

skolēniem) un viņu vecākiem 

līdzdalība un vadīšana 

Projektu dienas līdzdalība 

Mācību priekšmetu nedēļas līdzdalība 

Koncerts veltīts Mātes dienai Līdzdalība 

Konkurss “Slavas minūte”; Koncerts”Mūzikas 

pasaulē” Rīgas spec.intern. pamatskolā 

Līdzdalība 

Pēdējais zvans 1.-4.kl., 7.-8.kl., Noslēguma līnija Līdzdalība 

31.10.- Matemātikas diena. “Matemātiskais Līdzdalība. 
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ceļojums.” Izstādes noformējums sākumskolas 

gaitenī. Piedalīšanās žūrijā. 

13.11.- Izstādes noformējums “Mana Latvija”. Līdzdalība. 

06.12.- Krievu valodas diena. Izstādes 

noformējums sākumskolas gaitenī. 

Līdzdalība. 

25.01.- Ģeogrāfijas diena. Izstādes noformējums 

sākumskolas gaitenī. 

Līdzdalība. 

“Jēgpilni mājas darbi”.(Anketēšana.) Līdzdalība. 

02.03.- Tematiskais atpūtas pasākums ar vecākiem 

“Svētku nekad nav par daudz”. 

Līdzdalība. 

03.04.-06.04.- “Bērnu grāmatu nedēļa”. Izstādes 

noformējums sākumskolas gaitenī. 

Līdzdalība. 

“Jēgpilni mājas darbi’’. Anketēšana Vadīšana (klasē), līdzdalība 

“Skolas piens” un “Skolas augļi un dārzeņi” līdzdalība 

Sanāksmes dienu kopā ar vecākiem Līdzdalība 

Mātes diena Līdzdalība 

“Jēgpilnu mājas darbi.”Anketēšana. Līdzdalība 

Projekti “Skolas piens.”, “Skolas augļi un 

darzeņi.” 

Līdzdalība 

“Jēgpilni mājas darbi’’. Anketēšana Vadīšana (klasē), līdzdalība 

“Skolas piens” un “Skolas augļi un dārzeņi” līdzdalība 

Latviešu valodas un literatūras diena Līdzdalība 

Projektu diena Līdzdalība 

Debašu klubs – 8. klasē Vadīšana 

ZPD aizstāvēšana Līdzdalība (darba recenzents un 

komisijas loceklis) 

Apaļais galds Līdzdalība (iepazīšanās ar jauniem 

kolēģiem) 

Pasākums vecākiem un skolotājiem "Svētku nevar 

būt par daudz" 

Līdzdalība 

Edurio aptauja "Jēgpilnie mājasdarbi" Līdzdalība 

Aptauja "Mācīšanās platformas" Līdzdalība 

“Jēgpilni mājas darbi’’. Anketēšana Vadīšana (klasē), līdzdalība 

“Skolas piens” un “Skolas augļi un dārzeņi” līdzdalība 

Pēterburgas skolēnu uzņemšana Atklātā stunda 

Tikšanās ar rakstnieku  

Atklātais pasākums “Filma! Filma! Filma!” organizators 

Pēdējais zvans 9.un 12.kl. Līdzdalība 

Konkurss “Skolas zvaigznes”, “Rīgas skolas 

zvaigznes” 

Līdzdalība 

Svinīgās līnijas Līdzdalība 

Atklātais pasākums “Filma! Filma! Filma!” Organizators. 

Zinību diena noformējums 

Valsts svētki noformējums 

Ziemasssvētki noformējums 

Lieldienas noformējums 
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Pēdējais zvans noformējums 

„Jēgpilnie mājas darbi” Līdzdalība 

“Jēgpilni mājas darbi’’. Anketēšana. vadīšana (klasē), līdzdalība 

Skolas dzimšanas diena. līdzdalība 

“Skolas piens” un “Skolas augļi un dārzeņi”. līdzdalība 

Skolas piens, dārzeņi Līdzdalība 

Tēva diena  Līdzdalība 

Mātes diena Līdzdalība 

Apaļais galds kopā ar S. Pēterburgas skolas 

skolotājiem par pozitīvu uzvedību. 

organizatore 

Vecāku diena Līdzdalība 

Sveču diena Līdzdalībā 

Priekšmetu dienas Organizēšana, līdzdalība 

“Jēgpilni mājas darbi’’. Anketēšana Līdzdalība 

Ekskursiju diena Vadīšana 

Fotoizstāde “Mana iela, mans pagalms” Līdzdalība 

Sveču diena Vadīšana 

Noslēguma līnija Līdzdalība 

Projekta diena Vadīšana 

Latviešu valodas un literatūras diena “Latvijas 

simtgadi gaidot” 

Vadīšana 

9.klašu pēdējais zvans Vadīšana un līdzdalība 

9.klašu izlaidums Vadīšana un līdzdalība 

Mācību ekskursija uz Tukuma rajonu Vadīšana 

Mārtiņdienai veltīts pasākums 5.-6. klasēm,  

sadarbojoties ar folkloras grupu „Milzukalns” 

Vadīšana 

Mācību ekskursija uz bibliotēku Vadīšana 

Mācību ekskursija uz ziepju darbnīcu Vadīšana 

Mācību ekskursija uz izstādi „Future live” Vadīšana 

Mācību ekskursija uz Sierštelli Līdzdalība 

Latviešu valodas un literatūras diena Līdzdalība 

5.2. Kolektīva atpūtas pasākumi 

Nepieciešami Nav nepieciešami 

X - 7 X - 8 

Kuri nepieciešami? 

Izglītojošas - ekskursijas, meistarklases, pieredze citās mācību iestādēs. 

Skolotāju dienas svinēšanas – 21 

Ziemassvētki - 15 

Ekskursijas. Man patīk kopīgi izbraukumi ar kolektīvu. 

Jebkādas ārpusskolas kopējas aktivitātes. 

8. Marts.  - 2 

Dažādas ekskursijas - 5 

Mācību gada beigas - 5 
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Mācību gada beigā - izbraukšanas pasākumi ar ekskursiju, ziemā - atputas vakari vai teātra ap-

meklējumi. 

Sporta nodarbības skolotājiem. 

Pasākumi ārpus skolas sienām, izklaides/izzinošie – ekskursijas, pārgājieni, radošas darbnīcas, atzī-

mējot svarīgākos gadskārtu ieražu svētkus - Ziemassvētkus, profesionālos svētkus – Skolotāju dienu. 

Skolas dzimšanas dienas svinēšana, Mācību gada nobeiguma svinēšana. 

Neapšaubāmi ir vajadzīgi pasākumi, kas veicinās relaksāciju un kolektīva saliedēšanos, bet vajadzīgi 

arī tādi pasākumi, kas ļaus pasēdēt klusumā un atpūsties no burzmas, trokšņa, piemēram, psiholoģis-

kās atslodzes telpa. 

Skolas gadadienai veltīts pasākums, kopīgs teātra apmeklējums, Vienas dienas ekskursija. 

Teātra un koncertu apmeklējumi. 

Neapšaubāmi ir vajadzīgi dažādu veidu kopīgi pasākumi, kas veicinās relaksāciju un kolektīva salie-

dēšanos: Skolotāja diena, Pēdējais zvans, Izlaiduma vakars, Ziemassvētku vakars. Manuprāt, ir arī in-

teresanti kopīgi izbraucieni uz citām skolām. 

Jaunā gada sagaidīšana. 

Manuprāt, ir nepieciešami tikai tradicionālie kopīgie svētki: skolotāja Diena, Pēdējais zvans, Izlai-

dumu vakars. Tāpat ir interesanta lieta kopīgi braucieni citās skolās, pilsētās, valstīs. Kopīgo pasā-

kumu apmeklējums, braucieni un tā tālāk - katra cilvēka personālā lieta. 

Tikai izglītojoši-ekskursijas, labā pieredze citās mācību iestādēs u.tml. 

Pēdējais zvans. Izlaidumu vakars. Kolektīva atpūtas pasākumi ir vajadzīgi, jo tie saliedē kolektīvu. 

Nepieciešami kultūrvēsturiskie pasākumi. 

Dažu svētku svinēšana. 

Skolotāju diena, Pēdējais zvans, Izlaidumu vakars. Tāpat ir interesanti kopīgi braucieni uz citām sko-

lām, pilsētām, valstīm. Bet tam visam jābūt brīvprātīgam, lai katrs izvēlas atbalstīt vai nē šo pasā-

kumu. 

 

Organizēju Neorganizēju 

X -9 X-34 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

Kuru pasākumu organizēju? 

Jauna gada pasākums.  

Svētku vakars “Праздников много не бывает” vecākiem kopā ar skolotājiem – 3.03.2018. 

Skolēnu darbu izstādes. 

“Austrumu robežas”teātra izrāde 

Kopā ar visiem svešvalodas komisijas locekļiem mēs organizējam Skolotāju dienu. Kopā ar skolas 

pašpārvaldi - skolotāju apsveikumu 8.martā. 

Es pieņēmu nelielu piedalīšanos, veidojot kolektīvo Jaungada vakaru. 

Nelielu daļu Ziemassvētku pasākumā 

Ziemassvētku vakars 

Skolotāju diena 

 

Piedalos Nepiedalos 

X-32 X - 7 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 
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Kurā pasākumā piedalījos? 

Piedalījos visos pasākumos - 3 

Šogad visos 

Skolotāju diena svinēšanās - 14 

Vakars ar vecākiem - 14 

Jaunā gada pasākums. Ziemassvētku svinēšanās - 11111 

8. Marts - 4 

Mātes diena. Ekskursijas. 

Teātra “Austrumu robeža” apmeklējums, izrāde “Dienesta romāns” – 29.10.2017. - 2 

Skolotāju atputas vakars - 22.12.2017. 

Balto galdautu svētkos - 1111 

Pēdējais zvans. Izlaidumu vakars. - 111 

“Filma. Filma. Filma”- dalībnieks un žūrijas loceklis – 19.02.18. 

Dažādas ekskursijas 

III. Klases audzinātāja darbs 

6. Pamatjoma: Atbalsts skolēniem 

Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

 X-1 X-15 X -11 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

 

Audzināšanas darba mērķu un uzdevumu īstenošana manā audzināšanas darbā saskaņā ar 15.07.2016. 

MK noteikumu Nr.480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu 

un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” III.daļu 

Atbilst Neatbilst 

X-27  

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

6.1.Darbs ar audzināmo klasi 

6.1.1. Piedalīšanās klases pasākumos 

Lāčplēša diena klasē 

Dzimšanas dienas klasē 

Ziemassvētku pasākums. 

Skolas Dzimšanas dienas svinēšana klasē. 

Klases dzimšanas dienas pasākums (rudens) 24.11.17. Ziemassvētku vakars ar vecākiem.19.12.17. 

Plakāts "Latvija 100"(novembrī) Klases dzimšanas dienas pasākums (ziema) 19.12.17. Lekcija 

"Karjera"06.10.17. Klases noformēšana ziemassvētku pasākumam (decembrī) Konkurss "Skolas 

ģerbonis" (novembrī) 
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Klases stūrīša noformēšana – 09.2017. 

Ziemassvētku ballīte klasē – 12.2017. 

“Мaslenica” – svētku pankūku degustacija klasē – 03.2018. 

Ziemassvētku vakars 19.12.17. Lekcija "Karjera". Klases noformēšana Jaungada vakaram. Konkurss 

“Klases portrets”. “Masļenica”. Skolas dzimšanas diena. 

Visa mācību gada laikā klasē bija organizēti vairāki pasākumi. Tajās piedalījās visi klases skolēni. 

Klases pasākumos piedalījās visi skolēni. Daudzi skolēni izrādīja iniciatīvu, aktīvi palīdzēja pasākumu 

organizēšanā. Klases pasākumos draudzīgi, interaktīvi. 

Kl. stunda ,, JUNESKO objekti Latvijā’’, Ziemassvētki, plakāts ,,Profesija ķīmiķis”, , kl. stunda ar 

banka pārstāvjiem, kl. stunda ar psihologu, 8. Marts.    

„Zinību diena” 

 Plakāta noformēšana, kas veltīta Skolotāju dienai 

Klases stūrīša noformēšana 

Masļenica 

Dzimšanas dienas apsveikumi 

„Rudens svētki” ārpusklases pasākums 

Zēnu konkurss „Bruņinieku turnīrs” 

Ziemassvētku balle „Pie eglītes” 

Meiteņu konkurss „Sarauj, meiteņu!” 

Labdien, Bojariņa Masļenica! – svinēšana atbilstoši tradīcijām 

Organizēju ekskursiju uz Kuldīgu un piedalos klases svētku pasākumos. 

“Uz redzēšanos, otrā klase!” ārpusklases pasākums 

Klases pasākumos piedalījās visi skolēni. Daudzi skolēni izrādīja iniciatīvu, aktīvi palīdzēja pasākumu 

organizēšanā. Klases pasākumos draudzīgi, interaktīvi. 

Klases stunda. “18. novembris – LR proklamēšanas diena. Iekšējās kārtības noteikumi.””Klases 

pasākums. „Ziemassvētki.”Diskusija «Dzīves vērtības.» 

Klases pasākumos piedalījās visi skolēni.Daudzi skolēni izrādīja iniciatīvu, aktīvi palīdzeja pasākumu 

organizēšanā.Klases uguntiņi, Ziemassvētku svinēšana,,Skolas dzimšanas diena,Meteņu svinēšana., 

Klases pasākumos piedalījās visi skolēni. Daudzi skolēni izrādīja iniciatīvu, aktīvi palīdzēja pasākumu 

organizēšanā. Klases pasākumos draudzīgi, interaktīvi. 

Klases pasākumos piedalījās visi skolēni. Klases pasākumos skolēni ir draudzīgi, aktīvi. 

Labie darbi  

Ziemassvētku balle  

Ekskursijas, ziemassvētku vakars, dzimšanu dienu svinēšana, muzeju apmeklēšana. 

Visi skolēni aktīvi piedalījās sekojošos klases pasākumos - Karjeras izglītība “Ko tas dod’’, Lāčplēšā 

diena, Karjeras izglītība “Sevis iepazīšana”, Krišjāņa Valdemāra diena (spēles), Ziemassvētku vakars, 

ekskursijās un muzeju apmeklēšanā. 

Klases dzimšanas dienas pasākums (rudens) 24.11.17. Ziemassvētku vakars ar vecākiem.19.12.17. 

Plakāts "Latvija 100"(novembrī) Klases dzimšanas dienas pasākums (ziema) 19.12.17. Lekcija 

"Karjera"06.10.17. Klases noformēšana Ziemassvētku pasaka (decembrī) konkursu "Skolas ģerbonis" 

(novembrī) 

Jauno gadu svētki. Manas intereses. Valentīna diena. 

Ziemassvētku svinēšana, Meteņi, Skolas dzimšanas dienas svinēšana, Izlaidums. 
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Projekta dienas, Ziemassvētku svinēšana, Meteni, Skolas dzimšanas diena, Mātes diena 

Ekskursija, ziemassvētku vakars, muzeja apmeklēšana 

Labdarības akcijā, ekskursijās,  

„Rudens svētki” ārpusklases pasākums 

Zēnu konkurss „Bruņinieku turnīrs” 

Ziemassvētku balle „Pie eglītes” 

Meiteņu konkurss „2.v klases princeses” 

Labdien, Bojariņa Maslenica! – svinēšana atbilstoši tradīcijām 

„Kopā jautri draudzēties” ārpusklases pasākums 

“Uz redzēšanos, otrā klase!” ārpusklases pasākums 

Skolēni klases pasākumus piedalījās ne visai aktīvi, jo skolēni šajā mācību gadā bija vairāk orientēti uz 

mācību darbu. 

Piedalījos visos (7) pasākumos, organizēju 6 pasākumus. 

 Kas izdevās? 

Skolēni ļoti labi organizēja un novadīja Baltā galdauta svētku nodarbības.  

Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un īstenot iecerēto dzīvē 

Izdevās saliedēt klasi un vecāku kolektīvu. Visi skolēni sekmīgi pabeidza mācību gadu. Audzināšanas 

plāns tika pilnībā īstenots. Nominācija “Precīzākā iekšējās kartības noteikumu ievērošanā” konkursā “ 

Gada labākā klase” 2017./ 2018.m.g. 

Katrā skolēnā centos atrast pozitīvas īpašības, īpašas spējas un talantus un aktualizēt to klases 

sabiedriskajā dzīvē. Izdevās  iesaistīt vairāk zēnus klases un skolas sabiedriskajā dzīvē, nekā pagajušajā 

gādā 

Kas tika ieplānots 

Skolēni darbojās ar interesi, guva jaunu pieredzi un prasmes.  

Skolēni darbojās ar interesi, guva jaunu pieredzi un prasmes.  

Skolēni ļoti aktīvi gatavojas skolas pasākumiem un ieguva 1.vietu čerlīdingā un 2.vietu valodas nedēļā 

,,Brokastis pie Tiffani” . 

Iesaistīt skolēnus visos pasākumos 

Klase kļuva daudz draudzīgāka. Skolēni darbojās ar interesi. 

Izdevās sadraudzēties ar klasi, iepazīties ar vecākiem, palīdzēt individuālās sarunās. 

Skolēni darbojās ar interesi, guva jaunu pieredzi un prasmes.  

Veidot labestības caurstrāvotas attiecības ar vienaudžiem, izprotot sevi, citus un citādo 

Klase kļuva daudz draudzīgāka, visi ir vienoti.Skolēni darbojās ar interesi. 

Skolēni darbojās ar interesi, guva jaunu pieredzi un prasmes.  

Skolēni darbojās ar interesi, guva jaunu pieredzi un prasmes. Vecāki  piedalījās pasākumos, palīdzēja 

izrotāt klases telpas, klāt galdu u.c.  

Labi darbi  

Ziemassvētku balle  

Skolas dzimšanas dienas svinēšana 

Svinam aktīvi un lustīgi. 

Bija ļoti daudz skolas un ārpusskolas pasākumu, kas palīdz saliedēt klases kolektīvu.  

Visi klases skolēni aktīvi piedalās klases pasākumos. Brauciens uz Tallinu. 
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Visi skolēni sekmīgi pabeidza mācību gadu. 

Izdevās saliedēt klasi un vecāku kolektīvu. 

Skolēni patstāvīgi organizēja pasākumus. 

Pasākumā aktīvi piedalās skolēni un viņu vecāki. Skolēni darbojās ar interesi. Daudzi skolēni izrādīja 

iniciatīvu, aktīvi palīdzēja pasākumu organizēšanā. 

Skolēni bija aktīvi pasākumu dalībnieki. Vecāki palīdzēja organizēt pasākumus un piedalījās tās. 

Bija ļoti daudz skolas un ārpusskolas pasākumu. 

Visi skolēni sekmīgi pabeidza mācību gadu. Bija ļoti daudz skolas pasākumu, kuros mēs piedalījāmies  

Notiek klases kolektīva saliedēšanās pozitīvā dinamika, klases kolektīva aktīva līdzdalība ārpusklases 

pasākumos, kas ir klases audzinātāja pārdomāta un sistemātiska darba rezultāts. 

Uzlabot uzvedības kultūru un savstarpējās saskarsmes kultūru klases pasākumos. 

Ieinteresēt lielāko daļu klases skolēnu par Latvijas kultūru un vēsturi. 

 Kas neizdevās? 

Vecāki kūtri piedalījās pasākumu organizēšanas un vadīšanas procesā - 5 

Neizdevās organizēt ekskursijas braucienu pavasarī. 

Neizdevās tikt pie dialoga ar dažiem skolēniem un viņas vecākiem. 

Mācīties uzņemties atbildību par savu rīcību 

Ne visi skolnieki aktīvi aktīvi ņem dalību pasākumu organizēšanā,ir pasīvi -3 

Nepietiek laika, lai skolēni paši varētu vairāk apgūt un uzstāties pasākumu laikā. 

Ir nepieciešams vairāk laika atvelēt intelektuālām spēlēm. 

Klasē vēl ir skolēni, kuriem ir grūti atrast kopīgu valodu ar saviem klases biedriem. 

Neizdevās ieinteresēt skolēnus apmeklēt teātra izrādi.  

Vēlētos vecāku aktīvāku līdzdalību klases dzīvē. 

2. semestrī nebija  klases ekskursijas. 

Neizdevās saliedēt klases kolektīvu, jo starp divām skolniecēm radās konflikts, kuru nevarēju 

apstādināt. Maija beigās konfliktā iejaucās skolnieces māte. 

Ne visi skolnieki aktīvi piedalās pasākumu organizēšanā 

Ieinteresēt dažus klases skolēnus 

Neiznāk iesaistīt dažus skolēnus sabiedriskajā dzīvē 

Varēja būt vairāk klases pasākumu. 

6.1.2. Piedalīšanās skolas pasākumos 

 Organizators: 

Balto galdautu svētki. 

Visas sporta sacensības. 

Baltā galdauta svētki – 3 stacijas organizēšana: “Latvijas mūzika un dejas”, “Latvijas māksla” un 

“Elektrostacijas Latvijā’ – 3.05.2018. 

Svētki “Pēdējais zvans” – 18.05.2018. 

Sporta sacensības florbolā un volejbolā starp 8.kl. 

Ekskursiju diena. Klases ekskursijas organizators. 
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Priekšmetu dienas 

Dežurēšana 

9. klašu pēdējais zvans. Skolēnu uzstāšanās. 

9. klašu izlaidums. Skolēnu uzstāšanās. 

Bērnu grāmatu nedēļas, “Pasaule caur bērnu acīm” fotoizstādes organizators. 

Skolēnu pašvaldība- „ Mēs esam 10.kl.” 

Organizēju konkursu “Zvirbulis” katrā klasē, kurā piedalījās visi skolēni, sagatavojot dzejoli, veltītu 

Latvijai. Labākos skolēnus gatavoju skolas konkursam. 

Skolas Olimpiskās dienas organizēšana un vadīšana 

5-klasnieka svētki. Labdarības akcija 16.10.17. Jaungada uzstāšanās (decembrī). Skolas dzimšanas 

diena. Baltā galdauta svētki.  

Florbola sacensības starp Latgales priekšpilsētas skolām 

Tēvu diena. Labdarības akcija 16.10.17. Jaungada uzstāšanās (decembrī). Skolas dzimšanas diena. 

Baltā galdauta svētki – viss klases mērogā  

Pasākums “Sveču diena”  

Ekskursiju diena. Klases ekskursijas organizators. 

Projekta diena. Darbs pie klases projekta. 

Skolas Jaungada pasākums. 

Mārtiņdienai veltīts pasākums 5.-6. klasēm,  sadarbojoties ar folkloras grupu „Milzukalns 

Dalībnieki: 

Zinību diena. 

Olimpiska diena. 

Spēle “ Lāčplēša kauss.” 

Fotokonkurss. 

Volejbols. 

Sveču vakars. 

Labdarības akcija. 

Fotokross. 

Ziemassvētku pasākums. 

Angļu valodas nedēļa. 

Erudīts. 

Piedalīšanās debašu kluba sēdē. 

Konkurss “ Klases stūrīša noformēšana ”\ 

koučings – tikšanās ar karjeras konsultantu.  

Spēle “Erudīts” 

Fotokonkurss “Mana pagalma” 

Čirliding – sporta deju konkurss 

Ziemassvētku izrāde 

Mūzikls – angļu valodas pasākums  

Olimpiskā diena  
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 “Tēvu diena”, “Olimpiskā diena”, fotokonkurss, “Skolotāju diena”- apsveikums un uzstāšanāas, 

Sveču pasākums, ziedu noliekšana pie Brīvības pieminekļa. “ Labdarības akcija”, Jaungada 

uzstāšanās, uzstāšanās svētku līnijā, skolas dzimšanas dienas svinēšana, laboratoriums, 

"Masļenica", “Baltā galdauta svētki”, konkurss "Skolas ģerbonis", plakāts "Latvija 100",  konkurss 

“Slāvu minūte”,  lat. Literatūras konkurss, sacensības čerlidingā 

2.mv klases skolēni piedalījās visos skolas rīkotajos pasākumos- svinīgās līnijās, Ziemassvētku 

pasākumā, skolas dzimšanas dienas svinības, tematiskajās piektdienās dienās u.c. pasākumos 

3.v klases skolēni piedalījās visos skolas rīkotajos pasākumos- svinīgās līnijās, Ziemassvētku 

pasākumā, skolas dzimšanas dienas svinības, tematiskajās piektdienās dienās u.c. pasākumos 

Fotokross; Labas mantas pansionātam; Erudīts; Dzejoļu konkurss latviešu valodā; Debates; Ķengurs; 

Florbols; Futbols; ,,Brokastis pieTiffani”; Minuta slavi; Čerlīdings; Baltā galdauta svētki. 

Fotoizstāde “Mana iela, mans pagalms” 

Labo darbu nedēļa. 

18. novembris. Svētku līnija 

Plakāts "Pozitīva uzvedība" 

 Jauno gadu svētki.   

Noslēguma līnijas 

Emblēmu konkurss.  

Draudzīga spēle (florbols).   

Angļu un krievu valodas pasākums “Filma…, filma…, filma” 

Erudīts 

Baltā galdauta svētki 

2.mt klases skolēni piedalījās visos skolas rīkotajos pasākumos. 

4.v klases skolēni piedalījās visos skolas rīkotajos pasākumos- svinīgās līnijās, Ziemassvētku 

pasākumā, skolas dzimšanas dienas svinības, tematiskajās piektdienās dienās u.c. pasākumos, 

4 mv klases skolēni piedalījas visos skolas rīkotajos pasākumos-svinīgas līnijas,Ziemssvētku 

pasākumā,skolas dzimšanas dienas,svinības ,tematiskajās piektdienās u.c. pasākumos. 

3.mt klases skolēni piedalījās visos skolas rīkotajos pasākumos- svinīgās līnijās, Ziemassvētku 

pasākumā, skolas dzimšanas dienas svinības, tematiskajās piektdienās dienās u.c. pasākumos, 

1.lv klases skolēni piedalījās visos skolas rīkotajos pasākumos- svinīgās līnijās, Ziemassvētku 

pasākumā, skolas dzimšanas dienas svinības, tematiskajās piektdienās dienās u.c. pasākumos, 

Fotokonkurss “Mans pagalms” 

Sveču vakars 

Uzstāšanās Jaungada ballē 

Valentīna diena 

Masļeņica 

Minuta slavi 

Baltie galdauti 

Eiropas diena 

Labdarības akcija 16.10.2017. Jaungada uzstāšanās (decembrī). Skolas dzimšanas diena. Baltā 

galdauta svētki, dzejoļu konkursi angļu un latviešu valodā, Tēvu diena, Krievu lācītis, Ķengurs. 

4.mt  klases skolēni piedalījās visos skolas rīkotajos pasākumos. 

Tēva diena - 09.09.2017. 
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Visos skolas pasākumos: Volejbola sacensībās starp 8.kl. skolēniem, Labo darbu nedēļā, Svinīgās 

līnijās, Konkursā “Skolas ģerbonis,” plakāta-kolāžas veidošanā, plakāta “Pozitīva uzvedība” 

veidošanā, Teva dienas pasākumā, Hobiju dienā, skolas dekorēšanas darbos, Masļeņicas tirgū u.c. 

Fotoskrējiens, volejbols, Erudīts, “Filma. Filma. Filma”, tikšanās ar S. Pēterburgas skolas skolēniem, 

Čerlīdinga, futbols, Tēvu diena, debašu klubs, skolas padome, Dzejoļu konkurss latviešu valodā; 

Ķengurs; Krievu lācītis. 

Olimpiskā diena -29.09.2017. 

“Mans Ķengarags” fotoizstāde 

“Mana Latvija” izstāde - 13.11.2017.-17.11.2017. 

Bērnu grāmatu nedēļa – 27.11.2017.-01.12.2017. 

Ziemassvētku pasākums -21.12.2017. 

Semestra noslēgumam veltītā līnija -22.12.2017. 

“Pasaule caur bērnu acīm” fotoizstāde – 22.01.2018.-26.01.2018. 

Skolas dzimšanas diena - 21.04.-2018. 

Baltā galdauta svētki- 03.05.2018. 

Mācību gada noslēgumam veltītā līnija -31.05.2018. 

Tēva diena. 

Olimpiskā diena. 

Fotoizstāde “Mana iela, mans pagalms” 

18. novembris. Svētku līnija. Dalība un uzstāšanās. 

Vecāku diena. 

Noslēguma līnija. 

Baltā galdauta svētki. 

 

6.1.3. Piedalīšanās ārpusskolas pasākumos (projekti, konkursi) 

 

Pirmās palīdzības sacensība. 

Piedalīšanās debašu kluba sēdē. 

Volejbola sacensības. 

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa. Sacensības florbolā. Olimpiskā stafete. Sveču pasākums 

(novembrī). Labdarības akcija 16.10.17. Jaungada uzstāšanās (decembrī) Uzstāšanās ar dzejoli svētku 

līnijā. (18.novembrī) Skolotāju dienā uzstāšanās ar deju. Skolas dzimšanas diena. Laboratorium 

12.04.18. "Masļenica". Baltā galdauta svētki 

Ēnu dienas – piedalijas 3 skolēni no klases 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – “Cilvēks grib ēst katru dienu”, 

sacensības Latgales priekšpilsētas  futbolā, “Olimpiskās stafetes”, “Slāvu minūte”, “Lācītis”, 

“Ķengurs”, dēju konkursi 

Ēnu diena, Florbols Rīgas novadā, Futbols, Enkurs. 

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.  

Latg.priekšp.sacens.volejbolā (meitenes) 

Latg.priekšp.sacens.volejbolā (zēni). 

Latgales pr. sacensības basketbolā 

Latgales priekšpilsētās skolu sacensības florbolā 
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Skolas olimpiādes 

Ēnu diena 

"Krievu lācītis"  

„Ķengurs”   

Izstāde Skola-2018 

Skolas piens 

Augļi skolai 

Karjeras izglītība 

Gatavoju komandu Rīgas pilsētas 4. klašu skolēnu konkursam “Pieskati uguni!”, kurā piedalījās 19 

Rīgas pilsētas komandas. Izcīnīta 1.vieta 2. kārtas sacensībās (9 komandu konkurencē) un finālā 1.vieta. 

Projekta “Sporto visa klase” pasākumos, konkurss ‘Pieskati uguni’. 

Pieskati uguni. 

Stafetes.  

Pasākums pie Brīvības pieminekļa, 

Konkurss "Valsis" 

Jautri starti (Rīgas Jauniešu dienas centrs "Čiekurs"), 

Med. pulciņa sacensības 

Rīgas dienu centru sacensības 

Hokeja turnīrs RigaCap 

Mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, Miļutina talantu konkursā un koncertos, pirmās 

palīdzības sniegšanas sacensībās. 

Projekts «Vecrīga».  

Sporta sacensības ( florbols, stafetes ) 

Piedalījās visos skolas rīkotajos pasākumos: Svinīgas līnijas, Pirmklasnieku svētki, Ziemassvētki, 

Slavēs minūte, tematiskajās piektdienas u.c. pasākumos. 

Enkurs 2018 

6.1.4. Citas aktivitātes 

 Ekskursijas (maršruts) 

Skola – Vecrīga – skola 

Ekskursija Latvijas Nacionālā Opera 07.11.17.  Ogre SIA Siera Štelle 05.03.12.30.  Ekskursija ELKOR 

PLAZA 12.02.2018. Špakovska parks.25.05.2018.   

Vecrīgas noslēpumi  

Cietvielas fizikas institūts               

Ogre SIA” Siera Štelle”, Latvijas Nacionālā opera, Ventspils                     

Namdara darbnīca (Garkalnes novads) .Sveču darbnīca (Lācplēša iela106/108) 

19.09.2017. Rīga – Daugmale- Rīga.  22.05.2018. Rīga- Līgatne- Rīga.      

Rudens ekskursija uz Kuldīgu; LU karjeras centrs; Latvijas Nacionāla bibliotēka; ,,Zemūdens 

ekspedīcija” Rīga Plazā; ,,Skola 2018.”                     

Ekskursija "Zinātnes zona" 19.09.,  

Sierštelles ražotne (Ogre) 
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SIA „Skrīveru saldumi” un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs 

Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka ”Ķengarags” apmeklējums 

SIA “Namdara darbnīca”     

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē                            

Rīga-Kuldīga                    

Pavadīju 4.v un 4.mv klašu skolēnus ekskursijā uz kino pilsētiņu Cinevilla, 5.v klases skolēnus 

ekskursijā uz Siguldu, 4.mt klases skolēnus uz pasākumu “Futura Life”, 1.mv klases skolēnus uz 

Keramikas darbnīcu, 2. mt un 2. mv klašu skolēnus uz Ķengaraga bibliotēku, organizēju un pavadīju 

skolas 4.klašu komandu uz Ugunsdzēsības muzeju un UCAK (dalība konkursā “Pieskati uguni!”).            

Kinopilsētiņa Cinevilla, SIA ‘Namdara darbnīca’ Garkalnes novads, amatu darbnīca Daugmalē, Rīgas 

zoodārzs.       

Rīga-Ogre-Rīga, Rīga-Sigulda-Rīga                       

Līgatne,Daugmale,kinopilsētiņa Cinevilla, Namdara darbnīca.                    

2017.g.19.septembrī-Rīga-Daugmale-Rīga.   2018.g. 22.maija –Rīga-SIA ”Namdara darbnīca” 

Garkalnes novads-Rīga .      

Keramikas darbnīca Ķengaraga ielā ,septembrī.  Rīga-Līgatnes dabas takas- 22.05.2018.            

"Safari parks More" Siguldas novadā, 

Ekskursija uz Rīgas dzelzceļu,  

Ekskursija "Vecrīga",  

Ekskursija Ogres  “SierŠtelles” siera ražotnē.                

Delfinārija un dinozauru parka apmeklējums Lietuvā.   

Brauciens uz Raunu.  

Ogre SIA Siera Štelle.  

Jūrmala,  Vecrīga, Sankt-Pēterburga,  Tallina, Jelgava, Ventspils        

Tartu «AHA» centrs., Ogre SIA Siera Štelle 05.03.12.30., Starptautiskā Lidosta «Rīga»., Dunte. 

Safari parks More 

SIA "L-Ekspresis" 

Latvijas Nacionālā Opera;  

Lidosta RĪGA.  

Štelles siera ražotne 

Tartu AHA muzejs, 

Jūgendstila muzejs, 

Kara muzejs,  

Rīgas medicīnas muzejs,  

FUTURE LIVE! Izstāde, 

Dabas parks Tērvetē.                   

19.09.2017.g. Ekskursija uz keramikas darbnīcu 

24.05.2018.g. Ekskursija uz bibliotēku “Daugava” 

19.09.2017. – Vecrīga 

,,Skola -2018.”   -24.03.2018.                              

Brauciens uz Raunu (rudenī).  

Ogre SIA Siera Štelle 09.03.18.  
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Delfinārijs un dinozauru parka apmeklējumu Lietuvā (pavasarī) 

SIA „Skrīveru saldumi” un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs 

Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka ”Ķengarags” apmeklējums 

SIA “Namdara darbnīca”   

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē                  

Skola- Lucavsala. 

Skola- Siera Štelle (Ogre). 

Tukuma rajons –Jaunmoku pils (interaktīvā spēle, Meža un Novadpētniecības muzejs, pils vēsture)-

„Pūres” šokolādes fabrika un meistardarbnīca. Palīdzēju organizēt ekskursiju uz Klaipēdu                   

 Teātra apmeklēšana (izrādes nosaukums) 

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris – “ Hanuma ” 

Latvijas Nacionālā Opera “Gulbju ezers 

7.11.17. leļļu teātris, 20.02.18. cirka izrāde, 6.03.18. leļļu teātris 

7.11.17. leļļu teātris, 20.02.18. cirka izrāde, 6.03.18. leļļu teātris 

7.11.17. leļļu teātris, 20.02.18. cirka izrāde, 6.03.18. leļļu teātris 

Leļļu teātris,cirka izrāde. 

7.11.17. leļļu teātris, 20.02.18. cirka izrāde, 6.03.18. leļļu teātris 

7.11.17. leļļu teātris, 20.02.18. cirka izrāde, 6.03.18. leļļu teātris 

Uz teātrī mēs negājām. Manuprāt, teātra apmeklēšana ir vecāku pienākums. 

nav 

7.11.17. leļļu teātris,  

20.02.18. cirka izrāde, 

06.03.18. leļļu teātris 

07.11.2017.g. Leļļu teātris 

20.02.2018.g. Cirka izrāde 

06.03.2018.g. Leļļu teātris 

07.11.17. leļļu teātris, 20.02.18. cirka izrāde, 6.03.18. leļļu teātris 

Skolēni un viņu vecāki neizrādīja interesi. 

 Muzeju apmeklēšana (nosaukums) 

Ekskursijas: Mākslas muzejs 12.02.18. Jūrmala- Brīvdabas muzejs  septembrī  

“Zemūdens pasaule” – izstādes apmeklēšana 

Latvijas Kara muzejs, Jūrmalā - Brīvdabas muzejs              

Farmācijas muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 

7.11.2017. leļļu teātris, 20.02.18. cirka izrāde, 6.03.2018. leļļu teātris 

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs 

Ugunsdzēsības muzejs ar ceturto klašu komandu 

Kinopilsētiņa Cinevilla 

Kinopilsētiņa Cinevilla 

Izstāde” Future Live” 
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Mores kauju muzejs Siguldas novadā. 

Kara muzejs. 

Jūrmalas pilsētas muzejs, Jūrmalas etnogrāfiskais muzejs, Kara muzejs, V.Jermolajeva gleznu 

teātris “Inner ligt”  , “Future live,” Marcepāna muzejs, Arodu skola, Akvaparks, Ulmaņa un Čakstes 

muzeji 

Kara muzejs. 

Mores kauju muzejs 

Tartu AHA muzejs, Jūgendstila muzejs, Kara muzejs, Rīgas medicīnas muzejs. 

19.09.2017. Rīgas birža “ 19. gadsimta krievu māksla” 

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs 

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA 

Meža muzejs, Tukuma novadpētniecības muzejs. Nacionālajā bibliotēkā izstāde   „Latvijas 

grāmata” 

 Projekts ( nosaukums, rezultāts ) 

Balto galdautu svētkos – 12.mt2 klases skolēni organizēja atraktīvās nodarbībās citiem skolēniem un 

piedalījās tajās. 

“Kultūras attīstība Latvijā”.  Prezentācija klases stundā. 

Balta galdauta svētki – 3 stacijas organizēšana: “Latvijas mūzika un dejas”, “Latvijas māksla” un 

“Elektrostacijas Latvijā’ – 3.05.2018. 

“Iepazīstam Rīgu” - skolēni uzstājas ar savam prezentācijām klases stundās 

Iepazīsti Rīgu.Rīga-mana pilsēta. Jaunu zināšanu iegūšana, redzesloka paplašināšana. 

Projekta nosaukums  bija “Latvijas novadi”. Jaunu zināšanu iegūšana, redzesloka paplašināšana.  

Baltā galdauta svētki, veltītie Latvijai 100. Nodarbības ar sākumskolas un pamatskolas bērniem. 

Matemātikas uzdevumi par Latviju. Skolēni sagatavoja uzdevumus vai prezentācijas par dažādām 

tēmām un tās  atrisinājām matemātikas stundās. 

Projekts “Latvijas dabas simboli un nacionālā ornamenta zīmēs “. 

Darba gaitā skolēni tika iepazīstināti ar Latvijas dabas resursu daudzveidību un dabas zīmju 

izmantošanu nacionālajā ornamenta.  

„Mēs  pamatskolai”  literatūras viktorīna 1. kl.- pateicība  no skolotājiem. 

Projekts ‘Latvijas uzņemumi’. Jaunu zināšanu iegūšana, redzesloka paplašināšana. 

Rīgas tilti. Vēsture un dizains. 

Latvijas uzņēmumi. Klasei patīk kopā vākt materiālus, strādāt grupās. Konditorejas uzņēmuma 

izveidošana. 

Projekts ’’Latvijas novadi”. Bija rādīta ļoti interesanta prezentācija klasē, kura motivēja skolēnus aktīvi 

piedalījās diskusijā. Karjeras projekta ietvaros –“Laboratoriums”, “Kaņepju sviests”, klases 

audzināšanas stunda “Vecāku profesijas”. Jaunu zināšanu iegūšana, redzesloka paplašināšana. 

Karjeras projekta ietvaros –“Laboratoriums”, “Kaņepju sviests”, klases audzināšanas stunda 

“Profesijas”. Jaunu zināšanu iegūšana, redzesloka paplašināšana. 

"Latvijas valsts simtgade": “Mēs Lepojamies!” (Katrs skolēns sagatavoja prezentāciju, prezentēja klases 

stundā).  

Projekts “Produkti, kas ražoti Latvijā.” 

Latvijas prezidenti. Apmeklēti Ulmaņa un Čakstes muzeji. Apkopoti materiāli, prezentācijas. 
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Iepazīstam Latvju. Bija četras ekskursijas. Katrs skolēns sagatavoja materiālu un prezentē to.  

Rīgas muzeji. Skolēni iepazīstināja ar dažiem Rīgas muzejiem.  

Latvijas daiļrade. Skolēni iepazīstinājās ar M. Starastes un A. Sakses pasakām, uzzināja par viņu darbu 

un dzīvi. 

Balto galdautu svētki, veltītie Latvijai 100 - gadei 3.05.18. uzstāšanās sākumskolas skolēniem. 

Latvijas simboli  

Projekta realizācijai tika veikti sekojoši pasākumi: klases audzināšanas stundas “Ģimene un dzimta”, 

“Latvijas valsts svētki”, “Nacionālā identitāte”, apmeklējam Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku 

”Ķengarags”.  Izpētījām mūsu valsts dārgumus: karogu, ģerboni, himnu, tautastērpus, Brīvības 

pieminekli, kā arī neoficiālie simboli (nacionālais putns, zieds, kukainis, koks).  

To visu atspoguļojām projektu darbā. 

Sveču diena, projekts tika aizstāvēts, skolēni piedalījās skolas pasākumā ar savu priekšnesumu. 

ES un Latvija 

6.1.5. Labākās klases stundas tēmas realizēšana 

Veselība -  cilvēka bagātība. 

Stundas rezultātu vērtējums-projektu nedēļas ietvaros-Latvijas simtgadei. 

“Izglītības iespējas Latvijā”. Skolēni paši meklēja informāciju un gatavoja prezentāciju par izglītības 

iestādēm Latvijā, stāstīja to savam klasesbiedriem, dalījās ar saviem plāniem. 

Ārējās vides ietekme uz cilvēka veselību. 

Veselīgs uzturs- uztura piramīda. Skolas ēdnīcā vairāki skolēni sāka ēst zupas un dārzeņu salātus. 

Labākās bija klases audzināšanas stundas par karjeras attīstību, kurās piedalījās arī skolas karjeras 

speciālisti. Skolēni aizdomājās par savām nākotnes iecerēm. 

30.11.2017. ,,Dzīvei gatavs!” klases stunda sadarbība ar SWED banku. 

Profesiju daudzveidīgā pasaule. 

Velosipēdists kā satiksmes dalībnieks. 

„Barikāžu dienas”. 

Labākās bija klases audzināšanas stundas par karjeras attīstību, kurās piedalījās arī skolas karjeras 

speciālisti. Skolēni aizdomājās par savām nākotnes iecerēm. 

Pienākumi un tiesības sabiedrībā. 

Mūsu iela un ceļi.Tradīcijas ģimenē,Veselīgs uzturs,uztura piramīda.Profesiju daudzveidība skolā. 

Labākās bija klases audzināšanas stundas par karjeras attīstību, kurās piedalījās arī skolas karjeras 

speciālisti. Skolēni aizdomājās par savām nākotnes iecerēm. 

Klases audzināšanas stunda “Ceļu satiksmes noteikumi” 

“Mobings” 

“Manu vecāku profesija.” 

“Profesijas izvēle”, “Profesiju daudzveidība,” “Kas ir laime?” 

Vecrīga. Klases stunda. 

Klases stunda veltīta Latvijas simtgadei. 

26.03.2018. Velosipēdists kā satiksmes dalībnieks. 

12.04.2018.g. Sadarbība ar 5.mt klašu skolēniem, notika klases stunda “Pavasaris nāk”, kuru novadīja 

mani bijušie skolēni 

Mana atbilstība izvēlētājai profesijai. 
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Klases projekta prezentācija. Sagatavots projekts “Latvijas svētku, atceres un atzīmējamās dienas” 

Mana sapņu profesija. Skolēni aizdomājās par savām nākotnes iecerēm. 

Skolas tradīcijas. Skolas dzimšanas diena.  

Profesija, kas mani interesē. 

6.1.6. Skolēnu izpētes jautājumu īstenošana 

Manas nākotnes nodomi. Ko man jādara un ko es daru, lai realizētu savus nākotnes plānus. 

Skolēni sagatavoja prezentācijas, ko viņi uzzināja. 

“Profesija un cilvēka raksturs” – tests, kurš palīdzēja skolēniem saprast, kāda profesija labāk der 

skolēniem pēc rakstura īpašībām.  

Skolēni sagatavoja prezentācijas par to, ko viņi uzzināja 

Anketēšana, grupu darbs klases kolektīva saliedēšanai, individuālās sarunas skolēnu uzvedības problēmu 

risināšanai, lomu spēļu pielietošana audzināšanas stundu laikā, lai veicinātu sadarbošanās prasmes, 

pieklājīgu attieksmi vienam pret otru, uzklausīšanas prasmes. 

Anketēšana, grupu darbs klases kolektīva saliedēšanai, individuālās sarunas skolēnu uzvedības problēmu 

risināšanai, lomu spēļu pielietošana audzināšanas stundu laikā, lai veicinātu sadarbošanās prasmes, 

pieklājīgu attieksmi vienam pret otru, uzklausīšanas prasmes. 

Mācību gada laikā sistemātiski tika apkopota informācija par skolēnu mācību sasniegumiem. Ar skolas 

psihologa starpniecību tika izpētīti skolēni un viņu piemērotība dažādām profesijām. Tika pētītas skolēnu 

savstarpējās attiecības, klases saliedētība. Skolēni veica pašizpēti. Tika veikta izpēte par skolēnu 

vaļaspriekiem un ārpusskolas nodarbībām. 

Klases labvēlīga psiholoģiskā klimata nodrošināšana (grupu darbs, lomu spēles u.c.). Pozitīvas 

saskarsmes kultūru klases kolektīvā veidošana. Pozitīvas attieksmes pret mācību procesu un prasmi 

mācīties apzināšanās. 

Sadarbība ar skolas psihologu: profesiju un interešu testēšana. 

Anketēšana, grupu darbs klases kolektīva saliedēšanai, individuālās sarunas skolēnu uzvedības problēmu 

risināšanai, lomu spēļu pielietošana audzināšanas stundu laikā, lai veicinātu sadarbošanās prasmes, 

pieklājīgu attieksmi vienam pret otru, uzklausīšanas prasmes. 

Anketēšana, individuālās sarunās skolēnu uzvedības problēmu risināšanai (R.Eimanis, N.Afanasjevs, 

A.Mamčurovskis), spēles audzināšanas stundu laikā, lai veicinātu sadarbošanās prasmes, pieklājīgu 

attieksmi vienam pret otru, uzklausīšanas prasmes. 

Anketēšana, grupu darbs klases kolektīva saliedēšanai, individuālās sarunas skolēnu uzvedības problēmu 

risināšanai, lomu spēļu pielietošana audzināšanas stundu laikā, lai veicinātu sadarbošanās prasmes, 

pieklājīgu attieksmi vienam pret otru, uzklausīšanas prasmes. 

Grupu darbs klases kolektīva saliedēšanai, individuālās sarunas skolēnu uzvedības problēmu risināšanai, 

lomu spēļu pielietošana audzināšanas stundu laikā, lai veicinātu sadarbošanās prasmes, pieklājīgu 

attieksmi vienam pret otru, uzklausīšanas prasmes. 

Sakrāti materiāli skolēnu portfolio. 

Aptaujas par mājas darbu izpildes laiku, nākotnes profesiju, klases audzinātāja stundu tēmām. Diskusijas 

par to, ka atzīmēt izlaidumu, ko sagaida no nākamā mācību gada 

Skolēni sagatavoja prezentācijas par to, ko viņi uzzināja. 

Karjeras lapa, CV, Skolēna personība izaugsmes dinamikas karte. 

2 reizes gadā skolas psihologs veica izpēti (karjeras tests). 

Skolēni sagatavoja prezentācijas par to, ko viņi uzzināja. 
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Anketēšana, grupu darbs klases kolektīva saliedēšanai, individuālās sarunas skolēnu uzvedības problēmu 

risināšanai, lomu spēļu pielietošana audzināšanas stundu laikā, lai veicinātu sadarbošanās prasmes, 

pieklājīgu attieksmi vienam pret otru, uzklausīšanas prasmes. 

Anketēšana, grupu darbs klases kolektīva saliedēšanai, individuālās sarunas skolēnu uzvedības problēmu 

risināšanai, lomu spēļu pielietošana audzināšanas stundu laikā, lai veicinātu sadarbošanās prasmes, 

pieklājīgu attieksmi vienam pret otru, uzklausīšanas prasmes. 

Mācību gada laikā tika veikta skolēnu izpēte. Ar skolas psihologa starpniecību tika izpētīti skolēni un viņu 

piemērotība dažādām profesijām. Tika pētītas skolēnu savstarpējās attiecības, klases saliedētība. Skolēni 

veica pašizpēti. Tika pētītas skolēnu sekmes un skolēnu mācību sasniegumu dinamika. Tika veikta izpēte 

par skolēnu vaļaspriekiem un ārpusskolas nodarbībām. 

Regulāri sadarbojos ar skolas psihologu un sociālo pedagogu, cenšoties atrisināt skolēnu problēmas 

6.2.Audzināšanas darba plāna īstenošana 

  Kas izdevās? 

Lielāka daļa skolēnu aktīvi piedalījās klases un skolas pasākumos, tai skaitā veltītos  Latvijas simtgadei. 

Daudzi skolēni jau ir izlēmuši savas profesijas un ir izvēlējušies augstākās mācību iestādes, kur turpinās 

mācīties. Divas meitenes jau ir augstskolu studentes. 

Izdevās motivēt skolēnus veselīgam dzīvesveidam, ieinteresēt viņus izzināt Latvijas kultūru, karjeras 

stundas pastāstīt par profesijām, skolēnu pozitīvu savstarpējo saskarsmi un draudzību. Kolektīvs tika 

saliedēts piedaloties dažādos pasākumos klasē, ārpusklases, ekskursijās. 

Izdevās rosināt skolēnus aktīvāk piedalīties klases un skolas sabiedriskajā dzīvē 

Izdevās izpildīt to, kas ieplānots un piedalīties visos skolas pasākumos 

Īstenoju visus ieplānotos pasākumus. 

Paaugstinātā klases vidēja atzīme no 5.96 10.klasē līdz 6.06 šogad.  

Uzlabojas attiecības klases kolektīvā. 

11.mt2 klase ir labāka klase konkursā ,,Gada labākā klase” nominācijā ,,Skolēnu individuāla piedalīšanās 

skolas un ārpusskolas pasākumos” 

Audzināšanas darbs notika atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Klase piedalījās visos skolas 

pasākumos. Uzlabojās uzvedības kultūra 

Klase kļuvusi draudzīgāka.  Daudziem skolēniem ir mācību motivācija   

Visas klases stundas pēc plāna. 

Īstenoju visus ieplānotos pasākumus. 

Izprast bērnu tiesības un pienākumus, to ievērošanas nepieciešamību, plašāk izzināt valsts svētku un 

atceres dienu atzīmēšanas tradīcijas savā pilsētā un Latvijā, attīstīt kolektīvismu, rosinot skolēnos vēlmi 

darboties un radīt svētkus sev un citiem 

Veicu plānveidīgu audzināšanas darbu. Klases audzināšanas stundās kopāar skolēniem tiek izzinātas 

latviešu tautas trdīcijas, notiek pārrunas par ētiskām tēmam, pārrunas par draudzības tēmu, atbildību, 

apzinīgumu, higiēnu utt. Gadā ieplānotie pasākumi vizi notikuši.  

Regulāri ar vecākiem analizēju skolēnu darba rezultātus. Īstenoju visus ieplānotos pasākumus. 

Īstenoju visus ieplānotos pasākumus. 

Samazināt to bērnu negatīvo ietekmi, kuri negrib mācīties, negatīvi ietekmē citus.  

Izdevās motivēt skolēnus veselīgam dzīves veidam, ieinteresēt viņus izzināt Latvijas kultūru, karjeras 

stundas pastāstīt par profesijām, izdevās nostiprināt skolēnu pozitīvo savstarpējo saskarsmi un draudzību. 
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Klase disciplinēta mācību stundās, aktīva, piedalās visos skolas pasākumos, uzvarējām konkursa “Gada 

labākā klase” nominācijā par aktivitātēm skolas, klases un ārpusskolas pasākumos. Audzināšanas plāns 

tika pilnībā īstenots. 

Izdevās motivēt skolēnus veselīgam dzīves veidam, ieinteresēt viņus izzināt Latvijas kultūru, karjeras 

stundas pastāstīt par profesijām, izdevās nostiprināt skolēnu pozitīvo savstarpējo saskarsmi un draudzību. 

Strādāju pēc plāna, viss izdevās 

Mērķi sasniegti. Skolēni aktīvi piedalās skolas un klases dzīvē. 

Izdevās saliedēt klases kolektīvu, ieinteresēt skolēnus pētīt, iepazīt Latvijas daiļradi. 

Visi ieplānotie mērķi un uzdevumi tika realizēti un sasniegti. Rosināt skolēnus mērķtiecīgi pētīt savas 

karjeras izvēles iespējas. 

Izdevās ieinteresēt skolēnus uzzināt vairāk par Latvijas kultūru un vēsturi, karjeras stundās pastāstīt par 

profesijām. 

Mācību gada laikā liela uzmanība tika pievērsta uzvedības kultūras iemaņu audzināšanai, apkalpošanas 

iemaņu nostiprināšanai, sagatavot skolēnus risināt praktiskos uzdevumus reālajā dzīvē. 

Izmantoju dažādas darba formas un darba metodes, kas palīdzēja realizēt  manus mērķus. 

Klases stundās, ārpusklases pasākumos, mācību ekskursijās tika izvirzīti audzināšanas mērķi un 

uzdevumi, kas tika sasniegti: 

1. Tika attīstīta izglītojamo pilsoniskā atbildība ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas līmenī un 

izpratne par valsts un sabiedrības drošību: 

o saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana; 

o Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam; 

o apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana, resursu jēgpilna izmantošana; 

o cilvēkdrošība. 

2. Jaunieši tika motivēti iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par: 

o kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības 

nodrošināšanu; 

o karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu; 

o saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti; 

o preventīvo darbu atkarību mazināšanai. 

3. Tika stiprināta izglītojamo patriotisms un valstiskās identitātes apziņa, koptas skolas un vietējās 

kopienas tradīcijai. 

4. Tika strādāts pie tēmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai.” 

Klase draudzīga, labprāt kopā piedalās dažādos pasākumos. Neskatoties uz klases uzvedības 

problēmām, gandrīz visiem skolēniem patīk mācīties šajā klasē. 

 Kas neizdevās? 

Dažos pasākumos skolēnu uzvedība neatbilda labas uzvedības normām - 6 

Nebija iespējams pārliecināties, kā zēni uzvedās skolā - 2 

Nav pilnībā izdevies saliedēt kolektīvu. Daži skolēni vienaldzīgi pret klases un skolas dzīvi. 

Neiznāk iesaistīt visus skolēnus sabiedriskajā dzīvē 

Ieinteresēt dažādus skolēnus piedalīties klases ekskursijās un pasākumos 

Dažiem audzēkņiem palika uzvedības problēmas ar skolotājiem, par to liecina 205 negatīvie ieraksti e-

žurnālā. 

Klases pasākumos jāpiedalās pilnīgi visiem skolēniem, nedrīkst pieļaut pasīvu attieksmi. 
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Ekskursija maijā. 

Palīdzēt saskatīt cilvēka neviendabīgo dabu, atšķirt labo no ļaunā, izvēlēties labo kā morālu vērtību 

Atrast labu kontaktu ar visiem bērniem. 

Neizdevās organizēt skolēnus teātra apmeklēšanai.  

Apmeklēt teātra izrādes 

Dažos pasākumos skolēnu I.S., R.E., A.V. uzvedība neatbilda labas uzvedības normām. 

Aktīvāk piesaistīt vecākus klases un skolas dzīvē. 

Daži skolēni neinteresējas par klases un skolas pasākumiem  

Saliedēt klasi 

Aktuālā problēma klasē ir, ka daudziem skolēniem ir atšķirīgi raksturi. Tas saistīts ar skolnieku vecumu, 

to attīstības līmeni, sociālo iekārtu ārpus skolas, ar skolnieku  nodarbinātību dienas gaitā. 

Iesaistīt skolēnus  

Aktīvāk piedalīties klases un skolas pasākumos 

Slimības un savlaicīgi neieplānotu skolas pasākumu dēļ nācās ieviest dažas korekcijas. 

Atrisināt uzvedības problēmas 

6.3.Vissarežģītākais audzināšanas darbā 

Darbs ar stundu kavētājiem. 

Pirmajā momentā bija sarežģīti saliedēt kolektīvu. 

Palīdzēt skolēniem saprast, ka mūsdienīgam veiksmīgam cilvēkam jābūt personai ar aktīvu dzīves 

pozīciju  

Ieinteresēt visus skolēnus aktīvi piedalīties klases un skolas pasākumos, audzināt labvēlīgu attieksmi 

pret klases biedriem. 

Sadarbība ar vecākiem. Vecāki visu audzināšanas darbu uztic skolai, skolotājam - 4 

Skolēnu sekmes un kavējumi 

Veidot labvēlīgu vidi klasē. Pozitīva uzvedība. 

Adaptācija skolai un kolektīva veidošana. 

Pārāk daudz papīru rakstīšanas. 

Veicināt atbildību par jebkuru sev uzticēto darbu 

Darbs ar vecākiem.Vecāku aktīvāku līdzdalību skolas dzīvē. 

Mācību un audzināšanas mērķus un uzdevumus var sasniegt tikai strādājot ciešā kontaktā ar skolēnu 

vecākiem. Klasē regulāri notiek vecāku sapulces (tematiskās un praktikumi), individuālās sarunas ar 

vecākiem. Lielu palīdzību skolotājam sniedz vecāku komiteja. Vecāki visu audzināšanas darbu uztic 

skolai, skolotājam. 

Daži vecāki neapmeklē skolu. 

Saliedēt klasi. 

Vislielākā problēma manā klasē ir uzvedība. Priekšmetu skolotāji pastāvīgi sūdzas, ka no dažu skolēnu 

pretīgas uzvedības ir ļoti grūti strādāt. 

Nevaru uzticēties visiem skolēniem. 

Es nebiju klases audzinātāja 5. klasē apmēram 15 gadu. Sākumā viss bija grūti! 

Darbs ar skolēniem, kuri nav motivēti mācīties.  

Ne visi vecāki piedalījās klases pasākumu plānošanā. 
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Grūti bija saliedēt klases vecāku kolektīvu. 

11.mt1 -Gada labākā klase Rīgas Ķengaraga vidusskolā. 

Grūti pateikt, jo grūtības dažreiz rodas tukšā vietā  

Atcerēties to, ka „Sākumskolas audzēkņi ir radošas, dzīvi mīlošas tikumiskas personības” 

Pats audzināšanas darbs 

Darbs ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas 

 Kas izdevās, kādēļ? 

Pateicoties sadarbībai ar sociālo pedagogu, administrāciju, vecākiem nesekmības un kavējumu 

problēmu daļēji izdevās samazināt. 

Kolektīvs  tika saliedēts piedaloties dažādos pasākumos klasē, ārpusklases, ekskursijās. 

Izdevās iesaistīt vairāk skolēnu sabiedriskajā dzīvē  

Apvienot skolēnus, kuri aktīvi piedalās klases un skolas dzīvē 

Izdevās vairāk saliedēt klases kolektīvu, ieinteresēt skolēnus pētīt, iepazīt Latviju. Ekskursijās un 

pasākumos piedalījās klases vecāki. 

Izdevās  ieinteresēt skolēnus pētīt, iepazīt Latviju. 

Visi 20 skolēni pārcelti 12.klasē. 2016./2017.māc. gadā 5 skolēniem bija papildi mācību pasākumi. 

Uzlabot attiecības starp skolēniem 

Mācību gada laikā regulāri tika novadītas dažādi ārpusklases pasākumi (tematiskās klases stundas, 

viktorīnas, ekskursijas, konkursi u.c.), kuri veicināja klases kolektīva saliedētību un veiksmīgu adaptāciju 

skolai. 

Izdevās sadraudzēties ar klasi, iepazināties ar vecākiem, palīdzēt individuālās sarunās, labs psiholoģiskais 

klimats. 

Izdevās saliedēt klases kolektīvu, ieinteresēt skolēnus pētīt, iepazīt Latviju. 

Mācīt saskatīt saistību starp nodarbošanos, darbu, profesiju un dzīves stilu  

Izdevās saliedēt klases kolektīvu.ieinteresēt skolēnus pētīt,iepazīt Latviju,latviešu tautas tradīcijas. 

Izdevās saliedēt klases kolektīvu, ieinteresēt skolēnus pētīt, iepazīt Latviju. 

Šī gada ekskursijas: izzinoši, attīstoši, interesanti (piekrīt visi skolēni) 

Viss, plānotais mācību gada sākumā, izdevās. 

Izdevās saliedēt klases kolektīvu, ieinteresēt skolēnus pētīt, iepazīt Latviju, veicināt latviešu valodas 

lietojumu arī citāos mācību un klases pasākumos. 

Izdevās realizēt visus audzināšanas darba uzdevumus, jo klasē it ļoti labi, talantīgi bērni un atsaucīgi, 

saprotoši vecāki. 

Viss, plānotais mācību gada sākumā, izdevās. 

Veidot attiecības starp skolēniem, pamatojoties uz sapratni un draudzību. 

Izdevās saliedēt klases kolektīvu, ieinteresēt skolēnus pētīt. 

Izdevās nodrošināt labvēlīgo vidi klasē. Skolēni aktīvi iesaistījās skolas dzīvē. Attieksme pret skolu ir 

pozitīva. 

Lielākā daļa skolēnu ir savas skolas patrioti, tāpēc piedalījās dažādos skolu un ārpusskolas pasākumos. 

Tas ir saliedēts foršs kolektīvs. 

Klases kolektīvā notiek saliedēšanās pozitīvā dinamika, kas ir klases audzinātāja pārdomāta un 

sistemātiska darba rezultāts. 
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Izdevās vairāk saliedēt klasi. Uzlabojās skolēnu attieksme pret skolu, klasi, klasesbiedriem un mācību 

darbu. Iemesli - klases audzinātājas ieguldītais darbs, skolēnu vecumposma īpatnības, skolēnu, kas 

dezorganizēja klasi, pāreja uz citām mācību iestādēm. 

Skolēnu attiecības ir draudzīgākas. 

 Ko nepieciešams uzlabot, kādēļ? 

Plānot vairāk pasākumu, kuri veicinātu skolēnu sadarbību un aktīvu dzīves pozīciju 

Pievērst uzmanību uzvedībai un pienākumu izpildīšanai 

Vecāku aktīvāku līdzdalību bērnu skolas dzīvē - 5 

Uzlabot skolas apmeklētību, lai samazinātu stundu kavējumus. Vienlaicīgi būs labākas sekmes. 

Skolēni ir beiguši 9. klasi, nākamgad klase būs citā sastāvā. Jāturpina darbs par uzvedības uzlabošanu. 

Klases pasākumos jāpiedalās pilnīgi viesiem skolēniem, nedrīkst pieļaut pasīvu attieksmi. 

Palielināt klases pašapziņu, motivēt aktīvai sadarbībai. 

Attīstīt atbildību par savu rīcību, savas personības attīstību 

Turpināt darbu pie ieplānotajiem uzdevumiem: klases kolektīva veidošana,skolēnu disciplinētības un 

atbildības jūtu veidošana. 

Turpināt strādāt ciešā sadarbībā ar vecākiem. Meklēt jaunas sadarbības formas skolēnu audzināšanā un 

mācīšanā. 

Strīdu, kašķu un baumu izplatīšanas novēršana klasē. 

Lai katrs skolēns cienītu viens otru un skolotājus, no tā ir atkarīgas viņu zināšanas un uzvedība, dzīve. 

Gribētu lielāku iniciatīvu no skolēnu puses. 

Lai katrs skolēns cienītu viens otru un skolotājus, no tā ir atkarīgas viņu zināšanas un uzvedība, dzīve. 

Turpināt darbu ar skolēniem, kam ir vājās spējas mācībās. 

Vecāku aktīvāku līdzdalību bērnu skolas dzīvē. 

Es vēlos lai skolēni pilnā mērā realizētu savus dotumus, būtu sekmīgi mācībās, aktīvi paši piedalītos 

pasākumu plānošana. 

Iesaistīt skolēnu grupas darbībās, iespējams patstāvīgi pagatavot klases stundas uz interesējošām 

skolēnu tēmām. 

Lai katrs skolēns cienītu viens otru  un skolotājus, no tā ir atkarīgas viņu zināšanas un uzvedība, dzīve. 

Disciplīna stundās un starpbrīžos.  

Vajag turpināt veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām 

Neko. Skolēni ir beiguši 9.klasi. Nav vēlēšanās un aicinājuma turpmāk būt par klases audzinātāju. 

Iesaistīt klases darbā visus skolēnus. 

6.4.Sadarbība ar vecākiem  (vecāku sapulces, individuālās sarunas, aptaujas, citas aktivitātes) 

 Kas izdevās, kādēļ? 

Daži vecāki interesējās par savu bērnu gaitām, apmeklēja vecāku sapulces, sazinājās ar klases 

audzinātāju individuāli, palīdzēja klases audzinātājai, ar lielāko prieku atbildēja uz anketas jautājumiem, 

kas saistīti ar mājas darbu izpildi. 

Notika klases sapulces, klases vakari kopā ar vecākiem, skolotājiem. Rezultātā vecāki vienmēr 

komunicēja ar klases audzinātāju un zināja par visiem notikumiem klasē. 

Individuālās sarunās gandrīz vienmēr sanāk atrast savstarpējo sapratni ar vecākiem.  
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Tika pavadītas 3 vecāku sapulces, t. s. Divas tematiskas: “Centralizēto eksāmenu kārtība” un “Izlaiduma 

organizēšana”. Vecāki labprātīgi iesaistījās “Pēdēja zvana” svētku un Izlaiduma organizēšanā, ka arī 

palīdzēja skolotājiem CE laikā nodrošināt skolēniem un skolotājām komfortu vidi. 

Viss, kas bija ieplānots 

Tika novadītas visas paredzētās vecāku sapulces, vecāku dienas. Daži vecāki piedalījās skolas 

organizētajos pasākumos, klases ekskursijās. Vecāki bija atsaucīgi piedaloties ar bērniem labdarības 

akcijās, laicīgi aizpildot aptaujas anketas. 

Tika novadītas visas paredzētās vecāku sapulces, vecāku dienas. Daži vecāki piedalījās skolas 

organizētajos pasākumos, klases ekskursijās. Vecāki bija atsaucīgi piedaloties ar bērniem labdarības 

akcijās, laicīgi aizpildot aptaujas anketas. 

Vecāki vienmēr materiāli palīdz organizēt klases un skolas pasākumus, piedalās ar radošām idejām. 

Vecāku vakaru apmeklēja 3 vecāki. 

Lielākā daļa skolēnu vecāku apmeklēja klases vecāku sapulces, kurā viņi saņēma informāciju par skolas 

un par skolas un klases aktualitātēm. Regulāri informēju vecākus par bērnu mācību sasniegumiem un 

uzvedību, stundu apmeklējumiem. Individuālās sarunās apspriedām problēmas. Skolēni mācās 

izlaiduma klasē un lielākā daļa vecāku interesējas par savu bērnu mācību sasniegumiem 

Mācību gada laikā tika novadītas trīs vecāku sapulces. Nepārtraukti tika uzturēti kontakti ar vecākiem. 

Sistemātiski informēju par skolas dzīvi.  Pēc nepieciešamības veicu individuālās pārrunas ar katra 

skolēna vecākiem. 

Izdevās iepazināties ar vecākiem vecāku sapulcē septembrī, satikties un aprunāties ar vecākiem vecāku 

dienā novembrī. Vecāki piedalijās aptaujā par mājas darbiem. Notika individuālās sarunas par kavējuma 

problēmam. 

Tika novadītas visas paredzētās vecāku sapulces, vecāku dienas. Daži vecāki piedalījās skolas 

organizētajos pasākumos, klases ekskursijās. Vecāki bija atsaucīgi piedaloties ar bērniem labdarības 

akcijās, laicīgi aizpildot aptaujas anketas. 

Laba saziņa ar vecākiem 

Pastāvīgi sadarbojus ar vecākiem.Gadā laikā bijušas 3 sapulces, vecāku dienas. Bez tam notikušas 

pārrunas. Daži vecāki piedalījās skolas organizētajos pasākumos klases ekskursijas.Vecāki bija atsaucīgi 

piedaloties ar bērniem labdarības akcijās, laicīgi aizpildot aptaujas anketas. 

Tika novadītas visas paredzētās vecāku sapulces, vecāku dienas. Daži vecāki piedalījās skolas 

organizētajos pasākumos, klases ekskursijās. Vecāki bija atsaucīgi piedaloties ar bērniem labdarības 

akcijās, laicīgi aizpildot aptaujas anketas. 

Tika novadītas visas paredzētās vecāku sapulces, vecāku dienas. Daži vecāki piedalījās skolas 

organizētajos pasākumos, klases ekskursijās. Vecāki bija atsaucīgi laicīgi aizpildot aptaujas anketas. 

Izveidojās vecāku grupa, kas palīdz organizēt skolas un ārpus skolas pasākumus. 

Gandrīz visi vecāki viegli nāk uz kontaktu ar klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem, aktīvi 

piedalījās viņu bērnu skolas dzīvē, palīdz organizēt mācību ekskursijas un klases pasākumus. 

Izdevās viss, jo vecāki ļoti aktīvi, atbalsta, organizē un paši piedalās klases un skolas pasākumos. 

Notika klases sapulces, klases vakari kopā ar vecākiem, skolotājiem. Rezultātā vecāki vienmēr 

komunicēja ar klases audzinātāju un zināja par visiem notikumiem klasē. 

Individuāla sadarbība ar vecākiem 

Vecāki vienmēr aktīvi apmeklē vecāku sapulces, vecāku dienas. Daži vecāki piedalījās skolas 

organizētajos pasākumos, klases ekskursijās. Vecāki bija atsaucīgi piedaloties ar bērniem labdarības 

akcijās, laicīgi aizpildot aptaujas anketas. 

Tika novadītas visas paredzētās vecāku sapulces. Izveidojas vecāku pozitīvā attieksme pret skolu. 
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Vecāku sapulces 11.mt1 (26.09.2017. un 12.04.2018.), individuālas sarunas fiksētas e-žurnālā, 

anketēšana par mājas uzdevumu. 

Notika klases sapulces, skolas vakars kopā ar vecākiem, skolotājiem. Rezultātā vecāki vienmēr 

komunicēja ar klases audzinātāju un zināja par visiem notikumiem klasē. 

Pozitīva sadarbība ar vecākiem. 

Skolēnu vecāku iesaistīšana skolas dzīvē. 

Regulāri sadarbojos ar skolēnu ģimenēm, vecāku komiteju.  

Iesaistu vecākus skolas dzīvē, ārpusskolas pasākumos.  

Regulāri informēju par skolas un katra skolēna sasniegumiem individuālajās sarunās ar vecākiem. Vecāku 

sapulces notiek 3 reizes gadā. 

Vecāki saņem informāciju par skolas un klases aktualitātēm, notiekošajiem pasākumiem un turpmākajiem 

plāniem un interešu izglītības pulciņiem, kuri darbojas skolā, kā arī pārrunā jautājumus, kas saistīti ar 

bērnu audzināšanu, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem. Vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu 

viedokli un priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. 

Lielākā daļa skolēnu vecāku apmeklēja klases vecāku sapulces. Sadarbība, salīdzinot ar iepriekšējo 

mācību gadu, uzlabojās, iemesls - skolēni mācās izlaiduma klasē un vecāki ir ieinteresēti darīt visu 

iespējamo, lai skolēnu mācību rezultāti būtu labi, izpratne par to, ka daudziem skolēniem šis mācību gads 

šajā skolā un kolektīvā ir pēdējais. 

Bija 3 vecāku sapulces (septembrī, novembrī, aprīlī), neskaitāmas individuālās sarunas. 

 Kas neizdevās, kādēļ? 

Lielāka daļa vecāku maz piedalījās skolas dzīvē, maz apmeklēja skolu, vecāku sapulces un Vecāku dienu. 

Viņi uzskata, ka bērni jau pieauguši un var visu darīt paši. 

Neizdevās iesaistīt vecākus skolās atpūtas pasākumos. Tēva dienā 9.09.2017.g. ne piedalījas neviens 

vecāks no klases, atpūtas vakaru 3.03.2018. apmeklēja tikai viena māte. 

Uzlabot kontakts starp vecākiem un skolotājiem, t. k. katram ir savs viedoklis. 

Tomēr gribētos lielāku vecāku aktivitāti skolas dzīvē. Biežāk redzēt skolā vecākus, kuru bērniem ir 

mācīšanās vai uzvedības problēmas. 

Tomēr gribētos lielāku vecāku aktivitāti skolas dzīvē. Biežāk redzēt skolā vecākus, kuru bērniem ir 

mācīšanās vai uzvedības problēmas. 

Daži vecāki maz pievērš uzmanību saviem bērniem, jo skaita, ka viņi jau ir pieauguši. 

Diemžēl, ne visi vecāki izrādīja interesi par sava bērna gaitām skolā. Reti sazinājās ar klases audzinātāju, 

tādēļ klases audzinātājam bija nepieciešams pašam sameklēt vecākus, lai sniegtu informāciju par skolēnu. 

Ar dažiem vecākiem neizdevās iepazināties personiski. 

Tomēr gribētos lielāku vecāku aktivitāti skolas dzīvē. Biežāk redzēt skolā vecākus, kuru bērniem ir 

mācīšanās vai uzvedības problēmas. 

Gribētos lielāku vecāku aktivitāti skolas dzīvē.Biežak redzēt skolā vecākus, kuru bērniem ir mācīšanās 

vai uzvedības problēmas. 

Tomēr gribētos lielāku vecāku aktivitāti skolas dzīvē. Biežāk redzēt skolā vecākus, kuru bērniem ir 

mācīšanās vai uzvedības problēmas. 

Tomēr gribētos lielāku vecāku aktivitāti skolas dzīvē. Biežāk redzēt skolā vecākus, kuru bērniem ir 

mācīšanās vai uzvedības problēmas. 

Neizdevās iesaistīt vecākus aktīvi piedalīties skolas pasākumos. 

Viss, kas iecerēts, tika īstenots. Izdevās viss. 
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Ne visi vecāki apmeklē vecāku sapulces, vecāku dienu. Ar dažiem vecākiem komunikācija notiek tikai pa 

telefonu. 

Viss izdevās, jo kolēģi uzklausa un realizē manas vēlmes, savstarpēji izpalīdzam viens otram. 

Tikai puse no vecākiem apmeklē vecāku sapulces. Grūti runāt ar skolēnu vecākiem, kam ir vājās puses.  

Tomēr gribētos lielāku vecāku aktivitāti skolas dzīvē. 

Daži vecāki piedalījās skolas pasākumos. Tomēr gribētos lielāku vecāku aktivitāti skolas dzīvē. 

Ne visi vecāki apmeklē vecāku sapulces, vecāku dienu. Ar dažiem vecākiem komunikācija notiek tikai pa 

telefonu. 

Daļēji izdevās anketēšana par mājas uzdevumu pildīšanu. Ne visi vecāki piedalījās klases sapulcēs.  

Ne visi vecāki izrādīja savu iniciatīvu saziņā ar klases audzinātāju, nepārtraukti klases audzinātājam vajag 

pašam sameklēt vecākus, lai sniegtu informāciju par skolnieku. Gribētu aktivizēt vecākus piedalīties 

skolas un ārpusskolas pasākumos 

Bija arī tādi vecāki, kas uz sapulcēm neieradās. Nācās veikt individuālas pārrunas. Vecāki nolēma 

neiesaistīties sadarbībā, jo uzskatīja, ka visi jautājumi skolā jāatrisina skolas administrācijai, klases 

audzinātājai un skolotājiem 

Ļoti maz vecāku piedalījās skolas dzīvē aizņemtības dēļ 

6.5.Sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem 

 Kas izdevās, kādēļ? 

Sekmīgi beiguši mācību gadu ar pozitīviem vērtējumiem, pateicoties sadarbībai ar mācību priekšmetu 

skolotajiem. 

Visa mācību gadā laikā notika sadarbība ar visiem skolotājiem. Ja bija problēmas, tās tika risināts. 

Savstarpēji izpalīdzam viens otram. 

Ļoti labi sanāk sadarboties ar sporta, latviešu valodas un matemātikas skolotājiem. Kopā meklējam 

risinājumu, ja rodas problēmas ar skolēnu sekmēm. 

Visa mācību gada laikā notika sadarbība ar visiem skolotājiem. 

Sadarbojos ar latviešu valodas, angļu valodas, sporta skolotājiem, kopīgi atrisinājām problēmu 

jautājumus. 

Sadarbojos ar latviešu valodas, angļu valodas, sporta skolotājiem, kopīgi atrisinājām problēmu 

jautājumus. 

Priekšmetu skolotāji vienmēr cenšas palīdzēt un saprast 11.mt2 klases problēmas ar sekmēm un uzvedību. 

Sakarā ar šo pozitīvu sadarbību visi skolēni veiksmīgi pārcelti 12. klasē. 

Pārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem par skolēnu sekmību, uzvedību stundās, mājas darba 

izpildīšanu, konsultāciju apmeklējumu, jo bija atsaucīgi, saprotoši, gatavi vienmēr palīdzēt skolēniem 

Papildus konsultācijas ar citu priekšmetu skolotājiem. Notika arī fakultatīvas nodarbības. Tika veiktas 

pārrunas. Skolēni ar prieku apmeklēja nodarbības. 

Izdevās labi sadarboties ar visiem skolotājiem, jo visi ir ieinteresēti sasniegt optimālus rezultātus no katra 

skolēna. 

Sadarbojos ar latviešu valodas, angļu valodas, sporta skolotājiem, kopīgi atrisinājām problēmu 

jautājumus. 

Laba saziņa ar mācību priekšmetu skolotājiem 

Sadarbojos ar krievu valodas, angļu valodas, sporta skolotājiem, kopīgi risinājām problēmu jautājumus. 

Visa mācību gadā laikā notika sadarbība ar visiem skolotājiem. Ja bija problēmas, tās tika risinātas. 
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Sadarbojos ar latviešu valodas, angļu valodas sporta mūzika skolotājiem, kopīgi atrisinājām problemu 

jautājumus.  

Sadarbojos ar latviešu valodas, angļu valodas, sporta skolotājiem, kopīgi atrisinājām problēmu 

jautājumus. 

Par skolēnu sekmēm tika runāts ar katru priekšmeta skolotāju daudzkārt.  Priekšmetu skolotāji palīdzēja 

izstrādāt bērnam pieejamo konsultācijas grafiku, palīdzēja pierunāt skolēnus piedalīties konsultācijās. 

Pārrunas ar priekšmetu skolotājiem par skolēnu sekmību, uzvedību stundās, mājas darba izpildīšanu, 

konsultāciju apmeklējumu. 

Sadarbojos ar latviešu valodas, angļu valodas, sociālās zinības, dabaszinības, mūzikas, sporta skolotājiem, 

kopīgi atrisinājām problēmu jautājumus. Ar citu priekšmetu skolotājiem notiek papildus konsultācijas, 

pārrunas. 

Sadarbojos ar latviešu, angļu valodas, mūzikas un sporta skolotājiem. Cieši sadarbojos ar 1.lv klases 

audzinātāju K. Ratnieci. Kopīgi risinājām problēmu jautājumus. 

Pārrunas ar priekšmetu skolotājiem par skolēnu sekmību un uzvedību stundās, konsultāciju apmeklējumu. 

Individuāla sadarbība starp vecākiem un pedagogiem (N. Gerasika un A. Šemeļa) 

Visa mācību gada laikā notika sadarbība ar kolēģiem. Ar visiem skolotājiem, kas strādā 6.v klasē es 

sadarbojos ar prieku. Ja bija problēmas, tās tika risinātas.  Cieši sadarbojos ar latviešu valodas skolotāju 

M. Paškovu, kura pasniedz latviešu valodu 7.mv un 7.mt kl.   

Regulāri notiek individuālās sarunas ar priekšmetu skolotājiem, apmeklēju stundas 

Izdevās sadarbība ar visiem mācību priekšmetu skolotājiem, jo visi bija pretimnākoši, atsaucīgi, gatavi 

vienmēr atrast laiku sadarbībai ar klases audzinātāju, klases vecākiem, kā arī skolēniem. 

Regulāri sadarbojos ar visiem mācību priekšmetu skolotājiem, lai uzlabotos skolēnu sekmes un uzvedība 

 Kas neizdevās, kādēļ? 

Uzlabot sekmes matemātikā, jo daudzi skolēni negribēja pildīt mājas darbus un apmeklēt stundas 

Palika divi skolēni, kuri pabeidza mācību gadu ar vienu “6” matemātikā. Skolēnu spēju deļ neizdevās 

paaugstināt atzīmi. 

Kopīgi risināt uzvedības problēmas stundu laikā. 

Mācību procesa laikā pietrūkst laiks sadarboties biežāk ar skolotājiem - 8 

Neizdevās motivēt dažus skolēnus apmeklēt sporta stundas. 

Ieinteresēt dažus bērnus mācīties, aktīvāk piesaistīt viņus piedalīties konsultācijās. 

Daļa vecāku nesaprot, ka jāpalīdz bērnam mācību procesā 

6.6.Sadarbība ar medmāsu, logopēdu, skolas psihologu un sociālo pedagogu 

 Kas izdevās, kādēļ? 

Notika sadarbība ar medmāsu, jo 12.mt2 klases bija medicīnas kluba biedri. 

Konsultējos par medicīnas izziņu noformēšanu, par atbrīvotajiem no eksāmeniem, par skolēnu veselību. 

Visa mācību gada laikā notika sadarbība ar visām skolas institūcijām. Klases problēmu risinājumā 

piedalījās gan psihologs, gan sociālais pedagogs, gan skolas administrācija. 

Sadarbība ar sociālo pedagogu par ģimenes problēmām. Notika sarunas par skolēnu kavējumiem, par 

daudzbērnu ģimenēm. 

Visa mācību gada laikā tika strādāts kopā ar medmāsu, skolas psihologu un sociālo pedagogu. 
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Mācību gada laikā visvairāk sadarbojos ar speciālo pedagogu, jo ir skolēni, kuriem ir nepieciešama šī 

speciālista palīdzība. Disciplīnas jomā sadarbojos ar sociālo pedagogu. Diemžēl 3.v klasē vēlamais 

rezultāts netika sasniegts. Ar skolas psihologu konsultējos par atbalsta pasākumiem vienai skolniecei. 

Psiholoģe sniedza labus padomus. 

Šajā mācību gadā visbiežāka sadarbība bija veikta ar skolas sociālo pedagogu. Tas bija saistīts galvenokārt 

ar neattaisnotiem kavējumiem. Tika veiktas individuālas sarunas, brīdinājumi, sarunas ar vecākiem. 

Kopīga darba rezultātā neattaisnoto kavējumu skaits 2. semestrī pazeminājies 

Medmāsa tika regulāri informēta par veselības problēmām, ja tādas radās kādam skolēnam. Medmāsa dod 

rekomendācijas skolotājiem un vecākiem, veic regulāras apskates. Logopēds un speciālais pedagogs 

palīdz skolēniem mācībās - 8 

Klases stunda ar psihologu, lai palīdzēt skolēniem orientēties profesiju pasaulē. 

Šogad bija laba sadarbība ar skolas psihologu. Skolas psihologs  apmeklēja klases stundas un strādāja ar 

skolēniem. Karjeras izglītības konsultants vadīja klases stundu par karjeras izvēli, devās līdzi mācību 

ekskursijā, kurā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbības iespējām Latvijā un organizēja izstādes 

„Skola-2018” apmeklēšanu. Medmāsa visu mācību gadu palīdzēja skolēniem, ja bija nepieciešams. 

Regulāri sadarbojos ar visiem atbalsta komisijas specialistiem (logopēdu, specialo pedagogu u.c.). 

Izdevās labi sadarboties, jo katrs specialists ir „savā vietā”. 

Medmāsa tika regulāri informēta par veselības problēmām, ja tādas radās kādam skolēnam. Medmāsa dod 

rekomendācijas skolotājiem un vecākiem, veic regulāras apskates. Logopēds un speciālais pedagogs 

palīdz skolēniem mācībās. 

Laba saziņa ar medmāsu, logopēdu, skolas psihologu un sociālo pedagogu 

Skolas sociālais pedagogs individuālajās sarunās palīdzēja risināt skolēnu problēmas. Ar klasi 4 stundas 

strādāja skolas psihologs. 

Visa mācību gada laikā tika strādāts kopā ar medmāsu, skolas psihologu un sociālo pedagogu. Medmāsa 

visu mācību gadu palīdzēja skolēniem, ja bija nepieciešams 

Manas klases skolēni darbojas medicīnas pulciņā. Ja ir problēmas, tad speciālisti palīdz risināt problēmas. 

Visa mācību gada laikā tika strādāts kopā ar medmāsu, skolas psihologu un sociālo pedagogu. Medmāsa 

visu mācību gadu palīdzēja skolēniem, ja bija nepieciešams.  

4 reizes klasē strādāja psihologs. Medmāsa visu mācību gadu palīdzēja skolēniem, ja bija nepieciešams 

Logopēds un speciālais pedagogs palīdz skolēniem mācībās. Medmāsa tika regulāri informēta par 

veselības problēmām, ja tādas radās kādam skolēnam. Medmāsa veic regulāras apskates. 

Medmāsa tika regulāri informēta par skolēnu veselības problēmām. Kad radās problēma ar jauno skolēnu 

savlaicīgi informēju soc.pedagogu. Sākas darbs problēmas operatīvai risināšanai. Sākas sadarbība ar 

psihologu. Skolēni regulāri apmeklē nodarbības ar logopēdu. 

Sadarbība ar psiholoģi (individuālas sarunas ar skolēniem, klases izpēte (karjeras tests) 

Skolas psiholoģe dažkārt palīdzēja gan atrisināt radušās problēmas, gan izpētīt skolēnu spējas.  

Regulāri sadarbojos ar medmāsu (personīgā higēna), skolas psihologu (uzvedība un mācības), sociālo 

pedagogu (uzvedības problēmas). 

Regulāri notiek individuālās sarunas ar psihologu, sociālo pedagogu un logopēdu. 

Vecāki un skolēni saņem atbalstu savlaicīgi. 

Logopēds veica skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai 

sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.  

Sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociāli pedagoģiskās problēmas, kas 

rada grūtības mācību procesā; izvērtē problēmu un palīdz to risināt; sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju 

savstarpējās sadarbības iespējas. 
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Medmāsa tika regulāri informēta par veselības problēmām, ja tādas radās kādam skolēnam. Medmāsa 

sniedz rekomendācijas skolotājiem un vecākiem, veic regulāras apskates. 

Šogad bija laba sadarbība ar skolas medmāsu, skolas psihologu un sociālo pedagogu. Skolas psihologs 

vairākkārt apmeklēja klases stundas un strādāja ar skolēniem. Karjeras izglītības konsultants vadīja 

stundas un devās līdzi mācību ekskursijā, kurā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbības iespējām 

Latvijā. 

 Kas neizdevās, kādēļ? 

Šajā mācību gadā maz sadarbojos ar skolas medmāsu.  

Neizdevās samazināt pirmo stundu kavējumu skaitu. Individuālas sarunas un brīdinājumi nedeva pozitīva 

rezultāta.  

Sadarbība ar skolas psihologu, nevarējām saprasties jautājumā, ko psihologs drīkst un, ko nedrīkst teikt 

vecākiem par savu kolēģu darbu. 

Vajadzīga reāla soc. pedagoga palīdzība, lai uzlabotu skolēnu apmeklētību un samazinātu kavējumus 

klasē. 

Ne visi skolēni regulāri apmeklē speciālā pedagogu nodarbības  

Sadarbība ar skolas psihologu neizdevās, jo savu darbu viņa nepilda. Nav apmeklējusi manu klasi! Neprot 

sadarboties ar skolotājiem. Nekoleģiāla uzvedība.  

Sadarbība ar skolas psihologu neizdevās, jo savu darbu viņa nepilda. Nav apmeklējusi manu klasi!  Neprot 

sadarboties ar skolotājiem. Nekoleģiāla uzvedība. Rada konflikta situācijas, tā vietā , lai tās atrisinātu.  

20 skolēni no 26 pārcelti 8. klasē. 5 skolēniem ir pagarināts mācību gads.  

Maz sadarbojos ar sociālo pedagogu, vajadzēs uzlabot skolēnu uzvedību stundu laikā. 

Neizdevās rast kontaktu un saņemt palīdzību no psihologa - pamatskola 

Diemžēl, sadarbība ar skolas psihologu neizdevās. Viņa nav apmeklējusi manu klasi. 

Problēma ar skolēnu sākās 2018. gada maijā, tādēļ problēmu plānoju risināt sadarbībā ar Atbalsta 

personālu nākamajā mācību gadā. 

Maz sadarbojos ar sociālo pedagogu, vajadzēs uzlabot skolēnu apmeklētību un samazināt kavējumus 

klasē. 

Ne visi vecāki ņem vērā logopēda un speciālā pedagoga ieteikumus. 

Šajā mācību gada klasē bija pedikulozes problēma, kuru mēs ar medmāsu nevarējām atrisināt, neskatoties 

uz to, ka bija izdarīts liels darbs.   

Sadarbība ar skolas atbalsta personālu nepalīdzēja atrisināt uzvedības problēmas. 

6.7.Klases skolēnu radošā darbība – cik skolēnu katrā no…: 

1. Jauniešu klubos (līdzpārvaldē) 57 

2. Kultūras programmās (ansambļi, dejas, teātris u.c.) 123 

3. Sporta pulciņos (skolā) 84 

4. Sporta pulciņos (ārpus skolas) 131 

5. Citos ārpusskolas pulciņos 97 

6. Skolēni, kuri neizmanto savu brīvo laiku nodarbojoties radošajos pulciņos, sporta pulciņos 173 

7. Medicīnas klubs ( skolā ) 4 
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IV. Skolotāja tālākizglītība 

7. Pamatjoma: Resursi 

 

Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

X - 2 X - 3 X - 26 X - 15 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

7.1. Mana izglītība, kā mācību priekšmeta skolotājam, uz 01.09.2018. 

Atbilst Neatbilst 

X - 45 X - 2 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

28.10.2014. MK noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 

7.1.1. Ja neatbilst, kāda būs mana rīcība? 

Iziešu kursus. 

Apmeklēšu kursus vai beigšu darba attiecības. 

Pensijas gadi 

7.1.2. Kursi un pašizglītība (tēma, kura vairāk pētīta šajā mācību gadā) 

“Radošuma attīstīšana vizuālāsun vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās” Tēmas - “Gleznosana. 

Kreatīva”Klusās dabas”gleznosanas stilu izmantošana mācību darbā”. Dinamiskās pauzes aizpildīšana 

mācību procesa laikā. 

Bērnu aizsardzība. Jaunas kompetences. 

“Augsta emocionālā intelekta metodes pedagogu darba”. ”Fizisko aktivitāšu ietekme uz veselību (A). 

Mūsdienīgas sporta stundas sākumskolā.”  

Laboratorijas darbu vērtēšana un CE fizikā – 04.2018. 

23.10.2017. Brīvdabas pedagoģija,novadpētniecība um mācību stunda meža – dabaszinātņu jomas 

kompetenču attīstīšana (A programma 8 st.) 

26.10.2018. Temata”Organismu daudzveidība”apguve 10.klasē (12st) 

26.03.2018. Metodiskā darbnīca dabaszinību skolotājiem „mani pieredzes stāsti: izmantoju un iesaku 

citiem” (4st.) 

16.04.2018. Kompetenču pieeja bioloģijas mācību saturā un akcentu maiņa. (4st.) 

07.06.2018. Latviešu valodas pilnveidošana vidusskolas pedagogiem musdienīgai lietpratībai (C1 līmenis 

80 st.) 

Bērnu tiesības aizsardzība 

“Caurviju prasmes sporta stundā”-kursi un pašizglītības tēma  

Mūsdienīga komunikācija 21.gadsimtā sociālo tīklu un interneta atbildīga un droša lietošana 

Kā panākt veiksmīgu vecāku un pedagogu sadarbību(A) 6.st., 31.10.2017.   

Izglītojamā intelektuālas attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu 

vecumam  
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8.st., 25.10.2017.  Tikumiskās audzināšanas izaicinājumi mūsdienās (A) 

6.st., 31.10.2017. Mūsdienīga komunikācija 21.gadsimtā sociālo tīklu un interneta atbildīga un droša 

lietošana 

15.03.2018. Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana-ceļi un līdzekļi” 8st. 

17.04.2018. Kompetenču pieeja ķīmijas mācību saturā un akcentu maiņa” 4st. 

Kursi - “7.- 8.klašu skolēnu lasītprasmes attīstīšana matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanai”  12 st. 

14.11.17. pašizglītība - “Dinamiskās matemātikas programma "GeoGebra” 

RIIMC “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgai lietpratībai 1.-6. klasē” 30 stundu apjomā, 14.06.2018.g. 

„Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”(36.st.) 15.11.2017. 

Pozitīvas audzināšanas principi.  

Profesionālās izdegšanas sindroms 

Dziesmu un deju svētku vēsture; Imanta Kalniņa jubileja. 

30.11.2017.- “Pozitīvas audzināšanas principi”(A), 12 stundas. 

Interesējošā tēma – bērnu nevēlamās uzvedības iemesli un cēloņi, pieaugušo un bērnu veiksmīgas 

sadarbības principi, skolotāju iekšējie un ārējie resursi. Apmeklēti kursi (04.06.2018.) "Mūsdienīga 

komunikācija 21. gadsimtā - sociālo tīklu un interneta atbildīga un droša lietošana", septembrī tiks 

novadīta tematiska nodarbība skolēniem, tad saņemta arī apliecība. 

Mūsdienīga komunikācija 21.gadsimtā sociālo tīklu un interneta atbildīga un droša lietošana 

"Īsu literāru formu izmantošana runātprasmes attīstīšanai krievu valodas (svešvalodas) stundās ", Bērnu 

tiesību aizardzība 

“Mācību saturs un pieeja mūsdienīgai lietpratībai 1.-6.klasē.(30 st.)Pozitīvas audzināšanas principi.(6 st.) 

“Mūsdienīga komunikācija 21.gadsimtā sociālo tīklu un interneta atbildīga un droša lietošana.” 

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (A); 

Mūsdienīga latviešu valodas un literatūras mācīšana, izmantojot IT (A); 

Ieguvumi un izaicinājumi darbā ar jauniebraucējiem; 

Vecāku pedagoģiskā kompetence (A). 

Kompetence un patriotiska audzināšana 

Šajā mācību gadā visvairāk tika pētīts temats "Bērnu tiesību aizsardzība", bet arī daudz tika pētītas tādas 

tēmas kā "Mācīšana un mācīšanās" un "Kompetenču pieeja". 

Kursi: “Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras vadības prasmju integrēšanai mācību procesā 

kompetenču pieejas kontekstā”(12st.) – 20.12.2017.; 

Konference: “Teach Differently”(6.st) – 16.03.2018. 

Mūsdienīga komunikācija 21.gadsimtā sociālo tīklu un interneta atbildīga un droša lietošana 

Dziļās mācīšanās elementu integrēšana bioloģijas mācību procesā skolēnu radošuma un domāšanas 

attīstīšanai (A), 2018.04-2018.06, RIIMC, 12.st. 

“Komunikatīvās kompetences novērtēšana un pārbaudes darbu izstrāde.” 16 stundas (12.12.2017.) 

Informatīvais skolotāju seminārs “Pedagogu, skolu un DMDM sadarbība”, seminārs “Kustību rotaļas un 

stafetes ar basketbola elementiem”, kursi “Fiziskās un emocionālās vardarbības juridiskie aspekti” 

Kursi: Īsu literāru formu izmantošana runātprasmes attīstīšanai krievu valodas (svešvalodas) stundās (A) 

– 16 st. 10.05.2018. g. 

Izstrādāju lekciju-prezentāciju “Uzvedības etiķeta pamatlikumi sabiedriskajām vietām” ( klases stundas) 

Karjeras izglītība un aušana . 

Pašizglītība. Kulturoloģijas pasniegšanas metodes. Lasu metodisko literatūru. 07.06.2018.,08.06.2018. un 
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14.06.2018.g. piedalos kursos  “Classflow mākoņpakalpojumi”. 

Inovatīvu mācību metožu un moderno izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā (36 

st.)  

Mūsdienīga komunikācija 21.gadsimtā sociālo tīklu un interneta atbildīga un droša lietošana. 

Rīgas IIMC “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgai lietpratībai 1.-6. klasē” 30 stundu apjomā, 

14.06.2018.g. 

“Moodle mācību vides izmantošana vispārizglītojošajās skolās uz kompetencēm balstītā mācību satura 

īstenošanā”(12 stundas) 25.08.2017.  Katehētu un kristīgās mācības skolotāju tālākizglītības seminārs 

“Garīgais Impulss 6” (18 stundas) 22.09.2017. 

Programmēšana sākumskolā. 1.modulis. (8.st.) 

Programmēšana sākumskolā. 2.modulis. (8.st.) 

Mūsdienu inovatīvas metodes darbā ar jaunatni. Personība. Izglītība. Karjera. Panākumi. (6.st.) 

Datorikas mācību programmas iespējas. (4.st.) 

Tehnoloģiju progress un pārmaiņu vadība skolā. (8.st.) 

Kā ieaudzināt bērnos vēlmi lasīt 

Kompetencēs balstīta izglītība. Seminārs Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. 6 stundas. 

Vecāku pedagoģiskā kompetence. (A). Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs. 29.01.2018. 6 

stundas. 

Vecāku pedagoģiskā kompetence (A). 

Aktualitātes latviešu valodas un literatūras mācīšanā 

Seminārs „Zinātniski pētnieciskais darbs pamatskolā” 

     

7.1.3. Kursu nepieciešamība nākošajam periodam (sākot no 02.09.2018.) 

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pirmās palīdzības sniegšanas kursi pedagogiem. 

Kompetenču pilnveide. 

Kurss pirmajā palīdzībā. 

Kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām. 

Latviešu valodas pilnveidošanai, tematisko plānu plānošana,  mūsdienīgas darba metodes un formas 

Latviešu valoda 

Klases audzinātāja kursi. Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Priekšmeta kursi. 

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Novembrī būs kursu trūkums.  

Plānoju apmeklēt klases audzināšanas kursus. 

Latviešu valodā 

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”(A), “Vienaudžu mācīšanās literārās lasītprasmes 

attīstīšanai valodu stundās”. 

Kursi klases audzinātājiem. 

Audzinātāja darbs.. 

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.” 

Kursi, kas būtu saistīti ar kompetencēm 

Kursi palīdz darbā klases audzinātājam. 
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Nav kursu nepieciešamības nākošajam periodam, jo 2017./2018.m.g. tika īstenota pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 28 stundu apjomā A programmā un 72 stundu apjomā B programmā. 

Kompetenču pieeja, klases audzinātāju kursi 

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām. 

Kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām. 

 Priekšmeta kursi 

Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem. Kursu termiņš beidzas 2018.gada oktobrī. 

Klases audzinātājas darbā 

Kursu stundu skaits atbilst prasībām. Plānoju apmeklēt klases audzināšanas kursus. 

Kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām. 

Kursi par kompitencēm 

7.2.Mana izglītība, kā klases audzinātājam, uz 01.09.2018. 

Atbilst Neatbilst 

X - 32 X  

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

15.07.2016. MK noteikumu Nr.480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 

mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” 11.4.p 

V. Skolotāja pašsajūta un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums 

8. Pamatjoma. Skolas vide 

8.1.Skolas vides sakārtotība 

 Kas apmierina? 

Redzams, ka katru gadu vairāk tiek sakopts un remontēts. 

Skolas ēdnīca, kabineti. 

Veltījām daudz uzmanības uzturot kartību un tīrību skolā. Skolotāji dežurē starpbrīžos un uzrauga 

kartību. 

Skolas telpas ir tīras un labiekārtotas. Patīkami, ka ir trenažieru zāle, kuru šad tad izmantoju.  

Esmu pilnībā apmierināts ar vides sakārtotību. 

Attieksme starp kolēģiem, darbs ar skolēniem, darbs ar skolas institūcijām, darbs sporta zālē pēc 

renovācijas, skola gaiša, tīra, estētiski noformēta, pozitīva gaisotne.  

Man šķiet, ka skolotāju vidē viss ir kārtībā. Starp bērniem ir ļoti dažādi. Te ir: gan laba sadarbība, gan 

viens otru neciešam un cenšamies ignorēt. Vairums vecāku ar ko ir nācies saskarties, ir atsaucīgi, 

saprotoši. Risinātās kopīgās problēmas ir atrisinātas. 

Darbs sporta zālē pēc remonta. 

Tikai pietiekami. 

Tīrība skolas telpās un skolas teritorijā. Kabinetu tehniskais aprīkojums.  

Attieksme starp kolēģiem, darbs ar skolēniem, darbs ar skolas institūcijām. 

Tīrība skolas telpās un skolas teritorijā. Kabinetu tehniskais aprīkojums.  

Labi iekārtots kabinets un laba materiāli tehniskā bāze. Pēc mana lūguma skola savlaicīgi nodrošina 

pasūtījumu izpildi. 
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Mācību klasē ir nepieciešamie tehniskie līdzekļi. Skolas telpas ir tīras un sakoptas. Tiek veikti remonta 

darbi dažādās telpās. 

Kabinetu tehniskais aprīkojums. Tīrība skolā un skolas teritorijā. 

„Zaļais pagalms” (ziedi ) 

Skolas teritorija apzaļumota, ar žogu (svarīgi strādājot pagarinātās dienas grupā). Pastāv iespēja 

darboties trenažieru zālē. Bibliotēka nodrošina ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Ēdamzālē 

iekārtota atsevišķa telpa mierīgām pusdienām. Pozitīvi, ka skolēniem ir individuālie skapīši. Ļoti labi, 

ka kabineti nodrošināti ar datoriem, ekrāniem, sākumskolai ir sava interaktīvā tāfele. Profesionāla un 

iejūtīga medmāsa, kas nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību vai padomu. 

Labi labiekārtojumi, atsevišķa skolotāju ēdināšanas telpa 

Jā 

Tīrība skolas telpās un skolas teritorijā. Kabinetu tehniskais aprīkojums.  

Viss 

Tīrība skolas telpās un skolas teritorijā. Kabinetu tehniskais aprīkojums. 

Veidoju un uzturu drošu, sakārtoto un estētisku darba vidi. Rosinu un aktivizēju skolēnus arī veidot 

un uzturēt drošu, sakārtoto un estētisku darba vidi. 

Viss apmierina skolas vides sakārtotībā. Mācību telpas, to iekārtojums un tehniskais nodrošinājums ir 

piemērots labvelīgam mācību procesam. Skolotāju istabā pietiek vietas, lai varētu sēdēt un labot 

skolēnu darbus. Skolas garderobes skapīšos var atstāt nepieciešamos mācību līdzekļus. 

Darba vide ir labi sakārtota, estētiski noformēta, tīra, kārtīga un droša. 

Kabineta tehniskais aprīkojums.  

Viss apmierina, galvenais labs kolektīvs. 

Starpbrīžu garums. Skolas ēdnīcā var paspēt paēst starpbrīdī. 

Attieksme starp kolēģiem, darbs ar skolēniem, darbs ar skolas institūcijām. 

Skola gaiša, tīra, estētiski noformēta, pozitīva gaisotne, draudzīgs kolektīvs, daudz audzinātu skolēnu. 

Attieksme starp kolēģiem, darbs ar skolēniem, darbs ar skolas institūcijām, klases audzinātājas darbs 

ar 5.mt klasi. 

  Redzams, ka viss top, ar katru gadu vairāk tiek sakopts un remontēts. 

Viss apmierina. Gaiši, silti kabineti. Omulīga vide.  

Mana kabineta aprīkojums 

Kabinetu tehniskais aprīkojums. Tīrība skolas teritorijā un skolas telpās. 

Skolas vide ir labvēlīga, sakārtota, droša. 

Labi iekārtots kabinets un laba materiāli tehniskā bāze. 

Jaunie datori ar jauno programmatūru informātikas kabinetā. 

Skola ir diezgan tīra, sakopta.    

Labi, ka kabineti nodrošināti ar datoriem un ekrāniem. Pastāv iespēja pēc darba darboties trenažieru 

zālē. 

Skola ir tīra un sakārtota. Mācību klasē ir nepieciešamie tehniskie līdzekļi. 

 Kas neapmierina? 

Viss notiek tik lēni. Dažkārt paveiktajam nav kvalitātes. 

Maza izmēra skolotāju istaba. 
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Dažos gadījumos skolotāji nereaģē uz kādu negatīvo uzvedību skolēnu vidū starpbrīžos un pēc stundām        

(piemēram, lamājās). 

Skolotāju istaba. Es vēlos mūsdienīgu un skaistu skolotāju istabu skolā, vairāk datoru skolotāju istabā.  

Attieksme dažos skolēnos pret priekšmetu - sports, daudz dokumentācijas. 

Skolēnus attiecība pret skolotājiem un starp pašiem bērniem. Necenzētu vārdu lietošana, uzvedība ēdnīcā 

Troksnis stundu laikā. 

Nepieciešami remonti, jaunas mēbeles.,lai pirmā stunda sāktos 8:30 

Daudz dokumentācijas. 

Izlietņu trūkums vai kvalitāte. 

Skolotāju istaba. 

Troksnis gaiteņos starpbrīžu laikā. Skaļš skolas zvans. 

Ventilācijas iekārtojums, skolotāju istaba.  

Nav vietas atpūtai, relaksācijai klusumā (starpbrīžos vai brīvajās stundās), skolotāju istabā bieži nav 

iespējams strādāt ar datoru, lai sakārtotu dokumentāciju.  

Nepieciešama kabinetu sistēma. 

Sākumskolā speciālistu staigāšana pa kabinetiem - nepieciešama kabinetu sistēma. Diemžēl, kabinetos 

nav spec. turētāju pie tāfelei, lai piestiprinātu ģeogr. kartes.  

Stundu aizvietošana. Slikti strādā ventilācijas sistēma 3. stāvā. Siltajā laikā ļoti grūti strādāt kabinetā dēļ 

bezgaisa, pat ar atvērtiem logiem. 

Pašreiz nav neka tāda, kas neapmierinātu. 

Skolotāju istaba pavisam nesakārtota un estētiski nenoformēta. 

Kabinetā nav siltā ūdens. Nepietiekams plauktu skaits. Nav kur novietot un glabāt plakātus, lielformāta 

darbus. 

Kabinets aizņemts, kad man ir “logi”: grūti sagatavoties stundām. Tualetē 2. stāvā parasti  nav ziepes. 

Ļoti daudz dokumentāciju.  

Kabinetā ne visi tehniskie līdzekļi ir labā stāvoklī. 

Gari starpbrīži, dežūras, troksnis. 

Ka viss notiek tik lēni. Dažkārt paveiktajam nav kvalitātes. 

Skolotājas istabas iekārtojums un sanitārais stāvoklis. 

Karstā ūdens trūkums klasē. 

Troksnis gaitenī starpbrīžu laikā. 

Koridori 1. un 2. stāvā. 

Tualešu sanitārais stāvoklis (bieži nav ziepju, papīra), skolotāju istaba. 

Gaiteņi 1. un 2. stāvā. 

Skolotāju istabā bieži nav iespējams strādāt ar datoru. 

Mācību telpās pavasarī ir grūti strādāt, jo trūkst kondicioniera, nav atbilstošu žalūziju, ir ļoti karsts.   

Klasē jābūt printerim. 

Apkopēju darbs.  

8.2. Ko varu mainīt? 

Iekārtot savu darba vidi, tā lai tas rosinātu radošus procesus. 

Lūgt administrāciju pievērst uzmanību šim jautājumam. (skolotāju istaba) 
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Neatkarīgi no skolotāju dežūrām pievērst uzmanību un reaģēt uz visiem gadījumiem noteikumu 

pārkāpumiem. 

Motivēt skolēnus nodarboties ar sportu. 

Strādāt laboratorijas telpā, ja kabinets ir aizņemts 

Atbalsta komisijai pievērst uzmanību skolēnu uzvedībai. 

Prasīt administrāciju sastādīt stundu sarakstu tā, lai nebūtu sporta zālē vienlaicīgi divas sākumskolas 

klases.  

Taupīt esošos resursus, uzturēt tos kārtībā, novērst bojājumus. 

Gribētos, lai katrā klasē pie tāfeles būtu spec.turētāji lielām kartēm.3.un 4.klasē bieži ir jāstrādā ar kartēm. 

Lai sakārtotu kabinetu 11.mt2 klasē. 4 reizes gadā piedalījāmies spodrības dienā. Turpināsim to darīt arī 

12. klasē. 

Papildināt mācību klases noformējumu. 

Pievērst uzmanību. 

Pārrunāšu ar direktora vietnieku mācību jomā. 

Varu vērst administrācijas uzmanību uz šo problēmu. 

Lūgt administrāciju pievērst uzmanību šim jautājumam. 

Varu tikai informēt. 

Salabot projektoru. 

Savu attieksmi. 

Attiecības ar administrāciju un kolēģiem ir draudzīgas. 

NAV. 

Spodrības diena savā kabinetā. 

Par situāciju esmu informējusi gan iepriekšējo, gan esošo saimnieku.  

8.3. Skolas mikroklimats un skolotāja pašsajūta skolā 

 Kas apmierina? 

Skolotāji smaidīgi ar humoru, saprotoši, var sadarboties, ieinteresēti. 

Labvēlīgas attiecības starp kolēģiem; pret skolas administrāciju un tehniskajiem darbiniekiem;  

Skolas kolektīvs ir draudzīgs. Skolas administrācija ir atsaucīga, kompetenta un zinoša.  

Kolektīvā valda cieņa, labvēlīga attieksme no administrācijas puses, no skolotājiem. Skolotāji ir 

izpalīdzīgi viens pret otru. Vienmēr ir pieejama palīdzība no administrācijas puses. 

Apmierināts ar skolas mikroklimatu. 

Laba attieksme starp kolēģiem. 

Labs kolektīvs. Kolēģi atbalsta viens otru, palīdz darbā. Arī pie administrācijas var vērsties ar jebkuru 

problēmu un saņemt konsultāciju vai palīdzību. 

Draudzīgā un motivējošā darba vide, kārtība. 

Attieksmes kolektīvā. 

Labi. 

Pozitīva gaisotne. Atbalsts no kolēģiem. 

Skolā ir labs mikroklimats. Daži mūsu komandas locekļi var palīdzēt viens otram, ja viņiem tiek jautāts 

par to. 
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Pozitīva gaisotne. Atbalsts no kolēģiem. 

Attiecības ar administrāciju un skolotājiem. 

Attiecības ar kolēģiem un administrāciju. 

Atbalsts no kolēģiem.  

Draudzīgs un labsirdīgs skolotāju kolektīvs. 

Gandrīz visi kolēģi atsaucīgi, izpalīdzīgi, labestīgi, ar humoru, pozitīvi, kompetenti un sava darba 

entuziasti.  

Radoša atmosfēra, kolektīva draudzīgums. 

Mana pašsajūta ir ļoti laba un pozitīva. Ir labs kolektīvs. Ir atbalsts no kolēģiem. 

Pozitīva gaisotne. Atbalsts no kolēģiem. 

Viss. 

Pozitīva gaisotne. 

Pozitīva gaisotne. Atbalsts no kolēģiem. Darbā es cenšos uzturēt draudzīgas attiecības kā ar vacākiem, tā 

ar kolēģiem. Ja ir problēma, tad cenšos atrast kompromisu tās risināšanā. Cenšos izvairīties no 

konfliktiem. 

Skolā strādā ļoti labs, draudzīgs un atsaucīgs kolektīvs. Šo cilvēku vidū var justies droši. 

Pašsajūta skolā ir ļoti laba. Skolas mikroklimats ir labs mācību procesa īstenošanai. Viss pilnībā 

apmierina, jo skolas vadība un kolēģi ir ļoti izpalīdzīgi, pretimnākoši un atsaucīgi. Ja ir nepieciešama 

palīdzība vai kāds padoms, var vērsties pēc palīdzības pie skolas vadības. Kolēģi arī ir gatavi palīdzēt, ja 

ir kādas neskaidrības. 

Skolā ir ļoti labs, draudzīgs un atsaucīgs kolektīvs. Es jūtos skolā mierīgi un aizsargāti. 

Atbalsts no kolēģiem. 

Apmierina. 

Labs kolektīvs. Sadarbība ar administrāciju. 

Skolā ir labs mikroklimats, kas veicina radoši strādāt, skolas kolektīvs ir draudzīgs, laba sadarbība ar 

citiem priekšmetu skolotājiem. 

Labvēlīgi kolēģi. 

Ja skolotāji smaidīgi ar humoru, saprotoši, var sadarboties, ieinteresēti. 

Viss apmierina. Draudzīgs un izpalīdzīgs kolektīvs. 

Pozitīva gaisotne. Atbalsts no kolēģiem. 

Draudzīga, labvēlīga vide, sadarbība, atsaucība. 

Attiecības starp  skolotājiem. 

Man pašai ļoti patīk kolektīvs, visi ir izpalīdzīgi, draudzīgi. Es jūtos droši un ar patiku eju uz darbu. 

Skolā ir jauks pedagoģiskais kolektīvs. 

Normāls mikroklimats. 

Skolā ir labs mikroklimats, kas veicina radoši strādāt; skolas kolektīvs ir draudzīgs; laba sadarbība ar 

citiem priekšmetu skolotājiem. Attieksmes starp kolēģiem ir siltas, draudzīgas. Es ceru, ka vienmēr varu 

saņemt palīdzību, labu padomu un jebkuru atbalstu, ja griežos pie saviem kolēģiem.   

Skolā ir labvēlīgs un veselīgs mikroklimats. 

 Kas neapmierina? 

Skolotāji paceļ balsi gan uz skolēniem,  kolēģi uz  kolēģiem. Ēdnīcā ļoti nelaipns personāls. 
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Pārāk daudz dokumentu, kas dublējas un kurus vajadzētu aizpildīt. 

Varētu vairāk vēdināt telpas. 

Viss apmierina. Labi skolotāji. Liels atbalsts. 

Skolotāji noguruši no liela aktivitāšu skaita. 

Informāciju nodot kolektīvam elektroniskā veidā, nevis rīkot katru nedēļu sanāksmes. 

Ļoti daudz laika aizņem dokumentācija. 

Nav nepieciešams pieprasīt no cilvēkiem vairāk, nekā viņi var darīt, piemēram, palielināt testu skaitu, ja 

skolotājs māca divus mācību priekšmetus. Es nevaru kaut ko mainīt, jo skolas administrācija nevēlas 

redzēt nekādas problēmas. 

Dažu vecāku negatīva attieksme. 

Jābūt pozitīvākām skatam, smaidīgākām sejām.  

Pārslogošanas dēļ nevaru izpildīt visu, ko gribētos. 

Ļoti daudz laika aizņem dokumentācija aizpildīšana. 

Nepietiek  laika dzīves spēka atjaunošanai, stresa noņemšanai.  

Neētiska un nekoleģiāla dažu kolēģu attieksme.  

Stundu sākums plkst.8.00. Skolēnu uzvedība, necenzētu vārdu lietošana stundu laikā un starpbrīžos.  

Maz laika, lai iegūtu citu kolēģu darba pieredzi. 

Skolotāju istaba. 

Nav neka tāda, kas neapmierinātu vai izraisītu nepatīkamu pašsajūtu skolā. 

Dokumentu daudzums, kuru jāizpildīt. 

Pārāk liels darba apjoms (atskaites, pasākumi, prasības), darba sākums plkst. 8.00 rada stresu 

Vispārējie pārmetumi skolotājiem par sliktu darbu no administrācijas puses. 

Tas, ka mācību daļas vadītājas nemāk un negrib pateikties skolotājām par veikto darbu un veiksmēm!  

Neapmierina, tas, ka skolotāji paceļ balsi gan uz skolēniem, kolēģi uz kolēģiem. 

Ar 25 stundas slodzi pārāk liels „logu” skaits (9 st.) 

Uzlabot attiecības ar administrāciju un skolas kolektīvu. 

Neapmierina, ka bieži ir teikts, ka mēs (skolotāji) slikti strādājam vai vispār negribam strādāt. Man liekas, 

ja cilvēku atbalstīt un iedvesmot, viņš cenšas strādāt labāk. Daudz dokumentācijas! 

Pārlieku lielais ārpusklases un ārpusskolas pasākumu skaits.  

Sagatavotās prezentācijas skolēni uztver ar grūtībām, jo labāk tiek  uztverti izdales materiāli. 

Klasē pavasaros nav gaisa. 

 Ko varu mainīt? 

Rādīt piemēru. 

Lūgt administrāciju pievērst uzmanību šim jautājumam. (dokumentu apjomam) 

Labvēlīgi un ar cieņu attiecos pret saviem kolēģiem, atbalstu un palīdzu kad nepieciešams. 

Turpināt atbalstīt kolēģus, vairāk dalīties ar pieredzi, palīdzēt viens otram darbā, vairāk sadarboties, 

būt tolerantam. 

Domāt par ko citu. Atbalstīt to. 

Diemžēl, prasības un atskaišu skaits tikai pieaug.  

Diemžēl neko. 
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Paust savu viedokli 

Sadarboties ar atbalsta komisiju. 

Attieksmi pret darbu. 

Būtu labi, ja  mans stundu saraksts  tiktu sabalansēts. 

Izvairīties, nekontaktēt vai tikai profesionālas nepieciešamības gadījumā komunicēt ar kolēģiem, 

kuru attieksme ir nekrietna, gūt prieku un gandarījumu no komunikācijas ar “gaišiem”, tikumiskiem 

un godīgiem kolēģiem. 

Sadarbošos ar skolas atbalsta komisijas pārstāvjiem par skolēnu uzvedības problēmas risināšanu. Kā 

APU komandas loceklis izteikšu savas idejas un priekšlikumus APU komandas sapulcēs. 

Varu tikai lūgt administrāciju pievērst tam uzmanību. 

Pašlaik neko negribētu mainīt, jo nav nepatikas vai pretenziju. 

Ieteikt mainīt  stundu sākuma laiku vai sevi. 

Neko! Nav jēgas. 

Rādīt piemēru. 

Censties būt labā garastāvoklī un smaidīt un būt pozitīvai. 

9. Pamatjoma: Resursi 

Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

 X-11 X-34 X- 2 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

9.1.Mācību kabinets, tā nodrošinājums 

 Kas apmierina? 

Šogad būs remonts!!!!!! 

Ir pietiekams metodiskās un mācību literatūras un materiālu skaits; interneta pieejamība. 

Sākumskolas klases ir labiekārtotas un nodrošinātas ar mācību materiāliem. 

Ir projektors, dators.  

Ka ir divi kabineti, kur vēl var strādāt. 

Kabinets ir nodrošināts ar visu nepieciešamo, lai strādātu vēstures, ekonomikas un sociālo zinību stundās. 

Projektors. 

Liela, plaša zāle, stanga un spoguļi. 

Ka sporta skolotājiem ir divi kabineti. 

Atbilst standartiem. 

Kabinets gaišs, ir žalūzijas, var atvērt un aizvērt. Tāfele. Ir nepieciešamie mācību līdzekļi. 

Ir tehniskie līdzekļi: ekrāns, projektors, dators. Daudzi dokumenti tiek glabāti elektroniskā veidā. 

Labi aprīkots kabinets. 

Tehniskais nodrošinājums, ir interaktīvā tāfele, remonts klasē. 

Kabinets ir aprīkots ar nepieciešamo tehniku (dators, printeris, televizors, skaļruņi). 

Ierīkots projektors un ekrāns. 

Nav sava kabineta. 
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Kabinets nodrošināts. 

Nav kabineta. 

Tīrība skolas telpās, kabinetu tehniskais aprīkojums. 

Kabineta nodrošinājums ir pietiekošs. 

Kabineta iekārtojums ļauj realizēt pilnvērtīgu mācību procesu. Kabinets ir aprīkots atbilstoši skolēnu 

mācīšanas un mācīšanās vajadzībām. 

Mācību kabinetā viss apmierina, jo ir nepieciešamais nodrošinājums: dators, skaļruņi, televizors, 

projektors. 

306. kabinets ir renovēts, gaišs un silts. Kabinetā ir jauns dators un projektors. Kabineta mēbeles ir ērtas 

un funkcionālas. 

Kabinets labs ir interaktīvā tāfele, nepieciešamie mācību līdzekļi. 

Kabineta iekārtojums ļauj realizēt pilnvērtīgu mācību procesu. Kabinets ir aprīkots atbilstoši skolēnu 

mācīšanās vajadzībām. Kabinetā ir dators un printeris. 

Tas, ka man ir kabinets 

Apmierina, ka ir gaišs, liels, ērts kabinets, kur varu strādāt! Kabinets ir tehniski aprīkots: ir dators, 

televizors, printeris. 

Kabinetā viss ir, protams nolietotie mācību lidzekļi jāatjauno, ja ir līdzekļi tas parasti izdodas. 

Dators, projektors un vispār viss ir, kas nepieciešams kulturoloģijas pasniegšanai. 

Kabineta aprīkojums. 

Ir nepieciešamie mācību līdzekļi. Kabinets gaišs, ir žalūzijas. 

Mans kabinets atbilst mācību procesa vajadzībām. 

Labi aprīkots kabinets. 

Jaunie datori. 

Apmierina, ka ir gaišs, liels, ērts kabinets, kur varu strādāt! Kabinets ir tehniski aprīkots: ir dators, 

projektors. 

Tehniskais nodrošinājums, remonts klasē. 

Nodrošināts atbilstoši esošajiem līdzekļiem. 

Ļoti labi, ka ir elektroniskie mācību līdzekļi: balsošanas sistēma un interaktīva tāfele. Tas rada skolēniem 

interesi pret mācībām un ļoti palīdz skolotājām paaugstināt mācību procesa kvalitāti. 

Tā kā priekšmetu skolotājs strādāju dažādos kabinetos, galvenokārt kabineti ir gaiši, tīri un ir tehniskais 

aprīkojums. 

Kabinets gaišs, ir žalūzijas, var atvērt un aizvērt. Tāfele. Ir nepieciešamie mācību līdzekļi. 

Kabinets labi aprīkots ar aparatūru. Aprīkojuma bojājumi ātri tiek novērsti. 

Labi, ka kabineti ir nodrošināti ar datoriem un ekrāniem. 

Noformēju kabinetu atbilstoši mācību procesā veicamajam  darbam. Kabineta vizuālais noformējums tiek 

veikts saskaņā ar gadalaikiem, tajos notiekošajiem svētkiem. Klasē ir izveidots informācijas stūrītis. 

Rūpējos par labu estētisko stāvokli, tika iegādāti ziedi kabinetam. 

 Kas neapmierina? 

Kabineta smaka. 

Nestrādā printeris un magnetofons. 

Bieži lūzt krēsli.                                                                                                                                                
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Pavasara un vasaras periodā klasē kļūst pārāk karsti un smacīgi. 

Nākamajā mācību gadā es vēlos, lai dažas stundas notiktu kabinetos, kuros ir interaktīvā tāfele, lai varētu 

izmantot interaktīvos mācību materiālus. 

Nav interaktīvas tāfeles, printeri.  

Nepieciešams kapitāls kabineta remonts. 

Nav printera, lai savlaicīgi sagatavot visus materiālus un dokumentus. 

Tas, ka nav sava kabineta. 

Apgaismojums, lampas izdeg, nomainītās dod vāju apgaismojumu. Izlietnes bieži aizsērējas, nav 

lietojamas ilgstošu laiku. Kabinetā nepieciešams printeris, interaktīvā tāfele, remonts. 

Ka vienā ēkā atrodas gan kabinets, gan inventāra glabātuve. 

Skolēnu solu izmērs varētu būt lielāks, jo skolēniem bieži nepietiek vietas fizikālo eksperimentu 

veikšanai. 

Ekrāns ir iekārtots tuvu pie skolēnus soliem. 

Bieži zāles grīda ir netīra, ir grūti darboties un veikt vingrinājumus un kustības uz grīdas. 

Ka inventāra glabātuve un darba kabinets atrodas viena ēkā. 

Vēlams atjaunot nolietotos  instrumentus un aprīkojumu mājturības darbnīcā. 

Izlietne bieži aizsērējas. Kabinetā nepieciešams printeris, interaktīvā tāfele, turētāji kartēm un plakātiem. 

Klasē ir vecas, neērtas mēbeles. Ir problēmas ar ventilāciju un apgaismojumu. Nav skaļruņu. 

Apgaismojums, lampas izdeg, nomainītās dod vāju apgaismojumu. Izlietnes bieži aizsērējas, nav 

lietojamas ilgstošu laiku. Kabinetā nepieciešams printeris. 

Bieži datoram nedarbojas USB (datoram jau ap10 gadiem), nav normāla printera. 

Saulainā laikā ir grūti strādāt, nav atbilstošu žalūziju. Trūkst printera. Skolēnu krēsli sliktā stāvoklī. 

Nav sava kabinēta, jāstaiga uz dažādiem kabinētiem ar visiem nepieciešamiem mācību līdzekļiem. Dažos 

kabinētos ir tumšs apgaismojums (109.k.,111.k.).  

106. kabinetā nepieciešams remonts, printeris, interaktīvā tāfele. Izlietnes bieži aizsērējas, nav lietojamas 

ilgstošu laiku.  

Slikta tāfele. 

Grīdas segums. 

Pašreiz viss apmierina. Ja mēdz gadīties situācija, ka ir nepieciešams kāds tehniskais nodrošinājums vai 

kaut kas trūkst mācību procesa īstenošanai, šo jautājumu var risināt savlaicīgi vienojoties par to. 

Pirmkārt, nenoregulēta ventilācijas sistēma. Visa gada laikā kabinetā ir ļoti karsts. Otrkārt, ir projektors, 

bet tas nepieslēgts pie datora sistēmu, nav liela ekrāna un tas viss nenodrošina pilnvērtīgu mācību procesu. 

Nepietiekams apgaismojums, lampas izdeg, nomainītās lampas dod vāju apgaismojumu. Skolēnu soli ir 

ļoti veci un neatbilst mūsdienīgam mācību procesam. 

Nav ekrāna. 

Datoru nevar pārslēgt uz “cits lietotājs”. 

Vecas mēbeles nav ērtas skolēniem. 

Viena telpā trīs skolotāji un sporta inventārs. Šauri. 

Vecas, smagas mēbeles nav ērtas skolēniem.  

Kabineta smaka. 

Nav printera. 

Kabinetā ir visi tehniskie līdzekļi. 
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Priecīga būtu, ja informātikas kabinetā būtu interaktīvā tāfele, skeneris. 

Nav printera, tas ļoti apgrūtina darbu. Vecas mēbeles, nav iespējas veidot izstādi, kur varētu demonstrēt 

bērnu radošos darbus (ja vajag)   

Man nav pastāvīga kabineta. Sākumskolas kabinetos jau sen nav veikts remonts, novecojušas mēbeles. 

Trūkst atbilstošu žalūziju, kondicioniera. Skolēnu soli un krēsli varētu būt jaunāki. Gribētos interaktīvo 

tāfeli. 

Televizors ir vienā stūrī, puse klases to neredz. 

 Ko varu mainīt 

Vēdināt. 

Lūgt administrāciju, lai Jurijs salabo, vai lūgt izsniegt jaunu printeri un strādājošo magnetofonu (printeri, 

magnetafonu) 

Savlaicīgi atvērt logus un izvēdināt telpu.                                                                                                                                  

Uzturēt kabinetu tīrībā un kārtībā.                                                                                                          

Savlaicīgi ziņot skolas saimniekam par visām problēmām kabinetā . 

Sarunāt ar direktores vietnieci izglītības jomā par stundu norisi kabinetos ar interaktīvo tāfeli. 

Darba galdus restaurēt,saudzēt esošo inventāru. 

Piestiprināt turētājus kartēm, iegādāties printerus. 

Tas nav manos spēkos! 

Neko, priecāties par esošo. 

Pagaidām izmantoju savu personīgo printeri ar tinti, kuru bieži vajag mainīt. 

Informēt par savām vēlmēm skolas saimniecības daļas vadītāju un skolas administrāciju. 

Lūgt administrāciju pievērst uzmanību problēmai. 

Varu cerēt uz savu kabinetu, aprīkotu ar interaktīvo tāfeli un printeri. 

Pārrunāšu ar direktora vietnieku mācību jomā par stundu sarakstu un kabinētu sistēmu uzlabošanu. 

Es neko, priecāties par esošo. 

Lūgt saimniecības vadītājam atrast iespēju kopīgiem spēkiem atrisināt šo problēmu. 

Pašlaik neko negribētu mainīt. 

Informēt skolas vadību un risināt jautājumu par apgaismojuma un jaunu solu nepieciešamību. 

Ja ir tāda iespēja, iepirkt jaunas mēbeles. 

Pilnveidot pieejamo skapi skolēniem ar uzskates materiāliem un mācību plaknes ar skolēnu darbiem. 

Tas nav manos spēkos! Varu tikai pievērst administrācijas uzmanību savai problēmai. 

Tikai rūpēties par labu estētisko stāvokli. 

Informēt par savām vēlmēm skolas saimniecības daļas vadītāju un skolas administrāciju. 

9.2.Mācību līdzekļu nodrošinājums 

 Kas apmierina? 

Lielais ekrāns. 

Ir pietiekams metodiskais un apmācību literatūras un materiālu skaits. 

Viss apmierina. Kabinetā atrodas dažādi mācību komplekti latviešu valodas apguvei: mācību grāmatas, 

darba burtnīcas, darba lapas, didaktiskās spēles un audio ieraksti. 
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Mācību process nodrošināts ar sporta inventāru. 

Vienmēr ir rīcībā visi nepieciešamie kancelejas piederumi – papīrs, līme, un t.t..  

Viss apmierina: grāmatas, burtnīcas. 

Tiek nodrošināts magnetafons. 

Ir nepieciešamais sporta inventārs. 

Jaunie darbagaldi. 

Skolēniem un skolotājam ir nepieciešamie mācību līdzekļi.  

Mācību process nodrošināts ar nepieciešamajām mācību grāmatām. 

Skolēniem un skolotājam ir nepieciešamie mācību līdzekļi.  

Kabinetā labs mācību līdzekļu nodrošinājums. 

Kabinetā ir mācību līdzekļi. 

Skolēniem un skolotājam ir nepieciešamie mācību līdzekļi. 

Mācību process ir nodrošināts ar mācību  līdzekļiem  pilnā apjomā. 

Ir nepieciešamie mācību līdzekļi (mācību grāmatas un darba burtnīcas). 

Nodrošināts. 

Ir visi nepieciešamie mācību līdzekļi.  

Skolēniem un skolotājam ir nepieciešamie mācību līdzekļi.  

Mācību līdzekļu nodrošinājums apmierina. 

Tas, ka skola nodrošina ar visu darbam nepieciešamo. 

10.mv klases skolēniem un skolēniem, kuri apmeklē fakultatīvās nodarbības nav mācību līdzekļu, tāpēc 

mācību priekšmeta skolotājs apgādā skolēnus ar visām nepieciešamajām kopijām mācību vielas apguvei 

un izdales materiāliem. Šis jautājums tiek savlaicīgi nokārtots iedodot kopēt metodiskās komisijas 

vadītājai nepieciešamās lapaspuses no norvēģu valodas mācību grāmatas un darba burtnīcas, kā arī citas 

darba lapas. 

Es esmu nodrošināta ar mācību līdzekļiem pilnā apjomā. 

Dotā iespēja nedaudz iegādāties mācību materiālus latviešu valodas apguvei. 

Kabinets, kopumā, labi nodrošināts ar mācību, zinātnisko un zinātniski – populāro literatūru. 

Skola nodrošina ar visu darbam nepieciešamo.  

Ir nepieciešamie mācību līdzekļi, sporta inventārs. 

Mācību process nodrošināts ar nepieciešamajām mācību grāmatām. 

Šujmašīnas, virtuves aprīkojums. 

Visa nepieciešama mācību literatūra ir pieejama. 

Viss apmierina. 

Skolēniem un skolotājam ir nepieciešamie mācību līdzekļi. 

Mācību līdzekļi atbilst mācību procesa vajadzībām. 

Kabinetā labs mācību līdzekļu nodrošinājums. 

Mācību process nodrošināts ar nepieciešamām mācību grāmatām. 

Mācību līdzekļi atbilst mūsdienu mācību priekšmetu mērķiem, uzdevumiem un saturam 

Kabinetā ir mācību līdzekļi. 

Klasē ir mācību grāmatas, darba burtnīcas. 
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 Kas neapmierina? 

Rādot mācību materiālus uz ekrāna nevar nodrošināt labu skaņas un attēla (saulainā laikā) kvalitāti. 

Katrā mācību gada  sākumā problēmas ar mācību grāmatām vai darba burtnīcām. 

Kabinetā vecas izdevniecības ekonomikas grāmatas. 

Būtu labi iegūt lineālu komplektu tāfelei. 

Uzskatāmo līdzekļu trūkums. 

Neizdevās nodrošināt skolēnus ar fizikālās laboratorijas aprīkojumu pilna mērā – lai skolēni varētu  pildīt 

laboratorijas darbus individuāli, kā paredzēts fizikas mācību programmā. Iemesls: aprīkojums ir ļoti dārgs. 

Metodisko un mācību grāmatu trūkums sportā. 

Vēlams kabinetam iegādāties projektoru un ekrānu. 

Ļoti problemātiski izkopēt izdales materiālus klasei. 

Viss apmierina. 

Nav metodisko līdzekļu. Ļoti problemātiski izkopēt izdales materiālus. 

Nav iespējams kopēt visu, ko gribētos, lai uzlabotu un dažādotu mācību procesu. 

Skolēniem nav atļauts rakstīt darba burtnīcā, tas ietekmē uz kopēšanas palielināšanu. 

Ļoti problēmātiski izkopēt izdales materiālus. 

Tika saīsināts otrs garais pusdienas pārtraukums. 

Maz metodisko līdzekļu. Ļoti problemātiski izkopēt izdales materiālus. 

Otro gadu lūdzu bibliotekāri nodrošināt ar skolotāju komplektu pilnā apjomā. Tas, ka skolēni ir spiesti 

pārrakstīt uzdevumus no darba burtnīcas kladē, tā vietā, lai rakstītu tieši tajā, ir lieka laika tērēšana. 

Tas fakts, ka 10.mv klases skolēniem norvēģu valodā nav mācību līdzekļu, bet ir izdales materiāli, 

reizēm var radīt grūtības skolēniem orientēties mācību vielā. 

Es neesmu apmierināta ar to, ka mūsu skolā skolēniem neatļauj rakstīt angļu valodas darba burtnīcās ar 

pildspalvu. Skolēni tiek piespiesti pārrakstīt uzdevumus savās burtnīcās no darba burtnīcām. Tas aizņem 

vairāk laiku mājas darbu izpildīšanai. 

Lielvārds izdevniecības pakalpojumu sniegšana interneta vietnē “soma.lv” ir maksas pakalpojums, esmu 

iztērējusi savus personīgos līdzekļus 71 eiro 92 centus. 

Vidusskola netika pilnībā nodrošināta ar jaunām grāmatām. 

Skolēni ir spiesti pārrakstīt uzdevumus no darba burtnīcām kladē, tā vietā, lai rakstītu tieši tajā, ir lieka 

laika tērēšana. 

Nepietiekams inventārs. Esošais novecojis. 

Šaurība. 

Nav printera. 

Ļoti problemātiski izkopēt izdales materiālus. 

Vajadzīgas tumšas modernas žalūzijas klasē, jo strādāt ar projektoru nav iespējams, kad spīd saule (varu 

rādīt prezentācijas vai filmas tikai tad, kad ir tumšas dienas)  

Mācību līdzekļu klāsts varētu būt daudzveidīgāks. 

Daļa pamatskolas grāmatu ir nolietotas. 

Magnetafona spēles skaļums. 

Ļoti problemātiski izkopēt izdales materiālus klasei.  

Nav metodisko līdzekļu, ierakstu klausīšanās prasmju attīstīšanai, izdales materiālu, grūtības izdrukāt un 

kopēt internetā atrastos/izstrādātos mācību materiālus. 
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Nav uzskates materiālu. Ļoti problemātiski izkopēt izdales materiālus. 

Pasaules atlanti. 

Mācību gramatas ir vecas un izskatās neestētiski. 

 Ko varu mainīt 

Nopirkt tumbiņas un melnos aizkarus. 

Lūgt bibliotēkari nopirkt darba burtnīcas katram skolēnam, lai viņi varētu strādāt. 

Nepieciešams iegādāties jaunas ekonomikas mācību grāmatas.                                                                 

Pasūtīt jaunas mācību grāmatas kabinetam. 

Pašai izstrādāt uzskatāmo līdzekļu materiālus.  

Dalīt klasi uz pusēm laboratorijas darba veikšanai. 

Pēc iespējās izmantot laboratorijas darbā parastus priekšmetus, kurus lieto sadzīvē. 

Iepirkt jauno sporta inventāru. 

Taupīt esošos resursus. 

Varu griezties pie bibliotekāra, veikt pasūtījumu.  

Plašāk izmantošu piedāvātās mācību grāmatas internet. 

Papildināt ar patstāvīgi izstrādātajiem materiāliem. 

Pievērst uzmanību problēmai.  

Neko. 

Ceru, ka daudzos kabinētos būs printeris, lai izkopētu nepieciešamos izdales materiālus skolēniem. 

Meklēt vairāk uzdevumu un izmantot interneta resursus. 

Uzstājīgi pievērst visu ieinteresēto personu uzmanību.  

Neko īpaši nevar mainīt, jo norvēģu valodas mācību līdzekļi nav pieejami Latvijas grāmatnīcās. 

Lūgt skolas administrācijai iegādāties mūsdienīgus sporta līdzekļus 

Plašāk izmantošu piedāvātās internetā mācību grāmatas un uzdevumi.lv. 

Turpināt sadarboties ar skolas bibliotekāri. 

Lūgt pasūtīt jaunas nolietoto vietā. 

VI. Skolas darbības pilnveidošana 

10. Kas 2017./2018.m.g. izdevās vislabāk? 

 Savā darbā 

Pilnveidot un izpildīt mācību plānu 5.-.11 klasēm.piedalīties konkursos. 

Pārliecināt 8.mv klases skolēnus strādāt ar ZPD. Pārvarēt dažu skolēnu bailes runāt stundu laikā. 

12.mt2 klasē visi pabeidza pietiekamā līmeni.                                                                                    

Organizētas 2 priekšmetu dienas – Vēstures diena un Ekonomikas diena. Vēstures dienas organizēšanā 

tika iesaistīti ne tikai sociālo zinību komisijas skolotāji, bet arī matemātikas skolotāja. Organizētās 2 

ceļojošas izstādes. 

Dalība Erasmus+ mācību mobilitātes programmas kursos skolu pedagoģiskajam personālam "Non formal 

inclusion - using non formal education methods to foster inclusion". 

Vislabāk izdevās motivēt 12. klašu skolēnus strādāt un labi pabeigt mācību gadu. 
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Izdevās pilnveidot sevi kā pedagogu, uzzinot daudz vairāk no kursiem un mācību procesa, strādājot ar ļoti 

dažādām klasēm un skolēniem.  

Ievietot darbā portālu uzdevumi.lv. Internet-resursu izmantošana palīdz paaugstināt mācību efektivitāti. 

Jauns priekšmets. Izdevās uzzināt daudz vairāk no kursiem un mācību procesa, strādājot ar ļoti dažādām 

klasēm un skolēniem. Sadarbība ar skolotājiem. 

Iemācīt bērniem mīlēt deju, iemācīt bāzes kustības, izveidot draudzīgu mācību vidi nodarbībās. 

Izmantot savā darbā kompetenču principus un paņēmienus. 

Sadarbība ar citu skolu mājturības skolotājiem. 

Sastādīju un īstenoju kvalitatīvus tematiskos plānus. Visi skolēni ieguva pietiekamus - augstus 

vērtējumus.  

Vislabāk izdevās 9. klašu skolēnus sagatavošana eksāmenam krievu valodā, it īpaši mutvārdu daļai. 

Nesekmīgo skolēnu nav. No 17 eksāmena kārtotājiem tikai 2 ir 10 punkti, pārējie - no 15 līdz 20. 

Sastādīju un īstenoju kvalitatīvus tematiskos plānus. 23 skolēni ieguva pietiekamus - augstus vērtējumus.  

ZPD izstrādāšana un aizstāvēšana. 

LLU ķīmijas konkursa rezultāts, kad 12.mt2 klases skolnieces sekmīgi izpildīja konkursa darbu, uzrādot 

labas un teicamas zināšanas ķīmijā un iestājās ārpus konkursa studiju programmā. Pārtikas kvalitāte un 

inovācijas”. 

Sagatavot 6.mt1 klases skolēnus ieskaitei un 9. klases skolēnus eksāmenam. 9. klasēm „Pēdējā zvana” 

organizēšana. 

Vislabāk izdevās motivēt skolēnus gūt labas zināšanas. Klasē ir 15 teicamnieki.  

Izpildīt savus tematiskos plānus pilnā apjomā. 

Labi novadīti pārbaudes darbi, labi rezultāti. 

Sastādīju un īstenoju kvalitātīvus mācību priekšmetu tematiskos plānus. Visi skolēni ieguva optimālus - 

augstus vērtējumus, nav nesekmīgu skolēnu. Aktīvi piedalījos visās APU komandas sapulcēs. 

Paaugstināt skolēnu līmeni krievu valodas mācīšanā. 

Darbs ar skolēniem. Izdevās saliedēt klases kolektīvu, ieinteresēt skolēnus pētīt, iepazīt Latviju. 

Organizēt skolas debašu klubu starp 8. klasēm.  

Izpildīt savu tematisko plānojumu pilnā apjomā. 

Atrast kontaktu ar 4.klašu skolēniem, kurus iepriekšējos 3 gadus izglītoja mani kolēģi, rosināt uz valodas 

prasmju apguvi, vēlmi strādāt, censties, apgūt jaunas prasmes. Izdevās panākt, ka visi skolēni ieguva 

pietiekamu vērtējumu, izmantojot individuālu pieeju, pamudinājumus, atbalstu, izmantojot daudzveidīgas 

darba metodes un paņēmienus. Skolēnos interesi izraisīja radošie darbi, it īpaši, “Manas Ziemassvētku 

grāmatas”, “Lieldienu grāmatas” veidošana un dāvināšana vecākiem; lomu spēles, dramatizācijas 

elementu izmantošana, grupu darbs, didaktiskās rotaļas. 4.v klases skolēni paši vadīja vairākas stundas, 

iepriekš, saskaņojot tēmu, mērķus, uzdevumus un pielietojamās darba metodes. Klases biedri cītīgi 

strādāja, bet “skolotāji” bija ļoti prasmīgi un stingri. Patiesu prieku sagādāja darbs ar 2.mv klases 

skolēniem. Bērni ļoti centīgi un zinātkāri, stundās ļoti bieži izmantoju didaktiskās spēles, rotaļas vai rotaļu 

elementus, vizualizēšanu, darbu pāros un grupās, viktorīnas. Skolēni ļoti centās runāt latviski ne tikai 

stundā, bet arī saskarsmē ārpus stundām (starpbrīžos, pēc stundām, pagarinātās dienas grupā). 

Izdevās sniegt skolēniem zināšanas mācību vielas apguvē par dažādiem temātiem un pārskatu par 

Norvēģiju, tās kultūru un tradīcijām, kā arī norvēģu valodas īpatnībām. Ļoti priecē tas, ka izdevās 

ieinteresēt ne tikai 10.mv klases skolēnus par norvēģu valodu kā mācību priekšmetu un motivēt skolēnus 

mācīties valodu, jo tā dzīvē var noderēt dažādiem nolūkiem, bet arī izrādīt interesi par šo valodu 

skolēniem, kuri regulāri apmeklēja fakultatīvās nodarbības. 
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Veiksmīgi organizēt ārpusklases pasākumu priekšmetā. 

8. klašu gada rezultāti. 

Individuālo darbību rezultātā neviens skolēns nesaņēma gada vērtējumu “nepietiekams” bioloģijā.  

2. Palielinājās skolēnu skaits, kuriem ir augsts un optimāls līmenis bioloģijā. 

Uzlabot skolēnu pašpārvaldes darbu.  

Audzināšanas darbs 8.v klasē. Sadarbība ar vecākiem. Veiktie pasākumi piedaloties projektā “Sporto visa 

klase” un “Draudzība bez robežām” (organizēju braucienu uz Sankt – Pēterburgu). 

Vislabāk izdevās motivēt 5. klašu skolēnus strādāt un labi pabeigt mācību gadu. 

Pilnveidot un izpildīt mācību plānu 5.-9.klasēm. 

Manā vadībā notika vairāki ārpusklases pasākumi. Viss izdevās. Īpaši izdevās ekskursija pa Vecrīgu un 

mācību ekskursija uz Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāli. 

Viss plānotais izdevās. 

Visi skolēni ieguva pietiekamus-augstus vērtējumus. 

Nodrošināju 1. klasei labvēlīgu vidi. Visi skolēni ir sekmīgi un pārcelti 2. klasē. Skolēni aktīvi iesaistīti 

skolas dzīvē. 

Konkurss “Enkurs -2018”. 

Vislabāk izdevās motivēt skolēnus strādāt un labi pabeigt mācību gadu. Motivēt pēc iespējas vairāk 

skolniekiem izlasīt daiļliteratūru. 

Pasākuma “Sveču diena” un “Latvijas Republikas proklamēšanas100. gadadienai veltītā Rīgas skolēnu 

skatuves runas konkursa noslēguma pasākuma” organizēšana, metodiskās komisijas darba vadīšana. 

Uzrakstīju un īstenoju  tematiskos plānus.  

Strādājot četrus mēnešus ar abām klašu grupām (aizvietošanā), labāk iepazinos ar skolēniem. Ļoti laba 

sadarbība bija ar klašu audzinātajiem, speciālo pedagogu, psihologu un sociālo pedagogu.  

Iemācīt skolēniem izprast gramatiskās kategorijas, orientēties tajās. 

Mācību ekskursijas. 

Savā darbā regulāri izmantoju IKT. Gan darba rezultātu analīzei, kā arī mācību stundās, aizraujošākam 

un interesantākam mācību procesam. Par galveno mērķi IKT pielietošanā savās stundās es uzskatu – 

mācību motivācijas paaugstināšana, zināšanu padziļināšana, skolēnu psiho fizisko īpašību attīstīšana viņu 

praktiskās darbības procesā datorspēļu vidē. 

 Skolas darbā 

Veidot noformējumus kopā ar skolēniem. 

Vadīt “Debašu klubu” un demonstrēt tā darbību; popularizēt kritiskās domāšanas nepieciešamību. 

Šogad visvairāk man patikas priekšmetu dienas, Sveču vakars, diskusijas/debates, Valsts svētku 

svinēšana, labdarības akcijas, Jauna gada svinēšana, Skolas dzimšanas dienas svinēšana,” Erudīts “, “ 

jautrās ” piektdienas, pēctecības nedēļa, Baltā galdauta svētki, kolektīva atpūtas pasākumi. 

Piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". 

APU komandas piedalīšanas, Priekšmeta dienas piedalīšanas.  

Palīdzēju jauniem kolēģiem darbā 

Jaunie “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” ļoti palīdz darbā. Ja visiem skolotājiem un 

skolēnam ir vienādi noteikumi, tad samazinās neskaidrību un pārpratumu daudzums.  

Priekšmeta dienas piedalīšanas. 

Piedalīšanās koncertos un pārstāvēt skolu rajona deju konkursā 
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Aktīvi piedalīties MK un MP darbā 

Aizliegt lietot mobilos telefonus līdz pl.14.10! 

Tika saīsināts otrs garais pusdienu pārtraukums.  

Ārpusklāses pasākumi. 

Tika saīsināts otrs garais pusdienu pārtraukums.  

Baltā galdauta svētki!  

Aktīvi piedalījos visos skolas pasākumos, pedagoģiskajās sēdēs, metodiskajā darbā. 

Sadarboties ar  svešvalodas MK, ar priekšmeta skolotājiem. 

Svinīgie pasākumi, projektu dienas, mācību priekšmetu nedēļas, Hobiju diena. 

Labi sagatavoti bērni skolas pasākumiem 

Tika saīsināts otrs garais pusdienu pārtraukums.  

APU komandas veidošana un produktīvais darbs. 

Tika saīsināts otrs garais pusdienu pārtraukums.  

Skolēni ļoti aktīvi apmeklē konsultācijas, nāk liels skolēnu skaits vienlaicīgi. 

4 mv klases skolēni piedālījas visos skolas rīkotajos pasākumus. 

Tika saīsināts otrs garais pusdienu pārtraukums.  

Sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem 

Pilnveidot skolas vērtēšanas kārtību. 

Pievērst uzmanību skolēnu mājasdarbu izpildes kvalitātei. 

Izdevās labāk iepazīties ar kolēģiem un viegli iekļauties jaunajā kolektīvā, pateicoties pozitīvai attieksmei 

no vadības un kolēģu puses un labvēlīgai darba videi. 

Sadarbība ar svešvalodas MK skolotājiem, klašu audzinātājiem, sociālo pedagogu J.Osu un skolas 

psihologu J.Polivanovu. 

Tika saīsināts otrs garais pusdienu pārtraukums.  

Bibliotēkas pasākumi. 

Jauna “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” atvieglo darbu ar skolēniem. 

Pilnveidota skolas vērtēšanas kartība.  

Piedalīties APU komandā. 

Kvalitatīvas mācību stundas, skolēnu sagatavošana dalībai sporta sacensībās, darbs sekcijās. 

Vislabāk izdevās pārliecināt savas dārgās kolēģes novadīt nestandarta stundas, organizēt ārpusklases 

pasākumus. 

Labi novadīti pārbaudes darbi, labi rezultāti. 

Veidot noformējumus kopā ar skolēniem. 

Sadarbība ar vecākiem un kopīgo svētku svinēšana (“Svētku nekad nav par daudz”, Izlaidums) 

Aktīvi piedalījos visos skolas pasākumos, pedagoģiskās sēdēs, metodiskajā darbā. 

Balto galdautu svētki, tikšanās ar S.Pēterburgas skolas skolēniem un skolotājiem. 

Organizējot Jaungada pasākumu esmu ļoti gandarīta par kolēģu palīdzību, līdzdarbību, atbalstu.  

Labi novadīti pārbaudes darbi, labi rezultāti. 

Strādāju APU komandā. Centos paaugstināt skolas prestižu  

Baltā galdauta svētki ar sabiedrisko organizāciju iesaistīšanu. 

Domāju, ka viss izdevās. 

Grūti vērtēt. 
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11. Kas neizdevās, kāpēc? 

 Savā darbā 

Piedalīties vairāk ārpusskolas konkursos iesaistot 5.-11. klašu audzēkņus, laika trūkuma dēļ. 

Neizdevās pārvarēt visu skolēnu bailes runāt angļu valodā stundu laikā. 

Slimības dēļ: veikt visus pārbaudes darbus, apmeklēt visu skolotāja stunda, novadīt ekskursijas 8. un 

12.klašu uz Centrālās Bankas muzeju “ Naudas pasaule ”, piedalīties kopīgā vakarā ar vecākiem. 

Ļoti grūti šogad bija strādāt 3.v klasē. Klasē ir disciplīnas problēmas, daudzi zēni klaji pārkāpj skolas 

iekšējās kārtības noteikumus un mācību stundās traucē vadīt mācību procesu. Klases audzinātāja ir 

atsaucīga un izprot problēmu. Centos sadarboties arī ar skolas sociālo pedagogu, bet vēlamais rezultāts 

netika sasniegts. 

Neizdevās līdz galam saplānot stundas laiku un programmu, programma ir pilnībā īstenota, bet nebija 

īstenota tīri pēc plānojuma, jo grūti bija novērtēt klases un skolēnus. Bijis nepieciešams mainīt plānu pēc 

skolēnu prasmēm. 

Ir 3 skolēni, kuri neizpildija nevienu mājas darbu, kurš bija uzdots uzdevumi.lv portālā. 

Neizdevās iemācīt daudz. 

Darbs ar nesekmīgajiem. Nezinu. Skolēniem negribas nodarboties ar sportu. 

Ar atsevišķiem skolēniem neizdevās atrast pietiekoši labu kontaktu. 

Joprojām dažiem skolēniem ir uzvedības problēmas.  

Motivēt  12. kl. skolniekus izlasīt daiļliteratūru.  

Neapmierina rezultāti ķīmijas olimpiādē. 

Realizēt visus plānus, ko biju sev izvirzījusi mācību gada sākumā pārslogotības dēļ. 

Diemžēl ne visiem skolēniem ir pietiekoša mācību motivācija. Pieci skolēni pabeidza mācību gadu 

pietiekamā līmenī. 

Neizdevās apmeklēt tālākizglītības kursus savā priekšmetā. Nebija iespējas aizvietot stundas. 

Neizdevās panākt dažu skolēnu attieksmes maiņu pret valodas apguvi, paaugstināt valodas prasmes, rast 

atbalstu viņu ģimenēs. 

Diemžēl, maz skolēnu veiksmīgi piedalījās angļu valodas skolas olimpiādē.  

Viss izdevās. 

Tomēr vairāki pirmās stundas kavējumi. 

Neizdevās apmeklēt tālākizglītības kursus savā priekšmetā. Kursu tematika neatjaunojas vai atkārtojas. 

Pirmoreiz parādījās nesekmīgs skolēns. 

Panākt, lai visi skolēni arī citu mācību stundu laikā runātu tikai latviski. 

6. klašu zināšanu analīze, jo tās ir man jaunas klases. 

Lēnāk, nekā gribētos, ieviesu APU principus savā darbā. 

Motivēt visus skolēnus apmeklēt angļu valodas konsultācijas. 

Atrast kopīgu valodu ar 3.v klases zēniem. Motivēt I.A. atbildīgāk veikt mācību darbu, lai gūtu zināšanas 

pietiekamā līmenī. 

Motivēt skolniekus izlasīt daiļliteratūru. 

Piedalīties vairāk ārpusskolas konkursos un pilsētas olimpiādē, laika trūkuma dēļ. 

Plānoju paaugstināt skolēnu mācību motivāciju. 

Neapmierina rezultāti pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē. 
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Slimības dēļ neizdevās novadīt integrēto matemātikas-informātikas stundu ar Ņ. B. 

Diemžēl klasē maz teicamnieku. 

Realizēt visas ieceres par skolas pasākumiem, ko biju sev izvirzījusi mācību gada sākumā, jo skolas darba 

plānā tika izvirzītas citas prioritātes. 

Atrisināt uzvedības problēmas audzināmajā klasē. 

 Skolas darbā 

Izveidot skolā vairāk radošo darbu izstādes, laika trūkuma dēļ. 

Neizdevās iesaistīt vairākus 9.-11.klašu skolēnus piedalīties “Debašu kluba” darbā.  

Manuprāt, ir nepieciešams pārskatīt projektu nedēļas (dienu norisi), kā arī kopējo pasākumu norisi 

(organizēšanu ), kad skolotāji ir kopā ar vecākiem. 

Neizdevās saplānot dažas stundas uz priekšmetu dienām. Sanāk tikai divas tematiskās stundas. 

Skolēniem neizdevās iegūt godalgotas vietas skatuves runas konkursā “Rīgas zvirbulis”. Iespējams,  ka 

konkursam ir jāgatavojas ilgāks laika posms, vai arī skolēniem jāpiedalās skatuves runas pulciņos. 

Neizdevās uzlabot skolēnu uzvedību, neskatoties un APU komisijas darbu. Pagāja maz laika. Ietekmēt 

skolēnu uzvedību varētu tikai ilggadīgas sistemātiskās darbības rezutatā. 

Piedalīties visos skolas pasākumos. 

Visas manas sekmīgās darbības (gan stundās, gan ārpusklases stundās) pilnveido skolas darbību. 

Vairāk vēlētos veltīt laiku ārpusstundu pasākumu apmeklēšanai. 

Viss plānotais izdevās. 

Darīju, ko varēju. 

Organizēt kursus klases audzinātājiem skolā. Apmācīt skolotājus izmantot resursus uzdevumi.lv (labāk 

skolā) 

APU darbība.  

Skolēnu attieksme pret vienaudžiem, pieaugušajiem. Uzskatu, ka nepieklājīgas, necieņas pilnas 

attieksmes cēloņi meklējami ģimenē - ģimenes kultūra, t.sk. tikumiskās vērtības, vecāku piemērs. 

Pretenziju nav. 

Skolēni ļoti aktīvi apmeklē konsultācijas, nāk liels skolēnu skaits vienlaicīgi. 

Uzvedība starpbrīžos. 

Neizdevās tikt galā ar stundu kavējumiem un pirmo stundu neapmeklējumiem vidusskolā. 

Nevāru atbildēt. 

Neizdodas panākt, lai skolēni ievērotu skolas iekšējās kārtības noteikumus. Nestrādā sodu sistēma, 

skolotājs ir neaizsargāts skolēnu rupjas attieksmes situācijās. 

Plānoju vairāk piesaistīt vecākus. 

Nepieciešams  piesaistīt vecākus aktīvi piedalīties  skolas dzīvē (pasākumos  un dažādās  aktivitātēs). 

Ieinteresēt skolēnus strādāt gada beigās, kad tika ieliktas visas atzīmes. 

Organizēt kursus klases audzinātājiem skolā. 

APU darbība. 

Grūti vērtēt 
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12. Mana rīcība 2017./2018.m.g. izvirzītās aktualitātes (vai problēmas) risināšanā (saulīte) 

Izdevās Neizdevās 

X - 36 X - 6 

(vajadzīgo atzīmēt ar “X”) 

Disciplīna uzlabojusies, mobilos telefonus lieto mazāk. 

Veiksmīga 12.klases beigšana, veiksmīga eksāmenu nokārtošana un labāki to rezultāti. Kavējumi un 

sekmes. 

Uzsāku portāla uzdevumi.lv izmantošanu fizikas stundās 8.mt, 8.v un 8.mv klasēs.   

Visi skolēni veiksmīgi pabeidza 12.klasi. Eksāmenu rezultāti pagaidām nav zināmi.                                          

Lai risinātu kavējumu problēmu, mācību gada laikā sadarbojos ar sociālo pedagogu, kolēģiem, 

administrāciju. Runāju ar nesekmīgo un kavētāju skolēnu vecākiem, runāju ar skolēniem. 

Kā aktualitāti 2017./2018.m.g. es izvirzīju mācību stundu plānošanu. Plānojot mācību stundas, es pievērsu 

uzmanību stundas struktūrai: aktualizācijas, apguves un lietošanas fāzei. Stundas laikā es ļauju skolēniem 

daudz strādāt patstāvīgi vai pāros. Refleksijas posmā es rosinu skolēniem domu apmaiņu, vērtējumu 

izteikšanu. 

Bija problēmas ar zēnu disciplīnu 12.mt1 klasē. Tika izsaukti G. un A. vecāki, saruna piedalījās arī soc. 

pedagogs, priekšmetu skolotāji un skolas administrācija. Problēma bija atrisināta. 

Aktualitāte – darbs 1.lv klasē. Sadarbība ar klases audzinātāju, pieredzes apmaiņa ar citiem kolēģiem. 

Iegādājāmies četrus jaunus darbagaldus. 

Saliedēts skolēnu kolektīvs. Skaļi izteicieni stundas laikā. 

Galvenā problēma, kuru es strādāju mācību gada laikā, bija mācīt 9. klases skolēnus, lai eksāmena laikā 

novērtētu kādas citas runas. Es izmantoju dažādas metodes: strādājot pa pāriem, strādājot individuāli, 

izmantojot kritiskās domāšanas attīstību saistītos didaktikas materiālus. Man izdevās uzlabot skolēnu 

rezultātus. 

Uzvedības problēmas. 

Tika darīts viss, lai izvirzītā aktualitāte tiktu atrisināta.  

Skolēnu mācību motivēšanas paaugstināšana. 

Problēma bija- kavējumi. 

Aktualitāte netika izvirzīta, jo veselības stāvokļa dēļ darbu uzsāku 11.09.2018. un par “saulīti” nesaņēmu 

atgādinājumu. Iespējams, ka tā varētu būt – mācību procesā izmantojamo metožu daudzveidošana, 

padarot valodas apguves procesu radošāku, interesantāku.    

Sadarbība ar skolēnu vecākiem par bērna uzvedības traucējumiem. 

Vecāki maz interesējas par bērnu mācību procesa norisi un par intelektuālo attīstību. 

Mājas lasīšana.Sarunas ar vēcākiem.Sadarbība ar sociālo pedagogu. 

Skolēnu stundu kavējumi. 

Stundu laikā iepazīstināju skolēnus ar Latvijas un citu valstu kultūru. Mācību stundu laikā rādīju angliski 

runājošo autoru filmas. Priekšmetu nedēļās ietvaros piedalījās pasākumā. Organizēju debašu kluba darbu 

starp 8. klašu skolēniem. 

2017./2018.m.g. izdevās iepazīstināt skolēnus ar norvēģu valodu kā mācību priekšmetu un sniegt ieskatu 

Norvēģijas ģeogrāfijā, kultūrā, mākslā un vēsturē, mēģinot pakāpeniski piesaistīt kompetenču pieejas 

ieviešanu izglītības procesā un pievēršot uzmanību digitālajai kompetencei valodas apguvē, izmantojot 

atzītus interneta mācību līdzekļus un interaktīvos uzdevumus, domātus norvēģu valodas efektīvai 

apguvei. 
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Pozitīva attieksme. 

Stundās izmantot radošu pieeju, lai mācītu angļu valodu, iesaistot skolēnus lomu spēles, mācību 

prezentācijas sagatavošanu, angļu valodas dzejoļu un dziesmu apgūšanu. 

Centos, bet rezultāts neapmierina.  

Vairāk laika tika atvelēts prezentācijām. 

7. klases skolēni aktīvi iesaistījās  pētn. darbībā par tēmām “Augu fizioloģija”, “Sēnes”, “Baktērijas”. (6 

skolēni). Pētnieciskā darbības gaitā bērniem palielinājās interese par bioloģiju, paaugstinājās atzīmes. 

Daļēji izdevās iemācīt 8.kl. skolēnus atšķirt un sastādīt sakārtotus un pakārtotus teikumus, redzēt divdabja 

teicienus teikumā. Labāk arī sāka orientēties vārdšķiru jomā, kā arī prievārdu izmantošanā un 

pareirakstībā. 

Divus laboratorijas darbus (“Augu klases” un “Ziedaugu noteikšana”) šogad vērtēju ar atzīmēm. Atzīmes 

rosina skolēnus strādāt intensīvāk, paaugstināt apguves koeficienta  līmeni. 

Apguves koef. līmenis 7. klasēs tika  paaugstināts ( 5.88 17.-18. m.g. salīdzinājumā ar 5.26 16.-17.m.g.). 

Sākumskolas skolēnu angļu valodas konsultāciju apmeklējums. 

Izmantoju savu klēpjdatoru, lai nodrošinātu muzikālu pavadību vingrošanā. 

Zema lasīšanas interese. 

Materiālu iegāde stundu darbam. 

Ko darīt ar skolēniem, kuri nespēj mācīties pēc skolas programmas, bet vecāki negrib ieklausīties 

skolotājas un neapmeklē ārstus, lai atbrīvotu skolēnus no eksāmeniem?  

Skolēna I.S. psiholoģiskais stāvoklis uzlabojies, bet sekmes neuzlabojas neattaisnotu kavējumu dēļ. 

Topošo pirmklasnieku jaunā statusa apzināšanas – es esmu skolēns. 

11.mt1 klases skolēnu pirmās stundas kavēšana. 

Uzvedības uzlabošana (5.-7. klašu skoleniem) 

Visi 6.v un 9.mt klases skolēni veiksmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbu mutisko daļu. 

Kā ieaudzināt bērnos vēlmi lasīt. Gada laika veicināju lasītprasmes iemaņu attīstību, motivēju skolēnus 

lasīt, organizēju dažādus literāros konkursus. Skolēnos radās interese lasīt. Daudzi skolēni ir kļuvusi par 

aktīviem lasītājiem skolas bibliotēkā. 

Tika darīts viss, lai izvirzītā aktualitāte tiktu atrisināta. Tika ieguldīts liels darbs, lai tiktu sagatavoti 

eksāmenam 9. un 12.klašu skolēni, kā arī tika pievērsta uzmanība darbam ar 11.mt2 klases skolēniem. 

„Labākais draugs – mobilais tālrunis” - pārbaudes darbu laikā lielākā daļa skolēnu noliek telefonus 

norādītajā vietā. 

Ja neizdevās, kāpēc? 

Pārdomāju stratēģiju, konsultējos ar kolēģiem, kopā ar audzēkņiem zīmējām kabineta kārtības 

noteikumus, kas atrādās pie sienas macību gada laikā. 

Aicināju skolēnus, kuriem ir problēmas ar runāšanu stundu laikā, uz konsultācijām; pārliecināju to 

skolēnu vecākus atrast savam bērnam iespēju runāt angļu valodā (speciālās  valodu nometnēs; kursos; ar 

privātām skolotājām, ar citiem bērniem, sāku dialogu ar klausīšanos, pēc tam ar atkārtošanu kopā un vēl 

individuāli, aicināju vispirms mazāk pasīvos skolēnus atkārtot teikumus vai dialogus, centos būt 

maksimāli pacietīga ar pasīviem skolēniem un mudināju viņus runāt; izmantoju daudz pāra un grupas 

aktivitātes). 

Neskatoties uz to, bija skolēni, kuri kavēja pirmās stundas, var uzskatīt, ka  problēma bija daļēji atrisināta. 

Nepiedāvāju vides projektus skolēniem, jo vides organizācijas pēdējos gados samazināja. 
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Mācību procesa laikā neizdevās bērniem iemācīt dažu tēmu terminoloģiju, jo tā bija pārāk sarežģīta, lai 

bērni varētu apgūt un iemācīt. 

Izdevās, bet daļēji, jo klasē mācību gada laikā notika vairākas konflikta situācijas. Viens skolēns pat tika 

pārcelts citā klasē. Sājā  mācību gadā klasē ir divi jauni skolēni ar vairākām uzvedības problēmām. Tomēr 

stundas laikā samazinājās skaļu izteicienu skaits.  

Jo tendence ir visā vidusskolā. Daļēji problēma tika risināta 10. un 12.kl. 

Tā nav tikai mana problēma un atrisināt to var kopā ar ģimeni. 

Turpināt paaugstināt skolēnu interesi un zināšanu līmeni angļu valodā iesaistot viņus radošo darbību 

priekšmetā.  

Palielināt radošo darbu skaitu lai nodrošinātu vieglāku pāriešanu pie kompetenču pieejas mācību procesā. 

Domāju, ka rezultāti būs labāki. 

Neizdevās iemācīt visus pielietot teoriju praksē, jo nav dažiem skolēniem gan uzmanības un pacietības, 

gan gribas. 

Kopā ar administrāciju un sociālo pedagogu neizstrādājām kādu soda sistēmu, kas stimulētu skolēnus 

nekavēt stundas. 

Es varu teikt, ka problēma ir atrisināta daļēji. Mācību gada sākumā esmu apmeklējusi vecāku sapulces 

sākumskolā, lai izskaidrotu vecākiem, kāpēc ir vajadzīgas konsultācijas. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību 

gadu, skolēnu skaits, kas apmeklē angļu valodas konsultācijas, ir palielinājies. Bet ir arī tie, kas neuzskata 

par vajadzīgu apmeklēt konsultācijas. Tāpēc šogad man ir pieci skolēni ar neapmierinošiem rezultātiem 

gadā. 

Materiāli atradās paši no sevis, kaut ko iepirka skola. 

Tas nav tikai mans jautājums. 

Izveidot klasē “runājošās sienas”, jo netika iepirkta liela korķu tāfele. 

13. Ko savā darbā plānoju mainīt nākošajā gadā 

Apgūt un labāk izprast uz kompetencēm balstītu pieeju  vizuālās mākslas priekšmetā. 

Pievērst vēl vairāk uzmanības 9.kl. un 10. klašu skolēnu iesaistīšanai ‘Debašu kluba’ darbā, piespiest 

augstāk minētajos skolēnus pēc iespējas vairāk izmantot mutisko runu stundu laikā. 

Nākamajā mācību gadā turpināšu popularizēt latviešu gadskārtu svētkus, ar skolēniem piedalīšos lasīšanas 

veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", ar skolēniem organizēsim dzejas 

pēcpusdienas Latvijas simtgades jubilejai.  Uzzināšu vairāk par Eiropas skolu sadarbības tīklu eTwinning. 

Labāk izdomāt plānojumu pēc skolēnu iespējām. Izstrādāt labāko fakultatīvu programmu vairāk akcentētu 

uz eksāmena uzdevumiem. Ja sanāks arī gribētu izstrādāt fakultatīvu programmu virzītu uz skolas 

zināšanas paplašināšanu. 

Vairāk pievērst skolēnus fiziskajām aktivitātēm. Apgūt interneta iespējas, kuras vēlāk pielietot sporta 

teorijas apguvē. 

Plānoju izmantot portālu uzdevumi.lv ne tikai 8. klasēs, bet arī 9. klasēs. 

Izmantot jaunas formas darbā ar sākumskolas skolēniem. 

Pilnveidot mācību plānu ar jaunajiem,  mācību uzdevumiem, pietuvinoties kompetenču izglītībai. 

Turpināt saliedēt skolēnu kolektīvu. Pievērst vēl lielāku uzmanību disciplīnas problēmai, skolēnu iekšējās 

skolas kārtības noteikumu ievērošanai. 

Vairāk runāt un tikties ar tiem vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības problēmas. Man bija situācija, kad 

pēc mana lūguma viens skolēns palīdzēja citam mācīties. To ir grūti sasniegt, bet es gribētu redzēt, ka šādi 

piemēri ir vairāki. 
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Plānoju daudz un labi strādāt. Sekmēt skolēnu atbildību par sasniegto rezultātu mācību procesā. 

Cenšos, lai būtu vairāk skolēnu ar optimalo un augsto līmeni. 

Gatavošu klasi izlaidumam, lai sasniegtu labākus rezultātus mācībās. 

Vairāk laika veltīt mācību darbam. 

Attīstīt skolēnos prasmi organizēt sevi mācībām, plānojot savu laiku. 

Turpināt paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni, lai viņiem būs iespēja piedalīties olimpiādēs, palielināt 

radošo darbu skaitu, novadīt atklāto stundu. 

Plānoju vairāk strādāt ar talantīgiem skolēniem, lai sagatavotu viņus mācību priekšmeta olimpiādēm un 

konkursiem. Apmeklēšu nepieciešamos kursus un seminārus manai tālākizglītībai un profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidei. 

Es pievērsīšu uzmanību latviešu valodas uzlabošanu. 

Nepieciešams turpināt konsultatīvo darbu ar skolēniem, nākamajā gadā veltīt tam vairāk uzmanības, 

diferencēt konsultācijas. 

Sadarbība ar 5.klašu skolotājiem. 

Vairāk uzmanības veltīt talantīgiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Biežāk organizēt 

pasākumus kopā ar 4.v klasi. 

Uzlabot skolēnu mācīšanu. 

Plānoju veikt eksperimentu. Gribu, lai vidusskolnieki veiktu mācību stundu ar 5. klases skolēniem. 

Pagaidām neko nedomāju, esmu piekususi. 

Tā kā 10.mv klasei norvēģu valodas apguve turpināsies otro mācību gadu, tiek plānots skolēniem dot 

iespēju parādīt savas spējas un pielietot savas zināšanas praksē, darbojoties gan individuāli, gan pāros un 

grupās, pašiem meklējot un analizējot informāciju, veidojot prezentācijas un aktīvi iesaistoties diskusijās. 

Tiek plānots kopā ar skolēniem apmeklēt ārpusklases pasākumus, domātus efektīvai norvēģu valodas 

apguvei. 

Paaugstināt apguves līmeni bioloģijā 11. klasē. (11. kl. ir ļoti sarežģīta programma -bioloģija šūnu un 

molekulu līmenī).  

Plānoju nākamajā mācību gadā turpināt risināt problēmu, kas ir saistīta ar angļu valodas konsultāciju 

apmeklēšanu. 

Iesaistīt piekto klašu skolēnus skolas pašpārvaldes darbā. 

Censties paveikto darbu fiksēt. 

Atteikties no skolas almanaha redaktora amata. Vairāk uzmanības pievērst skolēnu radošajām 

aktivitātēm. 

Apgūt un labāk izprast uz kompetencēm balstītu pieeju tehnoloģiju mācīšanas priekšmetā. 

Neko īpaši mainīt savā darbā neplānoju, bet gribu 12. klašu skolēniem piedāvāt radošu darbu „Dzīvās 

gleznas”. 

Vairāk sadarboties ar karjeras speciālistu. 

Gribētu paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, arī latv. val. zināšanas. 

Paaugstināt skolēnu mācību motivēšanu, lielāku skolēnu iesaisti mācībās. 

Censties, lai būtu vairāk skolēnu ar optimālo un augstu apguves līmeni. Par skolēnu sekmēm runāt ar katra 

skolēna kl. audzinātāju mācību gada laikā. 

Īpaši neko nemainīšu, bet turpināšu veidot draudzīgu un pozitīvu atmosfēru.  

Censties motivēt skolēnus vairāk pievērst uzmanību mācībām. 

Nākamajā mācību gadā es veltīšu lielāku uzmanību darbā ar skolēniem, kuriem ir optimāls līmenis, bet 
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varētu būt augsts. 

Attieksmi pret darbu. Neuztvert savu darbu tik emocionāli, mācīties norobežot personīgo dzīvi no darba. 

Centīšos vairāk smaidīt, neuztraukties par to, ko nevaru mainīt. 

14. Priekšlikumi nākošajām gadam (mācību, audzināšanas un ārpusstundu darbā) 

Vairāk iesaistīt audzēkņus, skolas noformēšanas un labiekārtošanas darbos, audzināt izglītojamos vairāk 

skatīties uz nākotni. 

Nākošājām 9.v un 12.mt2 klasēm ir nepieciešami fakultatīvi sagatavošanai valsts eksāmeniem 

2018./2019. māc.gadā. 

Pievērst uzmanību skolēniem, kuriem ir potenciāls un kuri var mācīties, un skolēniem ar mācību grūtībām 

(papildus konsultēt skolēnus, izmantojot diferencēto pieeju ), sniegt vairāk radošo darbu.                                                                                                                            

Organizēt un piedalīties ārpusstundu darbā. 

Īpašu priekšlikumu man nav. Manuprāt, skolas mācību un audzināšanas process ir optimālā līmenī. Skolā 

notiek arī dažādi ārpusstundu pasākumi. Vienīgi vēlos, lai tiktu izremontēta un labiekārtota skolotāju 

istaba.  

Paplašināt mācīšanu ar vairākiem interaktīviem darbiem izmantojot modernās tehnoloģijas. 

Vairāk runāt un tikties ar tiem vecākiem, kuru bērniem ir disciplīnas problēmas, pēc manas pieredzes, tas 

palīdz. 

Plašāk izmantot internet-resursus mācību darbā. Piemēram, uzdevumi.lv ir ļoti labs resurs mājas darbiem. 

Pievērst uzmanību rezultātu izaugsmei. Samazināt aktivitāšu skaitu – paaugstināt darba kvalitāti. 

Apmeklēt vairāk ārpusskolas mācību aktivitātes. 

Pievērst vēl lielāku uzmanību disciplīnas problēmai,  pievērst lielāku uzmanību disciplīnas  problēmai. 

Samazināt mājas darbu. 

Piedāvāt vairāk interneta resursus 

Turpināt paaugstināt zināšanu līmeni 12.mt2 klasei, lai paaugstinātu atzīmes atestātā. 

Latvijas jubileja svinēšanai: Zināšanas centra Latvijas Bankā “Naudas pasaule” apmeklēšana; Ekskursija 

Latvijas Nacionālā Operā, lai izzinātu teātra vēsturi un iepazītos ar aizkulisēm. 

Nepārslogot klases audzinātājus un skolēnus ar pasākumiem. Labāk mazāk un kvalitatīvāk. Vairāk 

uzmanības pievērst mācību darbam un skolēnu uzvedībai un motivācijai. 

Turpināt sadarbību ar Atbalsta personālā speciālistiem. Pievērst uzmanību skolēniem ar mācīšanas 

grūtībām. Strādāt ar talantīgajiem skolēniem. Turpināt iesāktās skolas tradīcijas (Tēva diena, Balto 

galdautu diena, skolas dzimšanas diena, Vecāku diena u.c.). Manuprāt, nav nepieciešams atpūtas 

pasākums ar vecākiem.  

Motivēt skolēnus uz patstāvīgu radošu darbu un lēmumu pieņemšanu, sadarbībā ar vecākiem, organizēt 

vācu valodas konkursu/viktorīnu. 

Mācību darbs manuprāt organizēts labi. Ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, sekmīgi strādā skolas 

Atbalsta personāls. Ja iespējams, skolotājiem saņemt lielāku psihologa palīdzību (klases izpēte un 

ieteikumi skolotājiem, lekcijas klases vecākiem, individuāla palīdzība skolēniem un padomi skolotājiem). 

Organizēt vairāk pulciņu, lai pagarinātās grupas skolēniem katru dienu būtu iespēja lietderīgi pavadīt 

laiku. Skolas teritorijā nepieciešama nojume, lai pagarinātās grupas skolēni varētu atrasties svaigā gaisā 

arī lietainās dienās. Pagarinātās grupas skolēniem nepieciešamas galda spēles, piederumi aktīvām 

nodarbēm skolas pagalmā (lecamauklas, bumbas u.c.). Turpināt iesāktās skolas tradīcijas (Tēvu diena, 

Balto galdautu diena, skolas dzimšanas diena, Vecāku diena u.c.). Uzskatu, ka nav nepieciešams atpūtas 

pasākums ar vecākiem.  
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Apmeklēt tradicionālu Latvijas ražošanu. 

APU komandas darba turpinājums, RĶVS jubilejas ārpusstundu pasākumu organizēšana.  

2017./18. mācību gadā laikā notika aktīvs mācību process un audzināšanas darbs. Novēlu visiem jauku 

2018./19. mācību gadu. 

Attīstīt skolēnu interesi pret krievu valoda un literatūra. Turpmāk nepieciešams pievērst lielāku uzmanību 

daiļdarbu analīzei, attīstīt patstāvīgo domāšanu. 

Turpmāk vēl ciešāk sadarboties ar bibliotēkāru, aizvest bērnus ekskursijā uz pilsētas bibliotēku. 

Pievērst uzmanību skolas skolēnu uzvedībai starpbrīžos. 

Turpināt darbu, attīstīt radošo virzienu gan mācību procesā, gan audzināšanas darbā. Tā bērniem būs 

reāla iespēja ne tikai paplašināt savu redzesloku, bet arī reāli izsaukt interesi pret mācīšanos. 

Tā kā 2017./ 2018.m.g. izdevās izraisīt izglītojamo interesi par norvēģu valodu un Norvēģiju ne tikai 

mācību priekšmeta ietvaros, bet arī apmeklējot fakultatīvās nodarbības, pastāv liela varbūtība, ka vairāki 

skolēni turpinās apmeklēt fakultatīvās nodarbības 2018./2019.m.g. Tāpēc, lai veicinātu lielāku interesi par 

valodu un palielinātu valodas apguves efektivitāti, būtu ieteicams izveidot divas apmācību grupas: ar 

norvēģu valodas priekšzināšanām un bez priekšzināšanām, kas domātas skolēniem, kuri sāks apgūt 

norvēģu valodas pamatus. 

Iespējams aprīkot 306. kabinetu ar video sistēmas komplektu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu 

pilnā apjomā. 

Samazināt ārpusklases pasākumu skaitu, lai nodrošinātu veiksmīgāko mācību procesu. 

Pievērst vairāk uzmanību darbam ar izglītojamo vecākiem, lai palīdzētu viņiem labāk kontrolēt skolēnu 

sekmes. 

Palielināt radošo darbu skaitu 11. klasē, kuru gaitā skolēni var paaugstināt atzīmes. 

Vairāk laboratorijas darbu vērtēt ar atzīmēm. 

Metodiku un uzdevumu izvēlē izmantot individuālu pieeju darbā ar katru klasi. 

Vairāk runāt un tikties ar tiem vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības problēmas. 

Lai skolēni ievērotu ne tikai savas tiesības, bet arī pienākumus.  

Radīt un veikt Literārās viesistabas ar mērķi paplašināt redzesloku un radošās mācīšanās spēju. 

Vairāk runāt un tikties ar tiem vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības problēmas, pēc manas pieredzes, tas 

palīdz. 

Raudzīties vairāk uz nākotni. 

Gribētos ar 12. klašu skolēniem apmeklēt Jūgendstila muzeju Alberta ielā 12. 

Kā rīkoties, ja skolēns stunda laikā izmanto lamu vārdus? 

Mazāk darba ar dokumentāciju, bet vairāk strādāt ar skolēniem. 

Turpināt atbalstīt skolēnu pozitīvo uzvedību. 

Piedāvāt vairāk interneta resursus. Turpināt paaugstināt zināšanu līmeni 12.mt1 klasei, lai paaugstinātu 

atzīmes atestātā. Sagatavot ar 12. klasi pēdējo zvanu un izlaiduma vakaru. 

Jāveido kopīgi pasākumi ar skolēniem (piem. sporta pasākumus, braucienus, spēles, viktorīnas). 

Vairāk runāt un tikties ar tiem vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības problēmas, manuprāt, tas palīdzēs. 

Nepārslogot klases audzinātājus ar vienveidīgiem pasākumiem, kuri ir jāpilda visai skolai. Sadalīt šos 

pienākumus pa klašu grupām. Atteikties no kopīgas svētku svinēšanas ar skolēnu vecākiem (pasākumi 

“Multi - pulti”, “Svētku nekad nevar būt par daudz”, jo tam nav nekāda pedagoģiski psiholoģiskā 

pamatojuma ( par to mums arī mācīja kursos “Vecāku pedagoģiskā kompetence”) un šādi pasākumi var 

būt raksturīgi provincei, kur skola ir vienīgā “Gaismas pils”. 
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Skolēnu mācību motivēšanas paaugstināšana. 

Jācenšas saprast, ka nav mani skolēni un citi skolēni. 

VII. Kopsavilkuma tabula (vērtējums līmeņos) 

 

Jomas un kritēriji: 
Kopā 

Vērtējuma līmenis 

 Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

I. Mācību priekšmeta 

skolotāja darbs 
 

 

1. Mācību saturs 45  1 25 19 

2. Mācīšana un mācī-

šanās  
46 

 3 31 12 

3. Izglītojamo sasnie-

gumi 

 

6. kases skolniece piedalījās Rīgas skolēnu skatuves runas 

konkursā 2.kārtā. 

Izglītojamo sasniegumi ir vērtējami kā labi un ļoti labi,  ir 

strādāts ar katru skolēnu pēc viņa spējām un iespējām. 

Kopumā māc. gads bija mierīgs, nebija nekādu sevišķi izcilo 

sasniegumu, bet arī nebija pārāk lielu negatīvo pārsteigumu.  

Pārsvarā skolēniem ir optimāls zināšanu līmenis. Dažās klasēs 

ir pieaudzis apguves līmenis ( 7.mt, 7.mv,9.mt, 9.v ).   

Paaugstinājies augstāko novērtējumu skaits. Ir klases, kurās 

apguves līmenis ir samazinājies salīdzinot ar pagājušo mācību 

gadu.  

Dažās klasēs šajā mācību gadā bija skolēni ar nepietiekamu 

vērtējumu. ( 6.mt1, 6.mt2, 8.v ) Skolēni piedalījās Starptautiskajā 

olimpiādē «Русский медвежонок» un, skolas ietvaros, ieguva 

godalgas vietas.  

Standarta prasības ir izpildītas.  

Bērni ir ar dažādām prasmēm, iemaņām un zināšanu līmeni. 

ZPD skolā aizstāvēja 6 vidusskolnieki ar atzīmi 7-10.  

Ar vienu darbu  piedalījāmies 42. Valsts konferencē.  

Skolēni visi ir apguvuši mācību vielu, izveidoja muzikālās 

krustvārdu mīklas, izveidotas prezentācijas par komponistiem, 

mūzikas virzieniem, Dziesmu svētkiem, aktīvi piedalās 

pasākumos. 

Neapmierina ķīmijas olimpiādes rezultāti. 

Labi. Skolēni piedalījās olimpiādēs. Sagatavoju olimpiādēm 

gan konsultācijas laikā, gan pēc stundām , bet godalgotas vietas 

nebija.  

6.mt1 klases skolēni saņēma ļoti labus rezultātus matemātikas 

ieskaitē. 

9. klases skolnieki labi nokārtoja sarežģīto eksāmenu. 

2017./2018.m.g. 10.mv klases izglītojamo sasniegumi kopumā 

parāda labu rādītāju. Noslēguma pārbaudes darba vidējais 

vērtējums ir 6,3 balles.  

Šajā mācību gadā tika novadīti 14 pārbaudes darbi un diktāti, 

kur vērtēšanas sistēma bija atzīmes no 1 līdz 10 ballēm. Var 
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secināt, ka neskatoties uz to, ka norvēģu valoda kā 3.svešvaloda 

10.mv klasē tika ieviesta pirmo gadu un valodas apguve uzsākta 

no nulles, izglītojamie sasniedza labus rezultātus. Vidējais gada 

vērtējums mācību priekšmetā ir 7,5 balles.  

11.mt1klases skolēns rakstot ZPD par Norvēģijas un Latvijas 

atšķirībām un līdzībām, saņēma vērtējumu 7 balles, ievērojot 

ieteikumus to uzlabošanai un aizstāvēšanai.  

Pietiekoši. Turpināt strādāt ar skolēniem, kuriem mācības 

sagādā grūtības, bet sevišķi pievērst uzmanību apdāvinātiem 

bērniem.  

Ceturto un piekto klašu  skolēni piedalījās angļu valodas 

olimpiādē skolā un ieguva godalgotas vietas.  

6.mt1 klases skolēni piedalījās daiļlasītāju konkursā. Divi 

skolēni no trim ieguva pirmo un otro vietu. 

Skolēni piedalījās Starptautiskajā olimpiādē «Русский 

медвежонок» un, skolas ietvaros, ieguva godalgas vietas.  

Šajā mācību gadā man nav nesekmīgo, 3  skolēni azstāvēja 

ZPD. 

Izglītojamo sasniegumi ir vērtējami kā labi un ļoti labi,  ir 

strādāts ar katru skolēnu pēc viņa spējām un iespējām. Atbilstoši 

iepriekšējām zināšanām, spējām un attieksmei pret mācību 

priekšmetu 

Pietiekami, labāk jāstrādā ar talantīgiem skolēniem 

Stabili labi, eksāmenus nokārtoja sekmīgi 

Labi, jo lielākoties bija vērojama skolēnu mācību sasniegumu 

augšupejoša dinamika.  

Skolēni ieguva godalgotas vietas skolas mēroga pasākumos, 

Glorijas Tovtkēvičas zinātniskās pētniecības darbs tika nosūtīts uz 

pilsētas konkursu 

4. Atbalsts skolē-

niem  
41 

 4 27 10 

II. Skolotāja radošā 

darbība 
 

 

5. Vide  42 1 6 29 6 

III. Klases audzinā-

tāja darbs 
 

 

6. Atbalsts skolē-

niem 
27 

 1 16 10 

IV. Skolotāja tā-

lākizglītība  
 

 

7. Resursi  44 2 4 27 11 

V. Skolotāja pašsa-

jūta un materiāli 

tehniskās bāzes 

nodrošinājums 
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8. Skolas vide 

 

Skolas vide ir mainīga , tā uzlabojas ar katru gadu kļūst labāk, 

estētiskāk un patīkamāk, omulīgāk, vērtēju to kā pietiekami labu, 

jo nekad nav tā ,ka nevarētu būt vēl labāk. 

Ir sakārtota, tīra un droša, ir ļoti labvēlīgas attiecības ar 

kolēģiem un skolas administrāciju. 

Veltījām daudz uzmanības, uzturot kartību un tīrību skolā. 

Skolotāji dežurē starpbrīžos un uzrauga kārtību. Skolā ir labs 

mikroklimats, kas veicina radoši strādāt, skolas kolektīvs ir 

draudzīgs, laba sadarbība ar citiem priekšmetu skolotājiem.  

Mācību klasē skolēni labprāt apgūst mūziku. 

Kolektīvā valda cieņa, labvēlīga attieksme no administrācijas 

puses, no skolotājiem. Skolotāji ir izpalīdzīgi viens pret otru. 

Vienmēr ir pieejama palīdzība no administrācijas puses. 

Apmierinoši, ar katru gadu tā uzlabojas. Jauns kabineta 

aprīkojums tiek gādāts pēc iespējām. Skolā ir labs mikroklimats, 

kas veicina radoši strādāt, skolas kolektīvs ir draudzīgs. 

Labi iekārtots kabinets un laba materiāli tehniskā bāze. Pēc 

mana lūguma skola savlaicīgi nodrošina pasūtījumu izpildi. 

Viss apmierina skolas vides sakārtotībā, jo gan mācību telpas, 

gan to iekārtojums un tehniskais nodrošinājums ir piemērots 

labvelīgam mācību procesam. Mācību process tiek organizēts 

izglītojamo vajadzībām piemērotā mācību vidē un centrā ir 

skolēnu mācīšanās, jauno zināšanu un prasmju attīstība, kas tiek 

labi īstenotas skolas vides ietvaros.  

Skolas vide ļauj labi jūsties darbavietā, jo skolas vadība un 

kolēģi ir ļoti izpalīdzīgi, pretimnākoši un atsaucīgi.  

Darba vide ir sakārtota, tīra, kārtīga un droša. Bet skolotāju 

istaba pavisam nesakārtota un estētiski nenoformēta.  

Kolektīvs veido vidi un tas ir draudzīgs un izpalīdzīgs. 

Skolā ir labs mikroklimats, kas veicina radoši strādāt, skolas 

kolektīvs ir draudzīgs un atsaucīgs, laba sadarbība ar citiem 

priekšmetu skolotājiem. 

Skolas telpas ir tīras un sakoptas. Skola kļūst arvien skaistāka 

un mūsdienīgāka. Ir veikts garderobes remonts, ir izremontēts 006. 

kabinets.  

Skolas apkārtne nav līdz galam sakārtota. Skolas teritorijā ir 

grūti ieiet lietainā laikā no Maskavas ielas puses, jo tur veidojas 

milzīga peļķe. Skolas pagalmā ir nolietojušās betona plāksnes, no 

kurām bieži izceļas metāla stieples, kas var apdraudēt gan bērnu, 

gan pieaugušo veselību. Ir nepieciešama plākšņu maiņa. 

Skolā ir labs mikroklimats, kas veicina radoši strādāt; skolas 

kolektīvs ir draudzīgs; laba sadarbība ar citiem priekšmetu 

skolotājiem. Labvēlīga, draudzīga. 

Attiecības ar administrāciju un kolēģiem ir draudzīgas. 

Skolas vide ir mainīga, tā uzlabojas.  

Ar katru gadu kļūst labāk, estētiskāk un patīkamāk, omulīgāk, 

vērtēju to kā pietiekami labu, jo nekad nav tā ,ka nevarētu būt vēl 

labāk. Skolā ir labs mikroklimats, kas veicina radoši strādāt; 
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skolas kolektīvs ir draudzīgs; laba sadarbība ar citiem priekšmetu 

skolotājiem.  

Draudzīga, to veicina labs kolektīvs un veiksmīga sadarbība ar 

administrāciju. 

9. Resursi  

 

Labi, jo viss pietiek, trūkstošo, nekad neatsaka papildināt vai 

iegādāties. 

Katra mācību gada sākumā problēmas ar mācību grāmatām vai 

darba burtnīcām. 

Kabinets ir nodrošināts ar visu nepieciešamo, lai strādātu 

vēstures, ekonomikas un sociālo zinību stundās. Nepieciešams 

iegādāties jaunas ekonomikas mācību grāmatas.                                                                 

Pasūtīt jaunas mācību grāmatas kabinetam, norakstīt vecās. 

Labi, vēlams būtu iegādāties projektoru un ekrānu. Kabinets 

nodrošināts. 

Bieži datoram nedarbojas USB (datoram jau ap 10 gadiem), 

nav normāla printera. 

Mācību telpas iekārtojumā viss apmierina, jo ir darbam 

nepieciešamais nodrošinājums: dators, skaļruņi, televizors, 

projektors. Mācību līdzekļu nodrošinājums arī drīzāk apmierina. 

Tā kā 10.mv klases skolēniem un skolēniem, kuri apmeklē 

fakultatīvās nodarbības nav mācību līdzekļu, mācību priekšmeta 

skolotājs apgādā skolēnus ar visam nepieciešamām kopijām 

mācību vielu apguvei. Šis jautājums tiek nokārtots, savlaicīgi 

iedodot metodiskās komisijas vadītājai kopēt izdales materiālus no 

norvēģu valodas mācību grāmatas un darba burtnīcas.  

Apmierina kabināta aprīkojums, bet nav printera.  

306. mācību kabinets ir renovēts, gaišs un silts. Bet ventilācijas 

sistēma ir nenoregulēta. Visa gada laikā kabinetā ir ļoti karsts. 

Kabinetā ir jauns dators un projektors, bet projektors tiek 

nepieslēgts pie datora sistēmu, nav liela ekrāna un tas viss 

nenodrošina pilnvērtīgu mācību procesu. Kabinets labi aprīkots ar 

aparatūru. Aprīkojuma bojājumi tiek ātri novērsti. 

Dažos kabinetos nav ekrānu, skolotāju istaba nožēlojamā 

stāvoklī.  

Kabinets nodrošināts.  

Klasē ir visi IT līdzekļi, taču pavasarī un saulainā laikā 3. stāva 

kabinetos ir grūti strādāt, jo ir nepiemērotas žalūzijas. Klasēs ir ļoti 

karsts. Būtu nepieciešami arī kondicionieri. 

Interaktīvo tāfeli un skeneri informātikas kabinetā.  

Labi, jo viss pietiek, trūkstošo, nekad neatsaka papildināt vai 

iegādāties. 

VI. Skolas darbības 

pilnveidošana  

 

Stundās sadarbojos ar karjeras izglītības konsultantiem, rādot 

piemeros, kur nākotnē var būt noderīgas vizuālās mākslas 

priekšmetā iegūtās zināšanas un prasmes. 

Man izdevās īstenot savu tematisko plānu pilnā apjomā un 

piedalīties ārpusklases pasākumos angļu valodā. 

Šogad visvairāk man patika priekšmetu dienas, Sveču vakars, 
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diskusijas/debates, Valsts svētku svinēšana, labdarības akcijas, 

Jauna gada svinēšana, Skolas dzimšanas dienas svinēšana, 

“Erudīts”, “jautrās” piektdienas, pēctecības nedēļa, Baltā galdauta 

svētki, kolektīva atpūtas pasākumi. 

Labi, viss- gan komunikācija, gan materiālās bāzes 

papildināšana notiek. Problēmas ar projektoru un darba burtnīcām. 

2017./2018.m.g. izdevās sniegt skolēniem zināšanas mācību 

vielas apguvē par dažādiem temātiem un pārskatu par Norvēģiju 

un norvēģu valodas īpatnībām. Ļoti priecē tas, ka izdevās 

ieinteresēt 10.mv klases skolēnus par norvēģu valodu kā mācību 

priekšmetu un motivēt mācīties šo valodu, bet arī izrādīt interesi 

par šo valodu skolēniem, kuri regulāri apmeklēja fakultatīvās 

nodarbības.  

2018./2019.m.g. tiek plānots dot iespēju skolēniem parādīt 

savas spējas un pielietot savas zināšanas praksē, darbojoties gan 

individuāli, gan pāros un grupās.  

Tiek plānots apmeklēt ārpusklases pasākumus. Šajā mācību 

gadā izdevās labāk iepazīties ar kolēģiem un iekļauties jaunā 

kolektīvā, pateicoties pozitīvai attieksmei no vadības un kolēģu 

puses un labvēlīgai darba videi.  

Man izdevās izpildīt savu tematisko plānojumu pilnā apjomā 

un veiksmīgi novadīt ārpusklases pasākumu angļu valodā, bet 

neizdevās apmeklēt tālākizglītības kursus savā priekšmetā. Kursu 

tematika neatjaunojas vai atkārtojas. Man arī patikā sadarbība ar 

svešvalodas MK skolotājiem, klašu audzinātājiem, sociālo 

pedagogu J.Osi.  

Radoši nodarboties ar APU principu ievadīšanu darbā. 

Vissvarīgākā lieta kura man izdevās –skolēnu pašpārvaldes darba 

uzlabošana.  

 Vislabāk izdevās pārliecināt savas dārgās kolēģes novadīt 

nestandarta stundas, organizēt ārpusklases pasākumus. Labi 

novadīti pārbaudes darbi, labi rezultāti. 

Būtu nepieciešams vairāk iesaistīties klašu audzinātājiem, 

priekšmetu skolotājiem karjeras izglītiības realizēšanā.  

Izmantojot jauno, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību vieglāk vērtēt semestra rezultāti 

Organizēt kursus klases audzinātājiem, pirmajā palīdzībā, 

varbūt latviešu valodā skolā.  

Mudināt skolēnus piedalīties konkursos un sacensībās IT jomā. 

Vislabāk bija organizēti ārpusklases pasākumi. Labi novadīti 

pārbaudes darbi, labi rezultāti. Kabinets nodrošināts. 

Kopsavilkumā 6 

vērtēšanas kritēriji 

(cik kopā “X” katrā no 

līmeņiem) 

245 3 19 155 68 
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Secinājumi un priekšlikumi: 

 

Turpināšu piedalīties vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādēs – konkursos. Pilnveidošu radošos 

uzdevumus atbilstoši programmai un mācību plānam, pietuvojoties kompetenču izglītībai. Turpināšu 

izglītoties tālākizglītības kursos. 

Analizējot pašvērtējuma tabulu, es varu secināt, ka 2017./2018 māc. gadā es strādāju labi visās jomās, 

kas ir saitīti ar maniem darba pienākumiem.  

Kopumā māc. gads bija mierīgs, nebija nekādu sevišķi izcilo sasniegumu, bet arī nebija pārāk lielu 

negatīvo pārsteigumu.  

Nākamajā māc. gadā man jāsagatavo divas 9.klašu un divas 12. klašu skolēnus valsts eksāmeniem. 

tāpēc es centīšos strādāt vēl produktīvāk. 

Pietuvojoties kompetenču izglītībai, vairāk apgūt un komunicēt latviešu valodā. 

Paplašināt mācīšanu ar vairākiem interaktīviem darbiem izmantojot modernās tehnoloģijas. 

2017./2018.m.g. esmu strādājusi labi. Pret darbu attiecos atbildīgi. Aizsargāt skolotājus no skolēnu 

morālās vardarbības. Vairāk runāt un tikties ar tiem vecākiem, kuru bērniem ir disciplīnas problēmas. 

Veicināt klasē labvēlīgu, mācīšanās procesu veicinošu mikroklimatu.  

Mācību programma tika realizēta atbistoši  noteiktajam standartam, atbilstoši skolēnu spējām. 

Es strādāju pilnīgi atbilstoši sava vecuma spēkiem. 

Mācību gada laikā notika aktīvs mācību process un audzināšanas darbs. Bija laba sadarbība ar 

atbalsta personālu. Novēlu visiem jauku jauno mācību gadu! 

Savu darbu varu novērtēt kā gandrīz labu. 

Savā darbā esmu atbildīga, strādāju ar maksimālu atdevi. Kā priekšmeta skolotāja 2017./2018.m.g. 

esmu strādājusi labi. Kā klases audzinātajai bija grūtības. 

Īstenoju visus ieplānotus pasākumus. Gribētos, lai skolotāja darbs tiktu pozitīvi novērtēts no vecāku 

puses. 3.klase turpināšu saliedēt klases kolektīvu.  2018./2019.m.g. plānoju attīstīt skolēnos prasmi 

organizēt sevi mācībām.  

Šis mācību gads  bija sasprindzināts, ar daudziem pasākumiem. Dažreiz liekās, ka šo pasākumu skaits 

ir pa lielu, tas var negatīvi ietekmēt mācību procesu. Priekšlikums ir saistīts ar kopēšanas darbiem: labi 

būtu, ja visiem skolotājiem būtu tiešā pieeja pie kopētāja ( protams ar paroli). Tas var ietaupīt darba laiku 

visiem, dos iespēju metodistiem pildīt savu darbu pilnā apjomā.    

Esmu strādājusi labi, lai gan sajūtu izdegšanas sindromu. Savlaicīgi apmeklētie kursi palīdz ar to 

cīnīties. Skolotājiem ikdienā ir pārāk liela fiziskā un morālā slodze, maz iespēju relaksēties, būt kopā ar 

ģimeni. Skolotāju veselībai par labu nāktu, ja būtu mazāk ārpusstundu pasākumu, it īpaši mācību gada 

beigās. Iespējams, ka var optimizēt sapulču, sanāksmju, metodisko apvienību u.c. nepieciešamo un svarīgo 

pasākumu skaitu un norises ilgumu. Daudzas lietas, kuras izskan sanāksmēs, it īpaši klašu audzinātāju, var 

iepazīt, izlasot uz ziņojumu dēļa, e pastā. 

Lai mācību process būtu sekmīgs, lai vairāk ieinteresētu bērnus, skolotājam vairāk jāsaista mācību 

priekšmets ar dzīvi.  Vēlētos apmeklēt ar jaunākajām klasēm pilsētas pasākumus, kā arī uzlūgt no citām 

skolām vokālos ansambļus vai arī uzlūgt profesionāļus. Lai bērnos rastos gatavība izmantot zināšanas un 

prasmes, paust attieksmi, risināt problēmas dzīves situācijās. 

Turpmāk nepieciešams atkārtot ortogrāfiju, sintaksi un leksiku, jo klasē ir neizmantots potenciāls. No 

vecāku puses jābūt stingrākai kontrolei. Tāpat sistemātiski jāatkārto apgūtais materiāls. Nepieciešams 

paaugstināt motivāciju mācīties literatūru, jo tā veicina garigi tikumisko vērtību audzināšanu. 

Lūdzu novērtēt manu darbu kā ļoti labu. 

Turpināt iesākto darbu. Pievērst uzmanību  skolēnu mācību motivācijai. 

Apsvērt iespēju kļūt pa Stradiņa universitātes bāzes skolu. Tas sekmētu skolēnu piesaistīšanu skolai. 
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Noslēgt līgumu ar Latvijas Universitāti, lai uz tās bāzes pamata bērni varētu rakstīt zinātniskos 

darbus.  

2017./2018.m.g. kopumā viss apmierina. Kas attiecas uz priekšlikumiem nākošajām gadam, būtu 

ieteicams izveidot divas atsevišķas apmācību grupas fakultatīvām nodarbībām balstoties uz skolēnu 

zināšanām un prasmēm. Lai veicinātu izglītojamo interesi par norvēģu valodu un palielinātu valodas 

apguves efektivitāti, būtu vēlams veidot vienu grupu ar priekšzināšanām, lai skolēni apmeklējot 

fakultatīvās nodarbības, varētu turpināt apgūt norvēģu valodu un nezaudēt esošo interesi par to, un vienu 

grupu bez priekšzināšanām, kas domāta skolēniem, kuri tikai sāks apgūt norvēģu valodas pamatus. 

Analizējot kopsavilkumu tabulu varu teikt, ka 2017./2018.m.g.es strādāju labi vairākās darbības 

jomās. Man daudz kas izdevās. 2018./2019.m.g. es centīšos strādāt vēl labāk un produktīvāk. Es arī 

plānoju kļūt par klases audzinātāju 5.v klasē. 

Paldies par sadarbību un labus panākumus skolas kolektīvam. 

Pašvērtējuma rezultāts -“Labi”. Nākošajā gadā pievērst uzmanību sadaļai “Skolotāja radošā darbība”. 

Uzlabot kabinetu tehnisko aprīkojumu. 

2017./2018.m.g. esmu strādājusi labi. Pret darbu attiecos atbildīgi. Aizsargāt skolotājus no skolēnu 

morālās vardarbības. 

Es strādāju pilnīgi atbilstoši sava vecuma spēkiem 

Nekad nav tik labi, lai nebūtu vēl labāk. Turpināšu pilnveidot radošos uzdevumus atbilstoši programmai 

un mācību plānam, pietuvojoties kompetenču izglītībai.Turpināšu izglītoties tālākizglītības kursos. 

Darbs apmierina, vide labvēlīga, skolas kolektīvs draudzīgs, skolas administrācija vienmēr ir gatava 

dot padomu un izpalīdzēt. 

Ciešāk sadarboties ar priekšmeta skolotājiem (veidot kopīgas stundas). Jāveido kopīgus pasākumus ar 

skolēniem (piem. sporta pasākumus, braucienus, spēles, viktorīnas). 

Es vienmēr atceros, ka izziņa nāk no vienkāršākā uz sarežģītāko, no tuvākā uz tālāko, no apraksta uz 

paskaidrojumu, no faktiem uz vispārinājumu. Stundā aktivizēju bērna izziņas darbību un paaugstinu interesi 

par mācībām katrā mācību etapā caur individuālo un grupas darbu; diferencēto pieeju; spēli; veidojot 

veiksmes situāciju; patstāvīgo darbu. Uzdevumus un mācību materiālus atlasu tā, lai tie būtu saprotami pēc 

izklāsta, krāsaini noformēti, saturētu saistošus un uz sacensību vērstus elementus, informāciju un faktus, 

kas ir plašāki, nekā paredzēts mācību programmā. Pamatshēmas, tabulas, signālkartiņas, izdales materiāls, 

saistoši vingrinājumi jau sen ir kļuvuši par maniem uzticamiem palīgiem. Tie izsauc izbrīnu, atklāsmes 

jūtas, pārsteigumu, attīsta apķērību, iniciatīvu un izsauc pētniecisko interesi. Kā brīnišķīgs audzināšanas un 

izglītošanas līdzeklis izmantojama spēle, kuru es aktīvi izmantoju savās stundās. Spēles laikā es rosinu 

skolēnu meklēt, rosinu uzvaras vēlmi, kas attīsta prasmi būt ātram, mērķtiecīgam, veiklam, atjautīgam, 

prasmi precīzi veikt uzdevumus, ievērot noteikumus. 

Caur dažādas pakāpes radošo darbu, vairāku variantu uzdevumu veikšanu nodrošinu savu skolēnu 

loģiskās domāšanas attīstību, rosinu pašorganizēšanās un pašprojektēšanas prasmju veidošanos.  

Kā svarīgs mana darba nosacījums ir smaids un laipnie vārdi. 

Nepārslogot klases audzinātājus ar vienveidīgiem pasākumiem, kuri ir jāpilda visai skolai. Sadalīt šos 

pienākumus pa klašu grupām. Atteikties no kopīgas svētku svinēšanas ar skolēnu vecākiem (pasākumi 

“Multi - pulti”, “Svētku nekad nevar būt par daudz”, jo tam nav nekāda pedagoģiski psiholoģiskā 

pamatojuma ( par to mums arī mācīja kursos “Vecāku pedagoģiskā kompetence”) un šādi pasākumi var 

būt raksturīgi provincei, kur skola ir vienīgā “Gaismas pils”. 

Mācību saturu 5.klasēs vajadzētu radikāli mainīt-māc.gr. gandrīz nav latv.rakstnieku un dzejnieku 

darbu(ir tikai ārzemju autoru d.);gramatika ir haotiska-nav pat paskaidrojumu par gr.tēmām. 

Sekmīgu skolas jubilejas gadu!!! 

Es gribu izteikt novēlējumu – lai skolai ir motivēti skolēni un zinoši skolotāji! 

Nav nekādas jēgas izteikt priekšlikumus, jo tie netiek ņemti vērā. 
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Īstenoju visus ieplānotos pasākumus. Visi skolēni ir apguvuši mācību programmu. 3.klasē turpināšu 

saliedēt skolēnu kolektīvu. Gribētos, lai skolotāja darbs tiktu pozitīvi novērtēts gan no sabiedrības, gan 

vecāku puses. Visiem kolēģiem novēlu labu veselību un radošu, panākumiem bagātu 2018./2019.m.g.! 

Apsveicu Rīgas Ķengaraga vidusskolu 50 gadu jubilejā! Lai skola tā arī turpina starot –kā zvaigzne 

un kā puķe, starp mūžīgo un ikdienišķo, starp vakardienu un rītdienu, no idejām uz to piepildījumu! 
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