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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Zilupes vidusskola atrodas Skolas ielā 1, Zilupē, LV-5751.  

Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā skolas dibinātājs ir Zilupes 

novada pašvaldība. Zilupes novads – novads ar tālāko Latvijas austrumu punktu, robežu ar 

Krievijas federāciju un Baltkrieviju. Zilupes novada administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta. Tā 

atrodas 308 km attālumā no Rīgas, 62 km attālumā no Rēzeknes. Novada kopējā platība 32 273 

ha, t.sk. Zilupes pilsēta 460 ha, Zaļesjes pagasts 10 788 ha, Pasienes pagasts 11 925 ha, Lauderu 

pagasts 9100 ha. Zilupes novads ir lielākais austrumu loģistikas centrs – tā ir starptautiskā 

automaģistrāle un dzelzceļa līnija Rīga- Maskava, Terehovas robežkontroles punkts. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Skolas nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. 

Ar Zilupes novada domes 2010. gada 26.marta lēmumu tika reorganizēta Pasienes 

pamatskola un no 2010.gada 1.jūlija izveidota Zilupes vidusskolas struktūrvienība Pasienes 

pamatskola, kas atrodas Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienē 12 km attālumā no Zilupes 

vidusskolas un darbojas saskaņā ar Zilupes vidusskolas nolikumu. 

 Skolā mācās bērni no Zilupes pilsētas, Zilupes novada Zaļesjes, Pasienes, Lauderu 

pagastiem, Ludzas novada Brigu, Nirzas, Istras pagastiem, no Ludzas pilsētas, Ciblas, Inčukalna 

un Rēzeknes novada, kā arī no Rīgas, Bauskas, Dagdas, Daugavpils un Rēzeknes.  

Zilupes vidusskolā ir divas mācību plūsmas. Pasienes pamatskolā tikai krievu plūsma. 

2017./2018.gadā skolā mācās 310 skolēni un 11 bērni apmeklē pirmskolas izglītības 

iestādes grupu Pasienes struktūrvienībā (informācija uz 2017.gada 1.septembri), ir 26 klašu 

komplekts (5 klašu komplekti Pasienē).  

 

1. tabula.  Izglītojamo skaits pa klašu grupām 

 

Mācību gads 1.- 4. klases 5.-9. klases 10.-12.klases Kopā Klašu 

komplekti 

2015./2016. 108 163 93 364 32 

2016./2017. 83 163 99 345 30 

2017./2018. 75 152 83 310 29 

 

 
 

Zemās dzimstības un pastiprinātās iedzīvotāju migrācijas ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos 

gados skolēnu skaits samazinās. Tas sasaucas ar demogrāfisko situāciju valstī kopumā. 
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Skolā strādā 46 skolotāji (9 skolotāji Pasienes struktūrvienībā), no tiem 1 doktors, 26 

maģistri. Visi skolas pedagoģiskie darbinieki atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 

(2014.28.10.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

un pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kārtību" izvirzītajām prasībām. Pedagoģiskie 

darbinieki pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības un pieredzes 

apmaiņas seminārus ārpus skolas, tālākizglītības kursus, kā arī kolēģu vadītās atklātās stundas 

gan ārpus skolas, gan skolā, gan arī paši vadot atklātās stundas. Pedagoģiskā darba kompetence 

tiek pilnveidota šādos virzienos:  

• atbilstošā mācību priekšmeta metodikā;  

• pedagoģijā un psiholoģijā (jaunākās tendences pedagoģijā, izglītības darbā, pozitīvas 

sadarbības veicināšanā ar izglītojamiem un viņu vecākiem); 

 • individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā (bērni ar speciālām vajadzībām mācību 

procesā); 

 • jaunās interaktīvās tehnoloģijas (datorzinību kursi, darbs ar interaktīvo tāfeli); 

 • audzināšanas darbs; 

 • skolvadības jautājumi;  

• atbalsts pozitīvai uzvedībai; 

 • bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 

2.tabula. Skolas pedagogu izglītība 

 

Kopā 
Ar augstāko 

izglītību 
Doktors Maģistri Bakalaurs 

2 augstākās 

izglītības 
Sertifikāts 

Pedagogi 46 1 26 6 12 18 

Iestādes 

direktors, 

direktora 

vietnieki 

5  4 1 4 3 

Skolotāji 39 1 20 4 8 15 

Izglītības 

psihologs 
1   1   

Bibliotekārs 1  1    

 

3.tabula. Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtējums 

 

Kvalitātes pakāpe Skolotāju skaits 

1.pakāpe - 

2.pakāpe 1 

3.pakāpe 28 

4.pakāpe 6 

5.pakāpe - 

Nav pakāpes 11 

 

Sociālās vides raksturojums: 

 

Zilupes novada un Zilupes pilsētas sociālo vidi raksturo rādītāji: 

 

 pilsētas teritorijā dzīvo 1643 iedzīvotāji, novadā –3287 iedzīvotāji; 

 uzņēmējdarbībā attīstība vērojama galvenokārt mazumtirdzniecība, kokapstrāde, 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošana;  

 pieaugot bezdarbam, pilsētā un novadā palielinās vajadzība pēc sociālās palīdzības;  
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 etniskā struktūra Zilupes novadā ir sekojoša – Zilupes novadā vairāk nekā puse (54 – 

55%) iedzīvotāju pēc tautības ir krievi, latvieši ir nedaudz vairāk par piektdaļu no novada 

iedzīvotājiem (23%), salīdzinoši daudz ir baltkrievu tautības pārstāvju (15 – 17%), ir arī 

ukraiņu (1,4 -1,5%) un poļu, (2,0 – 2,5%), citu tautību pārstāvji veido nelielu procentu no 

kopējā iedzīvotāju skaita.  

 reliģiskā piederība – kristieši (katoļi, pareizticīgie, luterāņi u.c.); 

 skolā mācās skolēni no ģimenēm ar dažādiem finanšu ieņēmumiem, kultūru un 

uzskatiem; 

 1.-4. klašu 75 skolēni saņem valsts finansētas brīvpusdienas; 

 Zilupes novada pašvaldība apmaksā pusdienas 22 izglītojamajiem no trūcīgām ģimenēm; 

 Zilupes vidusskolā mācās 89 bērni no nepilnām ģimenēm; 

 7 vecāki strādā ārpus Latvijas. Vērojama tendence darbu meklēt ārzemēs, tāpēc ik gadu ir 

skolēni, kas pārceļas uz dzīvi pie vecākiem ārzemēs un turpina izglītību tur; 

 15 bērni atradās ārpus ģimenes aprūpē. 
 

4.tabula. Sociālās vides raksturojums skaitļos uz 01.09.2017.  
(tabulā netika iekļauti skolēni, kas mācās neklātienes programmā) 

 

 

Klase  Izglītojamo 

skaits 

Ģimenes sociālais sastāvs Vecāki 

bezdarbnieki 

Vecāki, kuri 

strādā ārpus 

Latvijas 

 

Aizbildniecība 

Pilnās 

ģimenes 

 

Nepilnās 

ģimenes 

Daudzbērnu 

ģimenes 

Viens 

vecāks 

Abi 

vecāki 

Viens 

vecāks 

Abi 

vecāki 

 

1.a 9 5 4  2    1 

1.b 3 3  2 3     

1.c 6 2 4  3     

2.a 7 6 1  1 1    

2.b 3 3  2 3     

2.c 7 7   1 1 1   

3.a 9 7 2 1 3 1    

3.b 4 4  1  1    

3.c 5 4 1  1     

4.a 15 11 4 1 7 2    

4.c 8 7 1  3 1    

5.a 12 6 6 2 1 2    

5.b 3 1 2 1 2     

5.c 10 6 4 2  4   1 

6.a 22 12 10 1 8 3    

6.b 4 3 1 2 3     

6.c 16 9 7 1 3    1 

7.a 17 12 5 1 4 5   1 

7.b 3 2  2 1 1   1 

7.c 7 3 4  2 3 1   

8.a 22 15 7 2 9 2   2 

8.b 3 2   1 2   1 

8.c 6 5 5 2 4 1    

9.a 15 10 1 1 4 4 1  1 

9.b 7 3    4   3 

9.c 9 3 6 2 6 3    

10.c 11 10 1 1 2 1 2  1 

11.c 15 10 5 1 6  1 1 2 

12.c 18 10 8 1 2 4    

Kopā 276 181 89 29 85 46 6 1 15 
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Uz skolu mācīties brauc bērni no visiem Zilupes novada ciemiem, no Zilupes novada 

Pasienes pagasta un Lauderu pagasta, Ludzas un Dagdas novadiem. Pašvaldībai ir savs 

transports – 5 autobusi: 

- MERCEDES BENZ SPRINTER 515 – 20 sēdvietas; 

 - ISUZU TURQUOISE – 30 sēdvietas, 10 stāvvietas;  

- MERCEDES BENZ SPRINTER 313 – 18 sēdvietas; 

 - SIETRA S213 UL – 41 vieta; 

- BMC215 – 32 sēdvietas, 20 stāvvietas. 

Skolas autobusi katru dienu no rīta un pēcpusdienā veic maršrutus. Zilupes novada pašvaldība 

kompensē visus transporta izdevumus, kas rodas, skolēniem nokļūstot skolā un atgriežoties 

dzīvesvietā, tādējādi nodrošinot viņiem iespēju iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību pēc 

iespējas tuvāk savai dzīves vietai. 

Zilupes vidusskolā ir labvēlīga vide, kur izglītojamais veido savas vērtības, zināšanas, prasmes, 

attieksmi pret sevi, Latviju un apkārtējo pasauli. Skolā mācās dažādu tautību bērni. Lielākā daļa, 

258 skolas skolēni, dzīvo Zilupes novada administratīvajā teritorijā.  

Skolai ir viss nepieciešamais telpu un materiāltehniskais nodrošinājums izglītības valsts 

standartu un skolas programmu realizācijai. Pateicoties  Zilupes novada pašvaldības atbalstam un 

skolas iesaistei dažādos projektos, pēdējo gadu laikā tas mācību vide ir ievērojami uzlabota un 

modernizēta. 

 

5.tabula . Zilupes vidusskolas  finansējums 

 

Finansējuma 

avoti 
2013 2014 2015 2016 

 Summa (Ls) Summa (Eur) Summa (Eur) Summa (Eur) 

Kopējais 

finansējums 
678161,00 1056915,00 925357,00 927983,00 

t.sk. no valsts 

budžeta 
341546,00 563228,00 552764,00 539925,00 

no pašvaldības 

budžeta 
293174,00 434184,00 320606,00 327579,00 

maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi 

4073,00 5803,00 5133,00 4872,00 

starppašvaldību 

norēķini 
39368,00 53700,00 46854,00 55607,00 

 

Skolā ir visi mācību programmu realizācijai nepieciešamie mācību kabineti (ESF projektā 

tika renovēti un aprīkoti dabaszinātņu kabineti), mūsdienīgi aprīkota sporta zāle, stadions, 

bibliotēka, lasītava, interneta klubs, ēdnīca, bufete, aktu zāle.  

Ārpus mācībām skolēni nodarbojas: sporta skolā, BJC pulciņos, fakultatīvos. 

  Skolas īpašie piedāvājumi un darbības jomas 

 iegūt kvalitatīvu izglītību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmās;  

 iegūt vidējo izglītību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  

neklātienes programmā;  

 izglītības procesa nodrošināšana speciālās izglītības programmās;  

 saņemt kvalificētu logopēda un psihologa palīdzību;  

 pilnveidot fizisko sagatavotību, izmantojot skolas sporta zāli, stadionu, laukumus, 

piedalīties sporta sacensībās reģionā, valstī, ārzemēs; 

 apmeklēt pagarinātās dienas grupas no 1.-4. klasei;  
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 darboties Mazpulku un Jaunsargu organizācijās; 

 darboties daudzveidīgas interešu izglītības programmās; 

 darboties ES projektos; 

 plašs ārpusklašu pasākumu un aktivitāšu klāsts; 

 olimpiāžu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem 

apbalvošana; 

 stiprināt izglītojamo patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu skolas 

tradicionālajos pasākumos:  

  Zinību diena;  

  Jaunsargu pārgājieni;  

 Latviešu gadskārtu svinēšana;  

  Skolotāju diena;  

 Tehnisko darbinieku diena; 

 Lāčplēša diena;  

 Latvijas valsts dzimšanas diena;  

  Ziemassvētku pasākumi skolā un novadā;  

  Karjeras nedēļa;  

  Sporta dienas;  

  Absolventu salidojums;  

 Labdarības akcijas, 

 Pasākums sākumskolu beidzot;  

  Pēdējais zvans;  

  Izlaiduma balle 9.klasēm;  

 Izlaiduma balle  12.klašu absolventiem  

 Lai nodrošinātu mūsdienīgas izglītības vajadzībām atbilstošus apstākļus, skolā ir: 

 bibliotēka, kurā skolēni var lasīt grāmatas un žurnālus, kā arī izmantot informācijas 

tehnoloģijas patstāvīgam darbam; 

 modernizēti dabaszinību kabineti, kuros skolēni var izmantot iekārtas un mācību 

līdzekļus, lai veiktu pētnieciskus darbus fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā; 

 mūsdienīgi mācību kabineti ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas 

iespējām sākumskolas, valodu, sociālo zinību un mākslas jomas priekšmetu apguvei; 

 modernizēti mājturības un tehnoloģiju kabineti, kuros skolēni var izmantot iekārtas un 

mācību līdzekļus veiksmīgai mācību priekšmeta apguvei; 

 moderna un plaša sporta zāle un stadions izglītības programmu un interešu izglītības 

programmu īstenošanai. 
 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību prioritātes un konkrēti 

rezultāti) 

 

Skolas vīzija: Mūsdienīga, atvērta  un konkurētspējīga skola ar savu ES. 

 

Skolas  misija: Mūsu Zilupes vidusskola ir skola sevis apzināšanai, kurā tika veicināta 

skolēnu personības attīstība četrās dimensijās  

 fiziskajā (veselīgs dzīvesveids);  

 mentālajā jeb prāta (zināšanas un prasmes);  

 sociāli ekonomiskajā (mērķtiecība, empātija un radošums);  

 garīgajā (vērtības). 
 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā, attīstošā un audzinošā darbība. 

 

 



 8 

 

Skolas darbības pamatmērķis:   

veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu 

sasniegšanu un nodrošināt katram skolēnam iespēju iegūt kvalitatīvu un mūsdienīgu 

izglītību, iemācīt mācīties, orientējoties uz viņa personīgo izaugsmi. 

 

Skolas uzdevumi: 

Pamatjomā:  Mācību saturs 

 Īstenot licencētās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, speciālās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un 

uzdevumus; 

 Pārzināt un saplānot mācību saturu tā, lai izpildītu mācību priekšmeta standarta 

prasības atbilstoši skolas licencētajām izglītības programmām; 

 Dažādot sadarbības formas starp mācību priekšmetiem un metodiskajām  

komisijām 
 

Pamatjomā: Mācīšana un mācīšanās 

 Nodrošināt visiem skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo 

vidējo izglītību, motivēt viņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei; 

 Nodrošināt skolēnu ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai 

integrācijai un izglītības turpināšanai; 

 Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti, vērtēšanas efektivitāti; 

 Sekmēt skolēnu motivāciju jēgpilnam mācību darbam; 

 Veicināt  skolēnu un pedagogu kompetenču attīstību, īpaši aktualizējot  

lasītprasmi un digitālo kompetenci; 

 Veicināt skolēnu radošumu 

 

Pamatjomā: Skolēnu sasniegumi 

 Izvērtēt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos 

 

Pamatjomā: Atbalsts skolēniem 

 Sniegt pilnvērtīgu atbalstu izglītojamo veselības aprūpē, personības veidošanā, 

karjeras izvēlē, nodrošināt drošību un sociālo palīdzību, pilnveidot sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem; 

 Kopt skolas un klases tradīcijas, veicinot talantu izkopšanu, veselīgu un sportisku 

dzīvesveidu; 

 Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma 

nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada/pilsētas 

sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā un aktualizējot svarīgus notikumus 

ģimenē, skolā, novadā, valstī, gatavojoties Latvijas simtgadei; 

 Attīstīt izpratni par izkopjamajiem tikumiem, vērtībām, veselību un uzvedības 

kultūru; 

 Veicināt skolēnu vērtību sistēmas veidošanu, sociālās un kultūras pieredzes 

ieguvi, tikumu izkopšanu un saturīga brīvā laika pavadīšanu 

 Sagatavot skolēnus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu 

pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

 Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides 

veidošanā; 
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 Rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudžu 

sadarbību un vienotību sabiedrībā; 

 Īstenot kvalitatīvu interešu izglītību, kas dotu iespēju lielākajai daļai skolēnu 

produktīvi aizpildīt brīvo laiku 
 

Pamatjomā: Skolas vide 

 Nodrošināt mācību procesam nepieciešamos līdzekļus un estētiski sagatavotas 

telpas; 

 Veidot pozitīvu sadarbības vidi, kur strādā kvalificēti pedagogi un valda 

taisnīgums, cieņa; 

 Veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām skolām; 

 Sekmēt daudzpusīgu sadarbību ar izglītības procesā iesaistītajiem partneriem, 

īpašu uzmanību veltot karjeras izglītībai; 

 Sadarboties ar skolēnu vecākiem vai citām personām, kas realizē aizgādību 

(turpmāk tekstā- vecāki) ar mērķi nodrošināt pozitīvu un kvalitatīvu izglītojošo 

darbu skolā, veidot kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem; 

 Sadarboties ar pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un 

uzņēmumiem, lai nodrošinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas 

apmaiņu un sadarbību izglītības mērķu sasniegšanai; 

 Skolas fiziskās vides labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

Pamatjomā: Resursi 

 Virzīt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides procesu; 

 Turpināt mācību priekšmetu kabinetu papildināšanu ar mācību līdzekļiem un to 

efektīvu izmantošanu; 

 Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos, personāla un 

informācijas resursus. 

 

Pamatjomā: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 Nodrošināt efektīvu skolas darbību visās jomās, veikt skolas darba plānošanu, 

pārraudzību un izvērtēšanu, iesaistot sājā procesā skolotājus, skolēnus un 

vecākus; 

 Nodrošināt skolas darbības tiesiskumu. 

 

Iepriekšējo mācību gadu  prioritātes un konkrēti rezultāti  

Pamatjoma Skolas darba 

prioritāte 

Sasniegtais rezultāts 

Mācību saturs Vispārējās vidējās 

izglītības standarta 

apguves un 

realizācijas 

izvērtējums 

Novērtēšanas periodā skola realizēja 10 licencētas un 

akreditētas izglītības programmas. 

Visos mācību priekšmetos pedagogi strādā pēc jauniem 

standartiem, uzlabotām mācību priekšmetu 

paraugprogrammām un detalizētiem tematiskiem 

plāniem. 

Pedagogi ir apguvuši standartu un mācību priekšmeta 

programmu ieviešanas metodiku un teorētisko bāzi. 

Mācību saturs papildināts ar mūsdienu aktualitātēm. 

Metodiskajās komisijās apzinātas novitātes standartos 

un programmās, analizēta to īstenošana. 

Pedagogi atbalstīti kvalifikācijas pakāpju iegūšanai. 

Veicināta pedagogu tālākizglītība, pieredzes apmaiņa 

skolā un ārpus tās. 
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Izvērtēta skolā izmantojamo mācību grāmatu, mācību 

līdzekļu atbilstība pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmu prasībām un realizācijai. 

Tika izstrādāti mācību priekšmetu standartiem atbilstoši 

pārbaudes darbi 

Tika izstrādāti pārbaudes darbi atbilstoši skolēnu 

spējām un vajadzībām. 

Mācību satura 

atbilstības, 

nepārtrauktu un 

efektīvu pārmaiņu 

nodrošināšana, kas 

sekmē skolas darba 

rezultātu kvalitāti, 

skolotāju un 

skolēnu radošo 

darbību un 

sadarbību visos 

līmeņos 

Skola  tika nominēta dalībai projektā “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” mācību satura aprobācijā. 

Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogu 

komandas piedalījās profesionālās pilnveides mācībās. 

Vadības komanda piedalījās profesionālās pilnveides 

mācībās. Tika sākta pēctecīga mācību satura un 

mācīšanas pieejas ieviešana skolā.  Skolotāji vienojas 

par caurviju tēmu apguvi. Skolā notiek  regulāra un 

sistemātiska pedagogu sadarbība, plānojot un īstenojot  

darbu projekta ietvaros. 

Mācīšana un 

mācīšanās  

Pedagoģiskā 

procesa 

efektivitātes 

paaugstināšana 

Pedagogi prasmīgi plāno mācību procesu, ņemot vērā 

izglītojamo vajadzības, vecumposma īpatnības, iespējas 

un sasniegumus.  

Mācību stundu norise ir kvalitatīva, atbilstoša mūsdienu 

prasībām, jo pedagogi savās stundās mērķtiecīgi pielieto 

modernās mācību metodes un informācijas tehnoloģijas.  

Mācību rezultāti regulāri tiek apkopoti, un par tiem 

sniegta informācija izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Skolēnu mācību rezultātu uzlabošanai un zināšanu 

papildināšanai skolotāji regulāri darbojas ar 

izglītojamajiem individuālo nodarbību laikā. 

Finansējuma plānošana mācību ekskursijām un citām 

mācību aktivitātēm ārpus skolas telpām. 

Izglītojamie tiek iesaistīti daudzveidīgā praktiskā 

darbībā, viņiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties 

dažādos konkursos un projektos. 

Pedagogi iesaistījušies tālākizglītības kursos par 

mācīšanas un mācīšanās problēmām. Pedagogu 

komandas piedalījās profesionālās pilnveides mācībās 

projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. 

Skolā strādā atbalsta personāls – logopēds, psihologs, 

bibliotekāre, skolas medmāsa. 

Tika nodrošināti asistentu pakalpojumi bērniem ar 

īpašām vajadzībām (kustības un redzes traucējumiem) 

laika posmā no 2012.- 2017.gadam. 

Diferencēto mācīšanas un mācīšanās metožu 

izmantošana mācību procesā. 

Skolotāji palīdz izglītojamajiem veikt mācību procesa 

un savu sasniegumu pašvērtējumu. 

Izglītojamo vecāki ir informēti par atbalsta pasākumiem 

mācību rezultātu uzlabošanai. 

Pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem skolā, novadā, 

reģionā. 
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Individuālo izglītības plānu izstrāde un pilnveide. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Izglītojamo mācību 

prasmju un 

kompetenču 

pilnveidošana, 

mācību sasniegumu 

līmeņa 

paaugstināšana 

Skolā ir izstrādāta un tiek ievērota vienota izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolā tiek 

analizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 

un valsts pārbaudes darbos. 

Skolēni izprot pārbaudes darbu veikšanas un vērtēšanas 

nosacījumus. 

Katra semestra noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdēs 

tiek veikta skolēnu sasniegumu dinamikas analīze. 

Veikta skolēnu sasniegumu mācību priekšmetos un 

VPD uzskaite un analīze. No  2013./2014.mācību gada  

izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas uzskaite tika 

veikta, izmantojot E-klases piedāvātājas iespējas. Skola 

un sabiedrība regulāri tiek informēta par izglītojamo 

mācību sasniegumiem (laikrakstos, skolas līnijās, 

novada  mājas lapā, paziņojumos u.c). 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti un ikdienas sasniegumi 

liecina, ka paaugstinājušies dabaszinātņu priekšmetu 

sasniegumi.   

Izglītojamo vecāki regulāri saņem informāciju par 

izglītojamo mācību darbu un uzvedību.( E-žurnāls no 

2013.gada) 

Pilnveidota skolēnu kavējumu uzskaites kārtība. 

Izstrādāta skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

veikšanas kārtība. 

Skolā notiek konkursi un olimpiādes, kas veicina 

izglītojamo mācīšanās prasmes. 

Novadu apvienības olimpiāžu rezultāti liecina par 

augstiem sasniegumiem valodās, dabaszinātņu 

priekšmetos. (Skat. Citi sasniegumi) 

Ir noteikta kārtība un tradīcijas izglītojamo mācību 

sasniegumu stimulēšanai. 

Atbalsts 

skolēniem 

Vispusīga skolēnu 

personības attīstība 

 

 

 

Pedagogu darbs ar talantīgajiem skolēniem. Tika 

organizēta talantīgo skolēnu, viņu skolotāju un vecāku 

godināšana. Ir izstrādāta un darbojas kārtība izglītojamo 

apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un 

sacensībās. 

Pedagogu darbs ar skolēniem ar īpašām vajadzībām. 

Iekļaujošā izglītība – 6 speciālās izglītības programmu 

īstenošana, atbalsta personāla iesaiste mācību procesā, 

profesionālās kvalifikācijas pilnveide speciālajā 

izglītībā. 

Veikts individuālais darbs ar izglītojamajiem, kuriem 

nepietiekams mācību sasniegumu līmenis. 

Skola piedalās ESF projekta „Atbalsts individuālo 

kompetenču attīstībai”. 

1., 5., 10.klasēs notiek skolēnu adaptācijas pasākumi. 

Par rezultātiem tiek informēti vecāki un pedagogi. 

Adaptācijas pasākumi tiek organizēti arī tajās klasēs, 

kurās mācību gada sākumā ir uzņemti vairāki jauni 

skolēni. 
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Skolā pastāv pašpārvaldes struktūras - Skolas padome, 

kurā darbojas skolotāji, izglītojamie un izglītojamo 

vecāki un Skolēnu pašpārvalde. Skolas padomei un 

Skolēnu pašpārvaldei ir izstrādāti reglamenti, kas 

nosaka šo institūciju darbības uzdevumus un tiesības. 

Skolas audzināšanas programmas izstrāde, ietverot 

pasākumu kompleksu skolēnu pilsoniskās apziņas 

stiprināšanai, iesaistot skolēnus skolas kultūrvides 

veidošanā. 

Skola audzina izglītojamos, veicinot dzimtenes - 

Latvijas mīlestību, skolā ir izveidots tematiskais plāns 

“Latvijai-100”. 

Skolā tiek nodrošināts atbalsts karjeras izglītībā. Skolā 

ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga 

informācija skolēniem un viņu vecākiem par turpmākās 

izglītības un profesijas izvēles iespējām. 

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli 

izglītotas personības veidošanos, atbalstot plašu interešu 

izglītības nodarbību klāstu. 

 Skola īsteno ESF projektu „Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Drošības 

noteikumu 

ievērošana ikdienā, 

drošības un 

veselības 

saglabāšana 

Skolā strādā atbalsta personāls – psihologs,  logopēds, 

bibliotekāre, medmāsa. Izglītojamajiem ir pieejamas 

psihologa, logopēda konsultācijas, ikgadējas ģimenes 

ārsta pārbaudes un regulāri stomatologa bezmaksas 

pakalpojumi. Katru gadu skolas medmāsa pārbauda 

izglītojamo veselības stāvokli un regulāri sniedza 

atbalstu izglītojamiem. 

Tika veiktas izmaiņas Zilupes vidusskolas iekšējās 

 kārtības noteikumos un drošības instrukcijās.  

Tika izstrādāts rīcības plāns, ja izglītojamais apdraud 

savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību. 

Piedalīšanās Valsts izglītības satura centra plānotajās 

drošības nedēļas aktivitātēs. 

Starpinstitūciju (skola, pirmsskolas iestāde, sociālais 

dienests, bāriņtiesa) sadarbības plāna īstenošana. 

Skola tiek mērķtiecīgi plānoti un organizēti drošības 

pasākumi 

Skolas un ģimenes 

sadarbības 

pilnveidošana,  

atbalsta sistēmas 

nodrošināšana un 

realizēšana visās 

izglītības pakāpēs 

Skola plāno un regulāri organizē sadarbību ar 

izglītojamo ģimenēm. Vecāki tiek informēti par 

izglītojamo veiktā darba kvalitāti. Vecāki saņem 

savlaicīgu informāciju par mācību saturu, par mācību 

procesa plānojumu un ārpus stundu aktivitātēm.  

Vecāki aktīvi iesaistās dažādos skolas pasākumos: 

skolēnu pašdarbības koncertos, kā palīgi mācību 

ekskursiju, teātru izrāžu apmeklējumu organizēšanā, 

priekšnesumu un telpu noformējumu sagatavošanā, kā 

arī iepazīstina ar savām profesijām karjeras izvēles 

klases stundās. 

Skolas vecāku kopsapulcēs,  klases vecāku sanāksmēs 

un Skolas padomē tiek apspriesti daudzi aktuāli skolas 

pedagoģiskā procesa jautājumi un pieņemti lēmumi.  
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 Vecāki kopā ar izglītojamiem, kuriem bija neattaisnotie 

stundu kavējumi un uzvedības problēmas, regulāri tika 

aicināti uz pārrunām pie direktores sadarbībā ar skolas 

atbalsta speciālistiem, klašu audzinātājiem, citiem 

pedagogiem un nepieciešamības gadījumā policijas 

darbiniekiem. 

Apzinot izglītojamos, kuriem ir mācīšanās vai 

uzvedības grūtības, atbalsta personāls un skolas 

administrācija aicina viņu vecākus uz individuālām 

pārrunām. Nepieciešamības gadījumā tiek uzsākta 

starpinstitucionāla sadarbība. Jebkuram vecākam ir 

brīvi pieejamas psihologu, logopēda, medmāsas un citu 

skolas speciālistu konsultācijas. 

Bērnu problēmu risināšanā tika piesaistīts Sociālais 

dienests un Bāriņtiesa. 

Skolas klašu audzinātāju metodiskajā komisijā un 

pedagogu sanāksmēs tika analizēti informācijas 

apmaiņas un sadarbības ar vecākiem rezultāti. 

Skolas vide Skolas drošas vides 

pilnveidošana 

Pārstrādāti un papildināti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi. 

Konfliktsituāciju risināšanā piesaistīts pašvaldības 

sociālais dienests, bāriņtiesa, psihologs, nepilngadīgo 

lietu inspekcija un policijas darbinieki.  

Konfliktsituācijas tiek risinātas korekti un taisnīgi. 

Tika organizētas apmācības par skolēnu tiesībām klašu 

audzinātājiem, skolotājiem, tehniskiem darbiniekiem un 

skolas vadības darbiniekiem. 

Skolas telpas un teritorija skolēniem un pedagogiem ir 

drošas. 

Katru gadu notiek skolas teritorijas labiekārtošana. 

Tika veikta skolas stadiona rekonstrukcija. 

Tika veikts ēdnīcas telpu  remonts. 

Bibliotēkas telpu remonts. 

Rotaļu laukuma izveide. 

Fizikas kabineta palīgtelpas remonts. 

Mājturības un tehnoloģiju kabinetu remonts. 

Skolas rekreāciju, kāpņu telpu un palīgtelpu remonts 

jaunajā skolas korpusā. 

Skolēnu drošībai darbojas 4 novērošanas kameras. 

Sākumskolas klašu telpu remonts. 

Zilupes vidusskolas struktūrvienības PII grupas 

materiālās bāzes papildināšana. 

Zilupes vidusskolas struktūrvienības sporta zāles, 

latviešu valodas un sākumskolas telpu remonts. 

Zilupes vidusskolas struktūrvienības rekreāciju grīdas 

seguma remonts. 

Skolas ārējā un 

iekšējā tēla 

pilnveidošana 

Skolēni un skolas personāls atbalsta un pozitīvi novērtē 

skolas tradīcijas, apzinās savu lomu skolas tēla 

veidošanā. 

Skolas darbība tiek plānota tā, lai veicinātu skolas 

atpazīstamību, patriotisma un lepnuma jūtas par savu 
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skolu, novadu. 

Tika pilnveidots informatīvo stendu dizains un 

sistematizēts to saturs. 

Skolas vadība analizē un vērtē skolas mikroklimatu  

padomes un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Regulāri tika pilnveidota informācija par skolu Zilupes 

novada mājas lapā www.zilupe.lv 

Resursi Materiāli tehniskās 

bāzes 

pilnveidošana. 

Mācību līdzekļu 

papildināšana, 

ievērojot prioritātes 

un mūsdienu 

prasības 

Veiksmīga sadarbība ar Zilupes novada pašvaldību 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā. Skolas rīcībā 

esošie resursi ļauj realizēt skolai izvirzītos darba 

uzdevumus - ir laba kārtībā sagatavotas mūsdienīgas 

mācību telpas, kas apgādātas ar nepieciešamajiem 

materiāli tehniskajiem resursiem. 

Bibliotēka strādā sistēmā ALISE. Sadarbībā ar skolas 

bibliotēku pedagogi nodrošināti ar metodisko uzziņas 

literatūru un audio vizuālajiem mācību līdzekļiem. 

Bibliotēkā ir trīs datori ar interneta pieslēgumu un 

kopētājs. 

Skolā ir iekārtu, IKT un resursu pietiekamība, 

daudzveidība un atbilstība izglītības standartu un 

programmu īstenošanai. 

Ar Zilupes novada pašvaldības atbalstu  izremontētas 

visas klašu telpas, labiekārtots skolas informācijas 

centrs - bibliotēka, papildināts sporta inventārs, 

iegādātas materiāltehniskās iekārtas sākumskolai un 

valodu kabinetiem (interaktīva tāfele, datori, televizori, 

CD atskaņotāji). 

Izstrādāts un veiksmīgi realizēts mācību grāmatu un 

mācību līdzekļu nodrošināšanas plāns un ilggadīgi 

mērķtiecīgi izmantojot finansējumu skolēni tiek 

nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem. 

  Izstrādāts un veiksmīgi realizēts kancelejas un 

saimniecības preču un līdzekļu nodrošināšanas plāns. 

Ar projekta „Izglītības iestādes informatizācija” atbalstu 

iegādāti 3 datori informātikas kabinetam Zilupes 

vidusskolas struktūrvienības Pasienes pamatskolā. 

Ar projektu atbalstu piesaistīts finansējums skolas 

sporta inventāra iegādei, krievu valodas un mājturības 

kabinetu materiāltehniskas bāzes paplašināšanai. 

Dabaszinātņu pasniegšanai sākumskolā ir iegādāti 

laboratorijas darbu un mēģinājumu komplekti 

(„Siltums”, „Magneti”, „Ūdens”, „Elektriskā ķēde”). 

Bioloģijas, fizikas un ķīmijas pasniegšanai skolā ir 

iegādāti preparēšanas komplekti, laboratorijas trauki, 

mērinstrumenti, strāvas avoti un cits aprīkojums 

laboratorijas darbu veikšanai. 

Ārpusstundu pasākumiem ir iegādāts akustiskās 

sistēmas komplekts. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

E – klases 

programmas 

ieviešana 

Skolā E-klase tika ievesta no 2013./2014.mācību gada. 

E-klases programmatūra ļauj samazināt plānošanai, 

vadībai un kontrolei patērēto laiku. Izmantojot E-klases 
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kvalitātes 

nodrošināšana 

resursus uzlabota skolēnu mācību sasniegumu 

dinamikas uzskaite, skolēnu ikdienas sasniegumu un 

pārbaudes darbu rezultātu analīze. 

Izmantojot E-klasi uzlabota un vienkāršota skolēnu 

kavējumu uzskaite un analīze.  

Izmantojot elektronisko vidi uzlabota atgriezeniskā saite 

ar skolēniem un vecākiem (E-klase, e-pasts, Zilupes 

novada mājas lapa u.c.) 

Aktuālā informācija tiek operatīvi izsūtīta izmantojot E-

klasi. 

Pilnveidot sadarbību 

ar valsts, 

pašvaldības un 

nevalstiskajām 

organizācijām 

Aktīva sadarbība ar novada izglītības iestādēm: Zilupes 

pirmsskolas izglītības iestādi, Zilupes mākslas un 

mūzikas skolu, Bērnu un jauniešu interešu centru 

„Zilupe”, kā āri Zilupes pilsētas bibliotēku, Lauderu un  

Pasienes pagasta bibliotēkām, Zilupes TN un Pasienes 

TN. 

Skolas  pārstāvji ir novada deputāti un aizstāv skolas 

intereses Domē. 

Skola sadarbojoties ar dažādām institūcijām realizē 

daudzveidīgas sadarbības formas: 

 Valsts pedagoģiski medicīniska komisija (VPMK)-

sadarbība izglītojamā intelektuālo spēju un veselības 

stāvokļa izvērtēšanā; 

 Ludzas novada PMK- strādājot ar izglītojamiem, 

kuriem ir mācīšanās, uzvedības u.c. veselības 

traucējumi; 

 Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs – sadarbībā 

atbalsta nodrošināšanā izglītojamiem ar īpašām 

vajadzībām; 

 Valsts policija - drošības garantēšana, preventīvais 

darbs, mājas vizītes, elektroniskā u.c. saziņa par 

sadarbību strādājot ar riska ģimenēm; 

 Zilupes novada sociālais dienests-sadarbība skolas 

problēmziņojumu izskatīšanā, informācijas sniegšanā, 

pārrunas ar bērnu un viņa vecākiem; 

 Zilupes novada Bāriņtiesa – sadarbība informācijas 

sniegšanā, problēmziņojumu izskatīšanā, darbs ar 

bērniem, kuri ieguvuši pamatizglītību un neturpina 

mācības izglītības iestādēs; 

 Lauku atbalsta centrs - sadarbība atbalsta programmas 

„Augli skolai” realizācijā; 

 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs - 

sadarbība mācību ekskursiju organizēšanā un karjeras 

izglītībā; 

 Ludzas novada Sporta skola- sadarbība bērnu un 

jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu īstenošanā handbolā, vieglatlētikā, 

futbolā, basketbols; 

 Ludzas novadpētniecības muzejs - sadarbība dažādu 

piedāvāto izglītojošo programmu realizācijā; 

 Rēzeknes novada  Dabas izglītības centrs „Razna”- 
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sadarbība mācību ekskursiju organizēšanā;  

 Raznas Nacionālais parks- sadarbība mācību 

ekskursiju organizēšanā; 

 A/s „Latvijas valsts meži” – sadarbība koku stādīšanā; 

 Latgales reģionālais Mutes veselības centrs – 

sadarbība bērnu zobu apskates veikšanā, bērnu zobu 

stāvokļa vispārējā izvērtēšanā un informatīvajā 

motivējošā darbā (prezentācijas, akcijas skolā un 

pirmsskolas izglītības iestādē); 

 Procter &Gamble - sadarbība veselīgas higiēnas 

ieradumu apguvē. 

 Skolas darba 

izvērtēšana, 

mūsdienīgu un 

efektīvu darba 

formu ieviešana 

mācību procesa 

nodrošināšanai 

Tika izvērtēta komandas darba efektivitāte, precizēta 

vadības struktūra un atbildības jomas. 

Tika izvērtēts un pārstrādāts iekšējās kontroles plāns, 

nosakot kontrolējamās jomas un prioritātes. 

Izglītības procesa organizēšanā un īstenošanā tiek veikti 

savlaicīgi un efektīvi uzlabojumi. 

Aktualizēti skolas darbību reglamentējošie dokumenti. 

Aktualizēts skolas nolikums, attīstības plāns un citi 

normatīvie dokumenti. 

Savlaicīgi apkopota informācija un fakti, apzinātas 

vajadzības tālākai attīstībai. 

Tika izstrādāts attīstības plāns 2015.- 2020.macību 

gadam. 

 
Skolas darba informācijas iegūšanas metodes, analizētie dokumenti:  

 

Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai tika izmantotas dažādas metodes: 

anketēšana, dokumentu un materiālu analīze, mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana, 

intervijas un sarunas, statistikas datu analīze, SVID analīze, skolotāju pašvērtējumi.  Secinājumi, 

kas atspoguļoti pašnovērtējuma ziņojumā, balstīti uz ikgadēji apkopotu kvantitatīvo un 

kvalitatīvo datu analīzi.  

Lai iegūtu informāciju, tika pētīti un analizēti šādi dokumenti un materiāli: 

1) skolas nolikums, 

2) skolas darba plāni, 

3) skolas  attīstības plāns 2010. - 2015.gadam, 

4) skolas attīstības plāns 2015. - 2020.gadam, 

5) Zilupes novada domes lēmumi un novada saistošie noteikumi, 

6) mācību priekšmetu programmas, 

7) pedagogu tarifikācija, 

8) klašu audzinātāju programmas, 

9) mācību priekšmetu stundu saraksts, 

10) interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību saraksti, 

11) individuālo konsultāciju grafiki, 

12) pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, 

13) vecāku kopsapulču protokoli, 

14) metodisko komisiju dokumentācija, 

15) skolas padomes dokumentācija, 

16) iekšējās kārtības noteikumi, 

17) darba kārtības noteikumi, 

18) klašu žurnāli un E-klases žurnāli, 

19) interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību žurnāli, 
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20) individuālā darba uzskaites dokumenti, 

21) ieraksti E-klases skolēnu dienasgrāmatās,   

22) citi skolas iekšējie normatīvie dokumenti, 

23) skolotāju pašvērtējumu materiāli, 

24) valsts pārbaudes darbu protokoli, CE sertifikātu kopijas, 

25) stundu un nodarbību inspicēšanas un hospitēšanas materiāli, 

26) vecāku, skolotāju un skolēnu aptauju materiāli, 

27) kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu akti, 

28) skolas telpu un teritorijas apsekošana, 

29) skolas gada budžeta tāme, 

30) raksti par skolu masu medijos;  

31) dažādi statistikas dati. 

Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai tika izveidota darba grupa, kurā darbojas skolas 

direktore, direktores vietnieki, metodisko komisiju vadītāji un LIZDA skolas arodkomitejas 

priekšsēdētāja. Pašnovērtēšanas procesā tika iesaistīti visi skolas pedagogi, skolas padomes 

locekļi, pašnovērtēšanu veica arī skolēnu pašpārvalde. 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

Iepriekšējā skolas akreditācija (2012.gada 1. februāra lēmums Nr.2371) notika bez ekspertu 

komisijas un ieteikumi kvalitātes uzlabošanai netika iesniegti. 

 

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni 

atbilstošajos kritērijos: 

4.1.Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

Licencētās programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās izglītības programmu 

paraugiem. Nepieciešamās izmaiņas tiek veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir pievienotas 

licencētajām programmām un apstiprinātas. 

 

Skolā realizētās izglītības programmas 

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2371, izsniegta 2012. gada 1.februārī, akreditācijas 

termiņš līdz 03.02. 2018. 

 

6.tabula. Zilupes vidusskolā īstenotājas izglītības programmas 

 
Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Skolēnu skaits  

2014./2015.m.g 

Skolēnu skaits 

2015./2016.m.g. 

Skolēnu skaits 

2016./2017.m.g. 

Nr. Datums Sākums Beigas Sākums Beigas Sākums Beigas 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V-424 20.10.2009 03.02.2018 36 33 47 45 52 51 

Vispārējās vidējās izglītības 

mazākumtautību 

mācībvalodas 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011021 V-477 26.10.2009 03.02.2018 25 22 14 14 7 7 

Pamatizglītības programma 

 
21011111 V-2508 13.07.2010 03.02.2018 82 82 77 77 78 78 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-4858 27.10.2011 03.02.2018 1 1 1 1 1 1 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības 

traucējumiem  

21015711 V-2466 05.07.2010 03.02.2018 2 1 1 1 1 1 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8339&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8339&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-2467 05.07.2010 03.02.2018 1 2 2 1 1 1 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

mācībvalodas programma 

21011121 V-2464 05.07.2010 03.02.2018 193 186 177 175 150 149 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem  

21015621 V-4953 07.12.2011 03.02.2018 10 10 8 10 9 10 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

mācībvalodas programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

21015821 V-2465 05.07.2010 03.02.2018. 5 4 4 4 5 5 

Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības 

programma 

01011121 V-5800 07.11.2012  15 15 15 18 14 14 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības 

traucējumiem  

21015721 V-7581 30.09.2014 03.02.2018 1 1 1 1 1 1 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

neklātienes programma 

31011013 V-7685 22.11.2014 03.02.2018 39 41 33 33 40 38 

Pasienes pamatskolā Zilupes vidusskolas struktūrvienībā tiek īstenotas pamatizglītības 

mazākumtautību programmas un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma. 

Skolas vadība informē skolotājus par īstenojamām izglītības programmām un spēkā 

esošajiem standartiem. Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, 

uzdevumus, obligāto saturu, sava mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmu 

īstenošanā. Pedagogi lielākoties izprot, kā valsts standarta prasības ietekmē mācību metožu un 

mācību līdzekļu izvēli. 

Zilupes vidusskolas skolotāji strādā pēc IZM VISC piedāvātajām mācību priekšmetu 

paraugprogrammām. Skolotāji pilnveido mācību priekšmeta programmas un mācību satura 

apguves plānojumus. Mācību priekšmeta programmas izpilde tiek izvērtēta 2 reizes gadā – katra 

semestra beigās. Speciālās programmas izglītojamiem tiek izstrādāts individuālais mācību plāns, 

kura īstenošanas rezultātus izvērtē katra semestra beigās. Lai sekmīgi nodrošinātu izglītības 

programmu realizāciju, skolas vadība mācību gada beigās analizē skolotāju pašvērtējumus, 

metodisko komisiju vadītāju atskaites ziņojumus un, plānojot jauno mācību gadu, ņem vērā 

skolotāju ieteikumus. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir veidots atbilstoši izglītības programmām, 

nepārsniedzot pieļaujamo skolēna slodzi, tas apstiprināts ar direktora rīkojumu un ir pieejams 

skolas informatīvajā stendā 1.stāvā pamatskolas un vidusskolas skolēniem (2.stāvā sākumskolas 

skolēniem), skolotāju istabā un Zilupes novada mājas lapas Zilupes vidusskolas sadaļā, E-klases 

dienasgrāmatā. 

Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, tās 

ievietojot informatīvajos stendos. 

Izglītības programmas īstenošana ir nodrošināta ar atbilstošo mācību literatūru un  

Nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Mācību literatūras iegāde tiek savlaicīgi plānota, 

sadarbojoties skolas bibliotekāriem, metodisko komisiju vadītājiem un pedagogiem. Mācību 

literatūras saraksts (trim gadiem) tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu atbilstoši normatīvo aktu  

prasībām. Bibliotēka regulāri papildina daiļliteratūras, populārzinātniskās, izziņas un periodisko  

izdevumu klāstu.  

Skolas vadība informē skolotājus par pieejamajiem mācību priekšmetu programmu 

paraugiem, programmu projektiem, aktualitātēm. Mācību gada sākumā skolotāji plāno mācību 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8299&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8299&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8296&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8296&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42644&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42644&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42644&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36838&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36838&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


 19 

satura tematisko un kalendāro sadalījumu, mācību līdzekļus, vērtēšanas formas. Mācību gada 

laikā pedagogi veic korekcijas mācību satura apguves plānojumā un pārbaudes darbu grafikā, 

ņemot vērā klases īpatnības vai iepriekš neparedzētus apstākļus. 

Katru gadu ir izstrādāts un ar direktora rīkojumu apstiprināts konsultāciju grafiks, kas ir 

pieejams skolas informatīvajā stendā. Katrs skolotājs nodarbības ieraksta individuālo 

konsultāciju reģistrā. Darbā ar skolēniem skolotāji plāno diferencēto un individuālo pieeju. 

Pedagogi plāno darbu gan ar talantīgiem skolēniem, gan ar tiem skolēniem, kuriem nepieciešams 

uzlabot mācību sasniegumus.  

Izglītības programmu īstenošanā nozīmīga loma ir MK, sadarbojoties ar skolas vadību un 

skolas metodisko padomi. MK vadītāji sniedz metodisko atbalstu jaunajiem kolēģiem.  

MK vadītāji – izstrādā komisijas darba plānu, veic MK izvērtējumu, analizē rezultātus 

atbilstošajos mācību jomās. Lielākā daļa skolotāju izmanto VISC ieteiktos mācību priekšmeta 

programmu paraugus vai mācību priekšmetu programmas, kas iekļautas mācību līdzekļu 

komplektos. 100% aptaujāto skolotāju apgalvo, ka zina sava mācību priekšmeta standarta 

prasības. 

Skolā ir izveidota un darbojas metodiskā padome (MP), kuras sastāvā ir 5 mācību jomu 

skolotāju metodiskās komisijas (MK) un klašu audzinātāju MK vadītāji. 

1. Valodu jomas skolotāju MK 

2. Sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslās jomas skolotāju MK 

3. Tehnoloģiju, veselības un fiziskā aktivitātes jomas skolotāju MK 

4. Matemātikas un dabaszinātņu jomas skolotāju MK 

5. Sākumskolas skolotāju MK 

6. Klašu audzinātāju MK 

Administrācija atbalsta ne tikai tālākizglītības kursu apmeklēšanu, bet arī labās prakses 

piemēru popularizēšanu, pieredzes apmaiņu, kā arī pedagogu komandu iesaistīšanos projektos. 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāta un tiek realizēta audzināšanas darba programma. Katrai klašu 

grupai ir izstrādāti audzināšanas virzieni un tēmas, izvirzīti mērķi un uzdevumi. Zilupes 

vidusskolas audzināšanas darba programma nosaka ikviena pedagoga iesaistīšanos un atbildību 

izglītojamā audzināšanas darbībā. Izstrādātās programmas mērķi un uzdevumi nodrošina 

audzināšanas darbību, kas sekmē katra skolēna harmonisku un vispusīgu attīstību. 

Klases audzinātājs, ņemot vērā skolēnu vajadzības, skolas audzināšanas programmu, valsts 

un skolas izvirzītās prioritātes, izstrādā savu audzināšanas darbības plānu, kurā plāno klase 

stundas, skolēnu izpēti, skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbību, ārpusstundu aktivitātes. 

Zilupes vidusskolas audzināšanas darba programmas saturs ietver prioritārās un ieteicamās 

klases audzināšanas stundu tēmas. 

Paralēli Zilupes vidusskolas audzināšanas darba programmai, skolas administrācija un 

klašu audzinātāji īsteno Valsts izglītības satura centra izvirzītās un Zilupes novada noteiktās 

prioritātes katram mācību gadam, stiprinot skolēnu patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, 

kopjot skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistoties valstiski nozīmīgos notikumos, 

aktivitātēs. 

Skola veicina skolēnu pilsonisko atbildību ģimenes, skolas, novada līmenī un izpratni par 

valsts un sabiedrības drošību, saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšanu, 

Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam, apkārtējās 

vides sakopšanu un saglabāšanu, resursu izmantošanu, cilvēkdrošību. Skolēni tiek motivēti 

darboties interešu izglītības programmās, domājot par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 

un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu, karjeras vadības un darba 

prasmju attīstīšanu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti, darbu atkarību 

mazināšanai. Audzināšanas darbā klases stundās tiek izmantotas diskusijas, klases sanāksmes, 

sarunas mazās grupās, projekta metodes, situāciju analīze, klases vakari, skolēnu izpēte. 

 

 



 20 

Stiprās puses: 

 Kvalitatīva sadarbība starp skolas vadību mācību un audzināšanas procesa plānošanā un 

realizēšanā, mācību satura pilnveidē un inovāciju ieviešanā; 

 Mācību priekšmetu standartos paredzēto mācību saturu skolotāji īsteno pilnā apjomā; 

 Izglītības programmu piedāvājuma daudzveidība atbilstoši izglītojamo vajadzībām;  

 Izglītības programmas ir licencētas un mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām 

izglītības programmām; 

 Izglītības programmu realizācija ir plānota, pedagogi pārzina savu mācību priekšmetu 

standartus, strādā pēc konkrētas programmas, izprot mērķus un sasniedz izvirzītos 

uzdevumus, pārzina izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un ievēro to; 

 Skola nodrošina konsultācijas, kur pedagogi realizē individuālo pieeju izglītojamajiem; 

 Skolā izstrādāta vienota audzināšanas programma; 

 Pēc projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” skolā turpinājās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana– 

piedalījās 13 pedagogi un ieguva 3. (9 pedagogi) un 4.pakāpi (4 pedagogi); 

 2016.gadā skola nominēta dalībai projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”. 
 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Saglabāt visas esošās izglītības programmas, cenšoties piesaistīt tām izglītojamos; 

 Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu; 

 Sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu  izglītības iestādes līmenī, izstrādāt un izmēģināt 

mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē 

kompetenču pieejas īstenošanu skolas līmenī; 

 Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību  mācību satura plānošanā un 

īstenošanā; 

 Pilnveidot pamatizglītības mācību priekšmetos diferencētu un individuālu pieeju 

skolēniem; 

 Regulāri izglītot skolotājus mācību satura plānošanas jautājumos; 

 Veikt nepieciešamos pasākumus caurviju kompetenču attīstīšanā; 

 Piesaistīt skolēnus vidējās izglītības programmām. 

 

Vērtējums –  ļoti labi   

 
4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Pedagogi visumā pozitīvi vērtē mācīšanas kvalitāti skolā, atbalsta jaunas idejas un 

iniciatīvas. 

Ieraksti 1.–12. klašu žurnālos (mācību priekšmetu stundu, fakultatīvo nodarbību 

sākumskolā) tiek veikti elektroniski Izglītības un zinātnes ministrijas akceptētajā skolvadības 

sistēmā E -klase, šajā sistēmā tiek veikta arī liecību un sekmju kopsavilkumu žurnālu izdruka, kā 

arī izmantotas citas sistēmas piedāvātās funkcionalitātes. Regulāri tiek veikti ieraksti pagarinātās 

dienas grupas, fakultatīvo nodarbību un individuālā darba žurnālos, skolā ir individuālo 

konsultāciju reģistrs. Direktora vietnieki (vismaz 2 reizes gadā) veic ierakstu pārbaudi, atbilstību 

skolas apstiprinātajām vienotajām prasībām mācību procesa organizēšanai un vērtēšanai, norāda 

uz aizpildīšanas nepilnībām, informē pedagogus par nepilnību novēršanas termiņu, kontrolē to 

izpildi.  

Mācību darbs skolā tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus katram 

mācību gadam, kas izriet un skolas attīstības plāna, valsts un novada noteiktajām prioritātēm, kā 

arī balstās uz skolas metodisko komisiju darba izvērtējumu, skolotāju pašvērtējumu un mācību 

darba rezultātu analīzi. 
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Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un cenšas veidot motivāciju 

mācīties. Mācību stundu mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un skolēniem saprotami. Mācību 

stundu plānojums ir loģiski strukturēts, veicina mācību stundas mērķu un uzdevumu sasniegšanu.  

Mācību procesā pilnībā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi – 2 informātikas kabineti, 

bibliotēka,  mācību tehniskie līdzekļi, mācību materiāli un aprīkojums, mācību grāmatas, izziņas 

literatūra un daiļliteratūra, periodikas izdevumi. 

Visi pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus. Skolā ir izveidota 

izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāze. Semestru un gada mācību rezultāti tiek apkopoti 

elektroniskajā datu bāzē, to veic klašu audzinātāji sadarbībā ar direktora vietnieku un laborantu. 

Tā regulāri tiek papildināta, rezultāti analizēti. Skola analizē izglītojamo nepietiekamā vērtējuma 

cēloņus un plāno individuālu pieeju turpmākā darba uzlabošanai. Tiek pievērsta uzmanība 

bērniem ar mācīšanās, uzvedības problēmām, iesaistot skolas psihologu. Izglītojamo mācību 

sasniegumi tiek analizēti individuālās sarunās gan ar izglītojamajiem, gan ar izglītojamo 

vecākiem, gan pie skolas vadības.  

 Skola regulāri informē vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām, organizējot 

pasākumus – skolas padomes sēdes, skolas  vecāku kopsapulces, klašu vecāku sapulces, kā arī 

individuālas sarunas ar pedagogiem, administrāciju un atbalsta personālu. Informāciju par 

izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem vecāki saņem reizi mēnesī kā sekmju izrakstu, 

ikdienā E-klases žurnālā. 

Darba vidē tiek nodrošinātas balstītu mācību apguves iespējas. Mācību telpu aprīkojums 

ļauj pedagogiem izmantot informāciju tehnoloģijas - projektorus, dokumentu kameras, 

interaktīvās tāfeles, portatīvus datorus, sensorus - stundu mērķu sasniegšanā. Skolēniem tiek 

nodrošināta iespēja apgūt informācijas apstrādes, prezentēšanas un sadarbības prasmes. 

Visi pedagogi darbojas metodiskajās komisijās. Katra metodiskā komisija izvirza mācību 

priekšmeta specifikai un skolēnu vecumposma īpatnībām atbilstošus uzdevumus mācību gadam, 

kas paredz pasākumus pētnieciskā darba, mācību un ārpusstundu pasākumu organizēšanā, 

skolotāju profesionālās pilnveides, savstarpējās sadarbības un pieredzes apmaiņas jomās. Katra 

mācību gada beigās skolas metodiskās komisijas izanalizē paveikto, nosakot stiprās puses un 

veicamos uzlabojumus nākošajam mācību gadam. Zilupes vidusskolas vadība, metodiskās 

komisijas sadarbībā ar Ludzas un Rēzeknes novadu Izglītības pārvaldēm organizē pasākumus, 

kurās pedagogiem tiek nodrošināta iespēja dalīties pieredzē un popularizēt labās prakses 

piemērus, kas ir saistīti ar kādu no attiecīgā mācību gada prioritātēm. 

Mācību darba kontroles, kā arī pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas ietvaros tiek veikta 

mācību stundu vērošana. Pēdējos divos mācību gados skolas administrācija un MK uzmanību 

velta mācību stundas efektivitātes paaugstināšanai - stundas mērķa skaidrībai, tā sasniegšanai, 

skolēnu pašvērtējuma lomai un individuālās pieejas nodrošināšanai mācību stundās. Stundu 

vērošanā tiek akcentēti attiecīgā mācību gada prioritārie uzdevumi. Stundu apmeklēšanas mērķis 

ir metodiskās pieredzes apmaiņa un atbalsta sniegšana mācību satura, formu un līdzekļu izvēlē. 

Skolotāji atzīst, ka skolas organizētie pasākumi ļauj apliecināt savas profesionālās 

zināšanas, prasmes un iemaņas, radošās spējas, saņemt sava darba novērtējumu, apkopot savu 

pieredzi, dalīties tajā, mācīties citam no cita, gūstot jaunas atziņas un ierosmes turpmākajam 

darbam (no skolotāju pašvērtējumiem). 

Mācīšanas procesā izmantotās metodes atbilst skolēnu spējām, vecumam, sasniegtajiem 

rezultātiem, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām Mācību stundu vērošanas 

rezultāti un pedagogu pašvērtējumu analīze apliecina, ka pedagogi izmanto interaktīvās, 

ilustratīvi skaidrojošās un uz sadarbību vērstas mācīšanas metodes (darbs pāros, darbs grupās, 

„prāta vētra”, dialogi, lomu spēles, demonstrējumi, pētījumi, eksperimenti, diskusijas, 

vizualizēšana, darbs ar tekstu utt.).Jaunāko tehnoloģiju pieejamība skolā, savlaicīga darba 

plānošana un sadarbība ar kolēģiem ļauj aizvien vairāk mācību procesā izmantot interaktīvās 

mācību metodes, informācijas tehnoloģijas, video un audiomateriālus daudzos mācību 

priekšmetos. Grupu darbu apgrūtina mazs skolēnu skaits klasēs. Apvienotajās klasēs skolotāji 

skolēniem  piedāvā patstāvīgo darbu. Strādājot ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācību darbā un 
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ar speciālām vajadzībām, skolotāji izmanto atbilstošas mācīšanas metodes, atgādnes, shēmas, 

tabulas, zīmējumus, attēlus, šablonus utt. Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas dažādos 

semināros, meistarklasēs, radošās darbnīcās un tālākizglītības kursos, apgūstot jaunās mācīšanas 

metodes un paņēmienus.  

Daudzveidīgu metožu apguvi skolotājiem sekmējuši gan pēdējos gados skolā organizētie 

profesionālās pilnveides kursi („Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, 

mācīšanās traucējumi” (A 36, 2014./2015.m.g.), gan novadu apvienībā vai Rēzeknē organizētie 

kursi („Digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesā un audzināšanas darbā” (A 

12, 2016./2017.m.g.), „Integrētās pieejas izmantošana lasītprasmes pilnveidošanā sākumskolā” 

(A 36,2016./2017.m.g.), „Latviešu valodas apguve mācību procesā sākumskolā” (A  36, 

2016./2017.m.g.), „Mācību paņēmienu mērķtiecīga izvēle skolēnu mācīšanās rezultātu 

uzlabošanai” (A12, 2014./2015.m.g.)u.c. 

Skolotāju stāstījums un skaidrojums pārsvarā ir mērķtiecīgs, precīzs, atbilstošs skolēnu 

vecumam, kā arī piemērots mācāmajai tēmai. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka pedagogi 

saprotami izklāsta un izskaidro mācību vielu. 

 Lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu 

viedokli, analizēt. Mazs skolēnu skaits klasē ir priekšrocība, lai visi skolēni tiktu iesaistīti 

dialogā, katram tiek piedāvāts izteikt savu viedokli diskusijās. Diemžēl ne vienmēr skolēnus 

izdodas atraisīt dialogam, atsevišķi skolēni paliek stundā pasīvi klausītāji un vērotāji. Bieži 

pedagogi virza izglītojamos uz savstarpējo sadarbību un izglītojamo mācību procesā izmanto 

pāru un grupu darbu, attīsta izglītojamo pašvērtējuma prasmi. Pedagogi rosina izglītojamos 

izteikt savu viedokli un māca analizēt sasniegtos rezultātus, palīdz risināt mācību darba 

problēmas, dod iespēju uzlabot vērtējumu. 

Mācību procesā skolotāji regulāri sniedz individuālās un grupu konsultācijas, palīdz risināt 

mācību darbā radušās problēmas. 

Stundu vērošanā ir konstatēts, ka daudzi pedagogi prasmīgi izmanto dažādas mācīšanas 

metodes, lieto esošo uzskati, ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros izstrādātos mācību materiālus, mācību 

tehniskos līdzekļus un pieejamās informācijas tehnoloģijas. 2013./2014. mācību gadā skola 

organizēja starpnovadu (Ludzas, Ciblas, Zilupes novadu) sākumskolas skolotāju semināru  ar 

atklātām stundām krievu valodā, matemātikā, ētikā, dabaszinībās, sociālās zinībās un mājturības 

un tehnoloģijās, ka arī  paradīja atklātu klases audzinātāja stundu un ārpusstundu pasākumu, 

tikšanās ar izdevniecības „Pauliņa” direktori, grāmatu izstāde.2015./2016. mācību gadā skolas 

pedagogi dalījās sava pieredzē Ludzas ģimnāzijas organizētajā starpnovadu skolu pedagoģisko 

lasījumu konferencē   „Skolēns, skolotājs, skola 21. gadsimtā”.  2016./2017. mācību gadā skolā 

notika starpnovadu (Rēzeknes, Ludzas, Ciblas, Zilupes novadu) krievu valodas (dzimtās) un 

literatūras un krievu valodas (svešvalodas) skolotāju seminārs „Radošās darbības un intereses 

aktivizācija krievu valodas stundās un ārpusstundu darbā” ar atklātām nodarbībām un pedagogu 

diskusiju. Projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros skolotāji veido atbilstošus 

mācību materiālus, uzskates līdzekļus. 

Balstoties uz skolotāju darba pašvērtējumiem, skolas klases audzinātāju metodiskajā 

komisijā tiek izvirzītas skolas audzināšanas darba prioritātes, kuras klases audzinātāji realizē visa 

nākošā mācību gada laikā. Vistiešāko audzināšanas darbu veic klases audzinātājs, kurš arī sniedz 

atbalstu savas audzināmās klases skolēniem. Klases audzinātājs sadarbībā ar skolēnu vecākiem, 

skolas administrāciju, skolas pedagogiem un atbalsta personālu risina ar skolēnu audzināšanu 

saistītus jautājumus, vienlaicīgi rūpējas par labvēlīgu klases vidi un saliedētu klases kolektīvu. 

Klases audzinātājs, ņemot vērā skolēnu vajadzības, skolas audzināšanas programmu, valsts un 

skolas izvirzītās prioritātes, izstrādā savu audzināšanas darbības plānu, kurā plāno klases 

stundas, skolēnu izpēti, skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbību, ārpusstundu aktivitātes. 

Metodiskās komisijas darba ietvaros tiek iekļauta apmācība jaunajiem audzinātājiem. Skolas 

bibliotēkā skolotāji var iepazīties ar metodisko literatūru audzināšanas jomā un karjeras izvēles 

 metodiskajiem materiāliem. 
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Īstenojot skolas mācību un audzināšanas programmu, pedagogi veido audzināšanas stundu 

saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes,  saikni ar reālo dzīvi, skolēnu intereses un vajadzības. 

Regulāri klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji organizē mācību ekskursijas un 

nodarbības, kas notiek gan sadarbībā ar Zilupes pilsētas bibliotēku, Ludzas novadpētniecības 

muzeju, Zilupe Tautas namu, Zilupes mūzikas un mākslu skolu un Bērnu un jauniešu interešu 

centru „Zilupe”. Skola nodrošina iespējas izglītojamiem piedalīties ražošanas, biznesa un 

komercstruktūru organizētajos projektos un konkursos. Skolai ir laba sadarbība ar SEB un 

Citadeles banku speciālistiem, kuri tiek aicināti uz skolu ar mācību semināriem par finanšu 

pratību. Mijoties mācību un audzināšanas darbam skolā tiek organizētas mācību priekšmetu 

nedēļas, mācību ekskursijas, Labo darbu nedēļas, sporta dienas, Skrējiens pa Zilupes pilsētas 

ielām, skolēnu talkas pilsētā un kapos, tika organizēts fotokonkurss ,,Mana mīļa pilsēta” un 

plakātu konkurss ,,Dzīvo veselīgi un esi vesels” u.c. Skolā regulāri viesojas dažādu jomu 

speciālisti, kuri vada nodarbības dažādu karjeras izaugsmes iespēju virzienā. 2015.gadā skolā 

viesojas Ņujorkas diriģents profesors Andrejs Jansons ar savu komandu, piedāvājot skolēniem 

un pedagogiem klasiskās mūzikas meistardarbnīcu. 

Skola piedalījās ES akcijā ,,Atpakaļ uz skolu”, kuras ietvaros skolēni izzina Eiropas 

parlamenta ikdienu un karjeras iespējas ES un 2017.gada februārī skolas skolēni un darbinieki 

pēc  Eiropas parlamenta deputāta A.Mamikina apmeklēja Eiropas parlamentu Briselē (Beļģijā). 

Ar skolēniem satīkas Saeimas deputāti Dz.Zaķis, A.Mamikins, I.Ribakovs, S.Šimfa, 

I.Klementjevs, N.Ikstena u.c. 

Atbilstoši vecumposmam un mācību saturam, pedagogi mērķtiecīgi veicina izglītojamo 

interesi par dabaszinātnēm, datoriku un matemātiku, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā 

darbībā. Pēdējo gadu laikā klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji ir organizējuši 

mācību ekskursijas – nodarbības zinātnes centros Latvijā „Zili brīnumi” un Igaunijā - Ahhaa, 

piedalīšanās Zinātnieku nakts Rēzeknē, RTU, Fizmix pasākumos, kā arī organizē tikšanās ar 

speciālistiem un dažādu augstskolu studentiem (arī skolas absolventiem), iesaista izglītojamos 

daudzveidīgās, radošās darbībās – konkursos, projektu nedēļās, projekta darbos, dažādu dzīves 

situāciju analīzē, izmantojot alternatīvās mācību formas - stundas muzejā, parkā, ekskursijas 

ražošanas uzņēmumos: Latvijas finieris, papīrfabrika „Līgatne”, SIA „Rūjienas saldējums”, SIA 

„Skrīveru saldumi” un citi. Izglītojamie piedalījās ,,Ēnu dienās”, kas sniedz iespēju iepazīt darbu 

dažādos uzņēmumos, iestādēs, izvērtēt savu nākotnes ieceru atbilstību reālās dzīves prasībām un 

piedāvājumam. 

  

Stiprās puses 

 Priekšmetu skolotāji ļoti labi pārzina mācāmo priekšmetu, mērķtiecīgi izskaidro 

apgūstamo tēmu, mācību procesā lieto informācijas tehnoloģijas, apgūst un ievieš savā 

darbā mūsdienīgas mācību metodes; 

 Pedagogi, kuri strādā speciālās pamatizglītības programmā, apguvuši atbilstošas 

profesionālās pilnveides programmas un izmanto atbilstošas mācību metodes; 

 Pedagogi, kuri strādā apvienotajās klasēs, apguvuši atbilstošas profesionālās pilnveides 

programmas un izmanto atbilstošas mācību metodes; 

 Pedagogu regulāra tālākizglītība, lai pilnveidotu priekšmeta metodiku, prasmes darbam ar 

mūsdienu tehnoloģijām un pedagoģiskās saskarsmes prasmes; 

 Skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un mūsdienīgo 

tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, iespēju pavairot mācību materiālus; 

 Lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus analizēt, 

izteikt savu viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt mācību darbā radušās 

problēmas; 

 Tiek īstenots sekmīgs konsultāciju un individuālo nodarbību darbs ar skolēniem; 

 Pedagogi ir radošs un ieinteresēti un atvērti inovācijām, pilnveido sevi metodiskajā darbā, 

aktīvi darbojas dažādos projektos; 
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 Tiek organizēti daudzveidīgi, ar reālo dzīvi un aktualitātēm saistīti mācību un 

audzināšanas pasākumi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Rosināt un atbalstīt pedagogus iesaistīties uz kompetencēm balstītu mācību materiālu 

izstrādē un aprobācijā, labās prakses piemēru pārņemšanā; 

 Pilnveidot mācību saturu un tam atbilstošu kompetenču mācīšanas pieeju; 

 Skolotājiem sadarboties mācību darba plānošanā un īstenošanā, pieejamo atbalsta 

materiālu un mūsdienīgu mācību līdzekļu izmantošanā; 

 Attīstīt caurviju prasmes (domāšana un radošums, digitālā pratība, pašvadība, sadarbība, 

līdzdalība); 

 Apzināt vajadzības kompetenču pieejā balstītā mācību satura realizācijā; 

 Dažādot pedagogu un izglītojamo sadarbību mācību un audzināšanas procesā; 

 Attīstīt uz kompetenču pieeju balstītu vertībizglītību; 

 Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņas literatūru, vārdnīcām. 

 

Vērtējums –  labi   

 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skola regulāri informē skolēnus un vecākus par mācību darba izvirzītajām prasībām. 

Zilupes vidusskolas pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, lielākā daļa pedagogu 

vienmēr izvirza un uztur skolēniem noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, 

palīdz skolēniem veidot mācību motivāciju un pētnieciskā darba iemaņas.  

Mācību process skolā tiek organizēts tā, lai, izmantojot piemērotākās un efektīvākās 

metodes un paņēmienus, attīstītu un pilnveidotu katra izglītojamā mācīšanās prasmes. 

Pamatprasības skolēnu mācību darbam nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi un 

vienotās prasības mācību procesa organizēšanā. 

Ar prasībām katrā konkrētajā mācību priekšmetā, ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 

un kritērijiem pedagogi regulāri iepazīstina izglītojamos mācību gada sākumā. Ikdienas saziņas 

forma ir izglītojamā E-dienasgrāmata, informācija E-klasē un sekmju izraksti. Par izglītojamo 

mācību darbam izvirzītajām prasībām regulāri tiek informēti viņu vecāki. 

Izglītojamie lielākoties izprot pedagogu izvirzītās mācību procesā nepieciešamās 

organizatoriskās prasības. Izglītojamie tiek motivēti veikt arī papildus mācību darbu – piedalīties 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, izstādēs, sacensībās. Lielākā daļa izglītojamo 

aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemas līdzatbildību par 

mācību procesu, vidējās izglītības programmas izvēli saista ar saviem nākotnes nodomiem. 

Izglītojamajiem ir dota iespēja attīstīt sadarbības prasmes, strādājot pāros vai grupās gan mācību 

stundās, gan veidojot projektus. Arī klašu iekārtojums dod iespēju izmantot metodes, kas attīsta 

izglītojamo sadarbības prasmes.  

Lai motivētu izglītojamos sasniegt augstus rezultātus, tiek izmantoti dažādi morālās un arī 

materiālās stimulēšanas veidi. Labākie skolas absolventi izlaidumā saņem Ministru prezidenta 

Pateicību par labām un teicamām sekmēm. Katra mācību gada noslēgumā izglītojamie tiek 

godināti un apbalvoti par panākumiem novada, novadu apvienību, reģiona un valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās. Izglītojamiem, kas pabeidza mācību gadu 

ar vērtējumiem „ļoti labi”, „teicami” un „izcili”, tiek piešķirti apbalvojumi. Tiek godināti 

izglītojamie, kuri mācību gada laikā nekavē stundas.  

Zilupes vidusskolā mācības tiek organizētas klātiene un neklātiene (Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma, kods 31011013). 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Lai nodrošinātu mācīšanās procesu atbilstošu katra skolēna spējām, skolā tiek realizētas 

speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar īpašām vajadzībām. Mācību process tiek 

organizēts iekļaujoši, un izglītojamiem piemeklētas individuāli piemērotākās un mērķtiecīgākās 

mācīšanās metodes un individuālās nodarbības.  

Skolotāji mudina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbildīgi un atbilstoši spējām, vērtēt savu un 

citu ieguldīto darbu, tā rezultātus, izrādīt vēlmi un interesi jaunu zināšanu apgūšanā, prasmju un 

iemaņu apgūšana turpmākajai dzīvei un karjeras veidošanai. Visi pedagogi respektē izglītojamo 

dažādās mācīšanās vajadzības un mācīšanās stilus, skaidro un palīdz atrast katram skolēnam 

efektīvākos paņēmienus patstāvīgās mācīšanās prasmju izveidē un attīstībā.  

Izglītojamajiem pārsvarā ir attīstītas mācīšanās prasmes organizēt savu darbu, plānot laiku, 

sadarboties ar citiem, izvēlēties pareizāko paņēmienu rezultāta sasniegšanai, meklēt uzziņas 

avotus, izmantot IT un svešvalodas. 

Izglītojamajiem ir iespējams mācību nolūkiem izmantot datorklases, sporta zāli, bibliotēku, 

lasītavu, tajā izvietotus datorus ar interneta pieslēgumu, lietot bezvadu interneta pieslēgumu. 

Izglītojamie tiek rosināti izmantot modernās tehnoloģijas, gatavojot prezentācijas dažādos 

mācību priekšmetos, veidojot pasākumus, gatavojoties olimpiādēm un konkursiem. Projekta 

,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Zilupes 

vidusskolā” īstenošanas rezultātā izglītojamajiem ir iespēja papildus izmantot mūsdienīgas 

iekārtas, atbalsta materiālus, pievērsties pētnieciskajam darbam četros mācību priekšmetu 

kabinetos - ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas. Pedagogi mācību procesā rosina skolēnus 

izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus - enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas un preses 

izdevumus - jo skolā šie izdevumi ir pietiekamā skaitā. Mācību literatūras fonds katru gadu tiek 

atjaunots. 

Lielākā daļa izglītojamo apzinīgi apmeklē skolu, bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību 

stundas un nodarbības. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti E-klases žurnālā. Skolā ir izveidota 

kavējumu uzskaites un novēršanas kārtība, analizēti kavējumu iemesli. Apspriedēs pie skolas 

vadības tiek periodiski izvērtēts darbs ar izglītojamajiem, kuri kavē mācību stundas, vajadzības 

gadījumos tiek aicināti izglītojamo vecāki, pašvaldības sociālais dienests. 

 

7.tabula. Zilupes vidusskolas izglītojamo skaits, kuri ilgstoši kavējuši nodarbības 

 

Mācību 

programmas 

2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Pirmsskolas nav nav nav 

Vispārējās 

pamatizglītības 

5 4 2 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

6 4 3 

 

Vidējās izglītības posmā vairāk kavē nodarbības izglītojamajiem no vispārējās vidējās 

izglītības neklātienes programmas. Pamatizglītības posmā kavējumu iemesli galvenokārt ir 

saistīti ar biežām slimībām. Viens izglītojamais, kas mācās Zilupes vidusskolas struktūrvienībā 

Pasienes pamatskolā ilgstoši neapmeklē skolu. Pamatojoties uz Dagdas novada bāriņtiesas 

iesniegumu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa „Atbalsts sistēmas 

pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” 

2016.gadā izstrādāja individuālās atbalsta programmas sadaļu, kas paredzēta izglītības iestādei 

problēmsituācijas risināšanā. Atbalsta programmā tika iekļautas rekomendācijas par skolēnu un 

bērna individuālās atbalsta programmas realizācijā iesaistītās institūcijas un speciālisti. Zilupes 

vidusskolas struktūrvienībā Pasienes pamatskolā tika izveidota atbalsta grupa un izstrādāts 

atbalsta grupas darbības reglaments. Atbalsta grupa sadarbojas ar Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas Konsultatīvu nodaļu, sniedza informāciju un apkopoja viedokļus, 
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piedalījās izglītojama individuālās atbalsta programmas īstenošanas starpvērtējumu 

sagatavošanā. 

Pedagogi regulāri atzīmē un novērtē izglītojamo individuālos sasniegumus, izaugsmes 

dinamiku, palīdz attīstīt izglītojamajiem prasmi novērtēt savus rezultātus, plānot turpmāko 

darbību. Skolēnu sasniegumu dinamika tiek analizēta arī izmantojot E-klase piedāvātās iespējas. 

Iegūto informāciju pedagogi analizē un izdara secinājumus. Izglītojamo izaugsmes dinamikas 

uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra, to veic arī klašu audzinātāji. 

Skolā ir noteikta vienota kārtība skolēna izaugsmes dinamikas uzskaitei un analīzei.  

Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites materiāli atrodas pie klašu audzinātājiem un digitāli 

informācija par skolēna mācību sasniegumu dinamiku apkopota pie direktora vietnieka izglītības 

jomā.   Katra semestra beigās klases stundās audzinātāja vadībā skolēni analizē savu izaugsmes 

dinamiku.  

Katrs priekšmeta skolotājs semestra beigās veido atskaiti un analizē sasniegumus savā mācību 

priekšmetā. Skolēnu sasniegumi mācību darbā 2 reizes gadā tiek analizēti MK sanāksmēs un 

pedagoģiskās padomes sēdē. 

Metodiskajās komisijās tiek apkopoti un daudzpusīgi analizēti ikdienas mācību darba 

sasniegumi, diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu rezultāti salīdzinoši ar iepriekšējiem 

periodiem pa klašu grupām un mācību priekšmetiem, ar vidējiem rādītājiem novadā un valstī. 

Katra semestra beigās mācību sasniegumus izskata skolas pedagoģiskajās sēdēs. Iegūtie 

secinājumi tiek apspriesti un izmatoti mācību priekšmeta un izglītojamo mācīšanas un 

audzināšanas darba pilnveidei. 

Lielākai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu un arī pret mācību darbu. Viņi prot 

plānot un vērtēt savu un klasesbiedru darbu, uzņemas līdzatbildību par stundā notiekošo, izmanto 

skolas piedāvātās iespējas mācību mērķa sasniegšanai. Spējīgākie skolēni ar augstu mācību 

motivāciju strādā bez lielas uzraudzības, regulāri veic mājas darbus un sagatavo uzdoto mācību 

vielu. Apmēram puse skolēnu prot strādāt patstāvīgi, bet daudziem nepieciešama skolotāja 

palīdzība. Izglītojamie, kuriem trūkst motivācijas mācīties atzīst, ka motivācijas trūkums saistīts 

ar neprasmi plānot laiku un vecāku nepietiekamas kontroles dēļ. Izglītojamiem tiek noteiktas 

konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai, pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai un neskaidro 

jautājumu noskaidrošanai. 

Daļa skolēnu reti apmeklē bibliotēku, maz lasa daiļliteratūru, toties visi labprāt piedalās 

ārpusklases pasākumos (konkursos, viktorīnās, projektu nedēļas darbā), projektu darbi tiek 

saistoši prezentēti. 

Daļa skolēnu nepietiekami pārvalda mācību organizatoriskās prasmes: racionāli izmantot 

mācību laiku gan stundās, gan ārpus tām, plānot laiku mājas darbu un citu mācību uzdevumu 

izpildei, noformēt darbus atbilstoši prasībām. Atsevišķiem skolēniem grūtības mācīšanās procesā 

sagādā nepietiekama lasīt un rakstītprasme, nabadzīga, neizkopta valoda.  

Attīstot skolēnu motivāciju, radošumu un interesi par dažādiem mācību priekšmetiem,  

regulāri tiek organizēti daudzveidīgi ārpusklases pasākumi, konkursi, sacensības, kuri saistīti ar 

sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm: Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienai veltīti ārpusstundu pasākumi, piedalīšanos velobraucienā “Latvijai -100” 

(40 km), zīmējumu konkursā „Robežsardzei - 25”, fotokonkursā „Mūsu karogs”, projektā  

„Apskauj Latviju” -  100 valsts simtgadei veltīti ozoli, erudītu konkursā „Latvija, es esmu tavs 

bērns”, konkursā „Mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”, starptautiskajā 

projektā “Zila upe Zilupe”, Jauno satiksmes dalībnieku forumā, ka arī fotoizstādes, audzināšanas 

stundas veltītas  Baltijas ceļam 25 gadi, Dziesmu festivāls veltīts R.Paula jubilejām, dēju svētki 

skolā. No 2013.gada skolā notiek dziesmu festivāls „Dziedāsim kopā Latvijai!” 2016.gadā 

notika1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums skolā, piedalās Ludzas Novadpētniecības 

muzeja darbinieki un barikāžu dalībnieks no Ciblas novada Jānis Kononovs. Skolēni veiksmīgi 

piedalījās „Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Papīrfabrika “Līgatne””, AS “Latvijas valsts meži” un 

Valsts izglītības satura centra organizētajā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” un 
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akcijā „Skolēni šķiro”, 2013./2014. mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar 

citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā, skolēni savāca 4435 kg.  

Sesto gadu darbojas Jaunsargu vienība, kur nodarbojas vairāk nekā 100 jaunsargi no 

Zilupes un Pasienes. Skolēni piedalījās patriotiskās audzināšanas ekskursijās uz Saeimu, Latvijas 

kara muzeju, Bauskas pili, Rundāles pili, Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, apmeklēja 

18.novembra svinīgo parādi, piedalījās militārajā spēlē „Jaunie Kārsavas sargi”.  

No 2011.gada Pasienes struktūrvienībā tika atjaunota Mazpulka darbība. No 

2014./2015.m.g. 407.Pasienes mazpulkā nodarbojas gan Pasienes, gan Zilupes skolēni, viņi 

piedalījās vasaras nometņu darbā Latvijā un Igaunijā, aktīvi strādā projektos, piedalījās 

konferencēs un projektu forumos. Skolēni savu projektu ietvaros audzēja dārzeņus un puķes: 

pupas, tomātus, ķiplokus, garšaugus, lilijas, petūnijas. Daudz pūļu pieprasīja grupu projekti 

„Labie darbi” un „Latviešu karavīrs laikmetu griežos”. Mazpulcēni iepazinās ar grāmatu 

Kapteiņa Helmiņa „Izlūku gājieni Latgales frontē”, izpētīja Hugo Helmiņa, Latvijas armijas 

virsnieka, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera, biogrāfiju, izveidoja maršrutu un apmeklēja kaujas 

vietas Zilupes apkārtnē. 2016.gadā skola piedalījās Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījumā 

IEA ICCS 2016  „Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi”. 

Liela daļa skolēnu ir ieinteresēti mācību procesa uzlabošanā, izsaka pamatotus 

ierosinājumus.   

Skolotāji regulāri piedāvā metodes, kas attīsta skolēnu sadarbības  un pašvērtēšanas prasmes. 

Pārsvarā skolēni prot sadarboties mācību procesā, labprāt strādā pāros, grupās, piedalīties 

kopīgos projektos, prot pamatot savu viedokli. Atbildību bieži uzņemas daži līderi. Atsevišķi 

skolēni labprāt ļauj uzņemties iniciatīvu klases līderiem. 

Lielākā daļa skolēnu labprāt palīdz viens otram mācīšanās procesā. Dažos gadījumos 

skolēni ar zemu mācību motivāciju traucē darbu citiem skolēniem, izrādot negatīvu attieksmi 

pret mācīšanās procesu. 

Zilupes vidusskolā tiek pievērsta uzmanība gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan papildus 

mācību darbam ar talantīgajiem skolēniem. Mācību stundās valda pozitīva un emocionāli 

līdzsvarota mācīšanās vide un labvēlīga mācību atmosfēra. 

Stiprās puses 

 Lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret skolu un mācīšanos; 

 Liela daļa izglītojamo ir ieinteresēti mācību procesa uzlabošanā, izsaka pamatotus 

ierosinājumus; 

 Pedagogi rosina izglītojamus apgūt dažādas sadarbības formas un pētnieciskā darba 

iemaņas; 

 Izglītojamie labprāt iesaistās pāru un grupu darba formās, projektu darbā, prezentē sava 

darba rezultātus; 

 Mācīšanas un mācīšanās procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mūsdienu prasībām 

atbilstošas mācību  un vērtēšanas metodes; 

 Izveidota izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas uzskaites datu bāze digitālā formā; 

 Ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību, kavējumu uzskaiti un analīzi, izglītojamo zinātniski pētniecisko darbību u.c.; 

 Izstrādātas vienotas prasības rakstu darbu noformēšanai un kultūrai; 

 Ir izstrādāta un veiksmīgi darbojas skolēnu materiālas stimulēšanas sistēma (konkursu, 

olimpiāžu, sporta sacensību godalgoto vietu ieguvēju, teicamnieku, ZPD konkursu 

laureātu, skolēnu, kam nav kavējumu, apbalvošana). 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt darbu neattaisnoto kavējumu novēršanā; 

 Turpināt pilnveidot mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu plašāku 

mācību metožu pielietojuma iespējas; 
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 Izmantot visas skolvadības sistēmas E-klase piedāvātās iespējas un priekšrocības 

pedagogu un administrācijas ikdienas darbā, 

 Efektīvi izmantot E-klases saziņas vidi ar  neklātienes izglītojamiem; 

 Visos priekšmetos akcentēt izglītojamo rakstu kultūras nozīmi, īstenojot vienotās 

prasības; 

 Pilnveidot iespējas un rosināt izglītojamus mērķtiecīgi izmantot skolas resursus - 

datorklases, bibliotēku, lasītavu, sporta zāli mācīšanās nolūkiem; 

 Rosināt izglītojamo interesi par lasīšanu; 

 Veikt efektīvāku mācību procesa pārraudzību. 

 

Vērtējums – labi 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtēšana ir nepieciešama izglītojamā izaugsmei kā mācīšanās procesa virzošā un 

stimulējošā sastāvdaļa. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valstī noteikto 

vērtēšanas kārtību, valsts standartu prasības un skolā izstrādāto Zilupes vidusskolas izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Skolotāji regulāri veic ierakstus E-klases žurnālā. 

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību 

priekšmeta specifikai. Skolotāji zina un lielākoties ievēro vienoto vērtēšanas kārtību. 

Izglītojamiem un viņu vecākiem ir zināma skolas izstrādātā izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. Vērtēšana skolā ir sistemātiska.  

Visi pedagogi par mācību priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informē izglītojamos 

katra semestra sākumā, bet obligāti - katras tēmas sākumā. Skolā tiek saskaņots vienots 

pārbaudes darbu grafiks mācību semestrim, pārbaudes darbu grafiks konkrētajam mēnesim tiek 

izvietots izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem pieejamā vietā. Visi skolotāji jau mācību gada 

sākumā izglītojamus iepazīstina ar vērtēšanas principiem savā mācību priekšmetā. 

Vērtēšanas metodes tiek izvēlētas atbilstoši izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta 

specifikai. Katram skolotājam ir izstrādāti detalizēti vērtēšanas kritēriji dažādām vērtēšanas 

formām un paņēmieniem savā mācību priekšmetā. Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas 

kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā.  

Skolotāji pamato izglītojama darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Lielākā daļa 

skolotāju mācību procesā regulāri izmanto izglītojamo pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu. 

Skolotāji prasmīgi iesaista izglītojamos vērtēšanas procesā, mācot veikt pašnovērtējumu gan 

mājas darba izpildīšanas laikā, gan jaunās vielas apguves stundu laikā, gan gatavojoties 

pārbaudes darbiem. Skolēniem tiek dota iespēja uzlabot savus rezultātus, gandrīz visi skolēni to 

izmanto. 

Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka ir labi informēti par pārbaudes darbos izvirzītajām 

prasībām un vērtēšanas kārtību, kā arī pietiekami iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju. 

Pedagogi regulāri analizē savus izstrādātos pārbaudes darbus ar nolūku uzlabot vērtēšanas 

kvalitāti. Metodiskajās komisijās semestra beigās tiek analizēta vērtēšanas procesā iegūtā 

informācija un sagatavots ziņojums pedagoģiskās padomes sēdei. Atbilstoši rezultātiem tiek 

plānoti metodiskā darba uzdevumi un ieteikumi nākamajam posmam. 

Regulāri tiek veikts izglītojamo mācību sasniegumu analīzes apkopojums valsts pārbaudes 

darbos ar mērķi uzlabot mācību procesu. Direktora vietnieks izglītības jomā veic pārbaudes 

darbu rezultātu apkopojumu, skolas sasniegumu salīdzināšanu ar novada un valsts vidējiem 

rezultātiem. Ar valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojumu un analīzi tiek iepazīstināti 

izglītojamie, vecāki, skolas padome. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota 

mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai. 
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Izglītojamo vecāki regulāri saņem informāciju par mācību rezultātiem. Skolas vadība kopā 

ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu pēc vajadzības individuāli tiekas ar vecākiem, kuru 

bērniem ir mācīšanās grūtības, kā arī ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi un iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumi. Vecāki katru gadu tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta noteikumiem par 

skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē. 3.un 6.klašu izglītojamo vecākus skola informē par 

diagnostikas darbu rakstīšanas kārtību un norisi. 9. un 12. klašu skolēnu vecāki laicīgi tiek 

iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu norises kārtību. Tiek pārrunāti arī jautājumi, kas saistīti ar 

bērnu izaugsmes iespējām, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem. 

Izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos praktiski neatšķiras no skolēna ikdienas 

sasniegumiem. Tātad skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma darbojas produktīvi. 

 

Stiprās puses 

 Ir aktualizēta Zilupes  vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar 

to iepazīstināti skolotāji, izglītojamie, vecāki; 

 Pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus, analīzes 

rezultātus izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai; 

 Izglītojamie un viņu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem; 

 Skolā tiek uzkrāta un analizēta vērtēšanas procesā iegūtā informācija par izglītojamo 

ikdienas sasniegumiem un sasniegumiem valsts pārbaudes darbos; 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus projektu, pāru, grupu, 

mutisko un praktisko darbu objektīvākai novērtēšanai; 

 Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtējumu; 

 Mācīšanās uzlabošanai plašāk izmantot formatīvo vērtēšanu. 

 

Vērtējums – labi 

 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošanai skolā tiek izmantots skolvadības sistēmas 

E-klase elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitātes, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa 

izglītojamā vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei.  

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei, 

tās ievērošanu kontrolē un pārrauga direktora vietnieks izglītības jomā. 

 Katra semestra noslēgumā skolotāji apkopo un izvērtē izglītojamo sasniegumus ikdienas 

darbā. Divas reizes mācību gadā, noslēdzot pirmo semestri un mācību gadu, pedagoģiskās 

padomes sēdēs tiek izvērtēti izglītojamo mācību sasniegumi skolā, lai diagnosticētu situāciju 

atsevišķos mācību priekšmetos vai klasēs. Mācību gada noslēgumā tiek analizēti valsts 

pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti. Tiek veikta arī izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamikas uzskaite un tās analīze. Īpaša vērība tiek pievērsta devīto un divpadsmito 

klašu absolventiem, kā arī tiem izglītojamiem, kuriem nepietiekams vērtējums ir kādā no mācību 

priekšmetiem. 

Katra mācību gada sākumā skolotāji plāno un veic izglītojamo zināšanu un prasmju līmeņa 

diagnostiku. Izglītojamo veiktos darbus mācību priekšmetu skolotāji izvērtē atbilstoši 

izstrādātajiem kritērijiem un atzīmē izglītojamo pozitīvos sasniegumus, norāda uz nepilnībām, 

būtiskākajām kļūdām darba izpildē. Balstoties uz veikto darbu analīzi, nepieciešamības gadījumā 

tiek izdarītas korekcijas mācību priekšmeta plānojumā. Pedagogi regulāri analizē arī nobeiguma 

vērtēšanas darba rezultātus klasei kopumā, arī konsultācijās individuāli tiek pārrunātas veiksmes 

un neveiksmes. Izglītojamo veikums tiek analizēts arī mācību procesā, uzsverot panākumus un 
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norādot vēl apgūstamo. Mācību darbs ir vērsts uz to, lai ikviens izglītojamais apgūtu noteiktās 

mācību priekšmetu standarta prasības. Izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek 

nodrošinātas individuālas konsultācijas. Saskaņā ar skolā pieņemto mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību izglītojamiem ir tiesības uzlabot iepriekš iegūto pārbaudes darba vērtējumu. 

Izglītojamiem ar vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību pasākumi un 

pēcpārbaudījumi jūnijā. 

 

Statistiskā informācija par izglītojamo mācību darbā sasniegtajiem rezultātiem 

Pārskats par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā Zilupes vidusskolā 2014./2015.mācību gadā 
(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi) 

 

 
 

 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Augsts 4,35% 17,50% 11,11% 3,33% 0,00% 5,88% 11,90% 6,67% 0,00% 5,26% 7,69%

Optimāls 78,26% 52,50% 51,85% 33,33% 25,81% 26,47% 42,86% 43,33% 47,83% 36,84% 38,46%

Pietiekams 17,39% 27,50% 37,04% 53,33% 70,97% 67,65% 45,24% 46,67% 52,17% 52,63% 53,85%

Nepietiekams 0,00% 2,50% 0,00% 10,00% 3,23% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 5,26% 0,00%

Nav vērtējuma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2014./2015.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti 
matemātikā

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

Augsts 0% 22,20% 25% 42,90% 0% 0% 0% 0% 7,70% 0% 10% 0%

Optimāls 0% 55,60% 66,70% 57,10% 71,40% 57,10% 41,70% 63,60% 46,20% 62,50% 40% 71,40%

Pietiekams 0% 22,20% 8,30% 0% 28,60% 42,90% 58,30% 36,40% 46,20% 37,50% 50% 28,60%

Nepietiekams 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nav vērtējuma 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Augsts 7,14% 21,43% 5,00% 0,00% 0,00% 4,55% 3,23% 0,00% 0,00% 11,11% 16,67%

Optimāls 71,43% 53,57% 45,00% 39,13% 25,00% 31,82% 51,61% 47,06% 85,71% 55,56% 66,67%

Pietiekams 21,43% 25,00% 50,00% 56,52% 66,67% 63,64% 45,16% 52,94% 14,29% 33,33% 16,67%

Nepietiekams 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nav vērtējuma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2014./2015.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti krievu 
valodā (dzimta)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Augsts 7,14% 3,57% 15,00% 13,04% 0,00% 0,00% 6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Optimāls 71,43% 50,00% 55,00% 26,09% 33,33% 50,00% 54,84% 29,41% 57,14% 44,44% 50,00%

Pietiekams 21,43% 42,86% 30,00% 56,52% 66,67% 50,00% 32,26% 70,59% 42,86% 55,56% 50,00%

Nepietiekams 0,00% 3,57% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nav vērtējuma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2014./2015.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti latviešu 
valodā (valsts)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Augsts 20% 15% 3% 0% 6% 5% 0% 0% 0% 0%

Optimāls 45% 48% 37% 37% 52% 43% 37% 35% 61% 62%

Pietiekams 30% 37% 53% 57% 39% 50% 63% 65% 39% 38%

Nepietiekams 5% 0% 7% 7% 3% 2% 0% 0% 0% 0%

Nav vērtējuma 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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2014./2015.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti anglu 
valodā
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6 7 8 9 10 11 12

Augsts 0% 25% 18,20% 30,80% 12,50% 10% 28,60%

Optimāls 71,40% 41,70% 63,60% 46,20% 50% 80% 71,40%

Pietiekams 28,60% 33,30% 18,20% 23,10% 37,50% 10% 0%

Nepietiekams 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nav vērtējuma 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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2014./2015.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti krievu 
valodā (svešvaloda)

6 7 8 9

Augsts 6% 3% 7% 0%

Optimāls 26% 53% 55% 43%

Pietiekams 68% 44% 38% 57%

Nepietiekams 0% 0% 0% 0%

Nav vērtējuma 0% 0% 0% 0%
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2014./2015.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti 
Latvijas vesturē

5 6 7 10 11

Augsts 23,33% 9,68% 17,65% 0,00% 10,53%

Optimāls 73,33% 51,61% 52,94% 39,13% 52,63%

Pietiekams 3,33% 38,71% 29,41% 60,87% 31,58%

Nepietiekams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26%

Nav vērtējuma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2014./2015.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti informātikā
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Pārskats par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā Zilupes vidusskolā 2015./2016.mācību gadā 
(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi) 

 

 

 
 

 

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

Augsts 38,46 0,00% 20,00 7,69% 3,34% 3,23% 6,06% 10,00 19,04 0,00% 0,00%

Optimāls 57,69 73,91 57,50 42,31 33,33 22,58 36,36 50,00 38,10 56,52 46,67

Pietiekams 0,00% 26,09 20,00 50,00 60,00 67,74 57,58 35,00 42,86 43,48 53,33

Nepietiekams 3,85% 0,00% 2,50% 0,00% 3,33% 6,45% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2015./2016.m.g. izglītojamo mācību darba 
rezultāti matemātikā

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

Augsts 50,00%10,00%16,70%0,00%14,30%0,00% 0,00% 0,00%14,29%0,00%12,50%

Optimāls 37,50%70,00%66,70%100,0057,10%50,00%66,70%60,00%38,00%68,80%62,50%

Pietiekams 12,50%20,00%16,70%0,00%28,60%50,00%33,30%40,00%48,00%31,30%25,00%

Nepietiekams 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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2015./2016.m.g. izglītojamo mācību darba 
rezultāti latviešu valodā (dzimtā)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12.

Augsts 39% 0% 18% 5% 9% 0% 5% 3% 0% 0%

Optimāls 44% 62% 61% 37% 17% 35% 24% 67% 85,70%57,10%

Pietiekams 11% 38% 18% 58% 74% 57% 71% 27% 14,30%42,90%

Nepietiekams 6% 0% 4% 0% 0% 9% 0% 3% 0% 0%
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2015./2016.m.g. izglītojamo mācību darba 
rezultāti krievu valodā (dzimta)
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12.

Augsts 33% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0%

Optimāls 50% 62% 50% 53% 26% 26% 52% 53% 57,10%42,90%

Pietiekams 11% 31% 50% 47% 74% 74% 48% 37% 42,90%57,10%

Nepietiekams 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0%
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2015./2016.m.g. izglītojamo mācību darba 
rezultāti latviešu valodā (valsts)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Augsts 0,00% 15,00 3,85% 13,33 0,00%3,13%0,00%4,76%4,35%0,00%

Optimāls 56,52 50,00 61,54 30,00 32,26 56,25 52,50 57,14 34,78 73,33

Pietiekams 43,48 32,50 34,61 56,67 64,52 40,63 45,00 38,10 60,87 26,67

Nepietiekams 0,00%2,50%0,00%0,00%3,23%0,00%2,50%0,00%0,00%0,00%
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2015./2016.m.g. izglītojamo mācību darba 
rezultāti angļu valodā

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Augsts 42,90% 25,00% 8,30% 20,00% 4,80% 18,80% 25,00%

Optimāls 42,90% 37,50% 58,30% 70,00% 76,20% 43,80% 62,50%

Pietiekams 14,30% 37,50% 33,30% 10,00% 19,00% 37,50% 12,50%

Nepietiekams 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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2015./2016.m.g. izglītojamo mācību darba 
rezultāti krievu valodā (svešvaloda)
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Pārskats par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā Zilupes vidusskolā 2016./2017.mācību gadā 
(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi) 

 

 

6. 7. 8. 9.

Augsts 6,67% 3,23% 0,00% 2,50%

Optimāls 36,67% 32,26% 57,58% 60,00%

Pietiekams 56,67% 61,29% 42,42% 35,00%

Nepietiekams 0,00% 3,23% 0,00% 2,50%
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2015./2016.m.g. izglītojamo mācību darba 
rezultāti Latvijas vēsturē

10. 11.

Augsts 0% 0%

Optimāls 57% 81%

Pietiekams 43% 19%

Nepietiekams 0% 0%
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2015./2016.m.g. izglītojamo mācību darba 
rezultāti informātikā

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

Augsts 26,32% 39,13% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 6,45% 15,15% 6,67% 15,79% 0,00%

Optimāls 52,63% 43,48% 64,00% 65,85% 33,33% 20,00% 19,35% 33,33% 53,33% 42,11% 47,83%

Pietiekams 21,05% 17,39% 36,00% 34,15% 59,26% 73,33% 70,97% 51,52% 40,00% 42,11% 52,17%

Nepietiekams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 3,33% 3,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2016./2017.m.g. izglītojamo mācību rezultāti 
matemātikā
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Augsts 20,00% 37,50% 9,09% 12,50% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 15,79% 0,00%

Optimāls 80,00% 37,50% 54,55% 50,00% 100,00 50,00% 66,67% 50,00% 53,33% 52,63% 56,25%

Pietiekams 0,00% 25,00% 36,36% 37,50% 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 46,67% 31,58% 43,75%

Nepietiekams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2016./2017.m.g. izglītojamo mācību rezultāti latviešu 
valodā (dzimtā)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.

Augsts 21,43% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 14,29%

Optimāls 50,00% 53,33% 50,00% 52,00% 40,00% 25,00% 22,73% 47,62% 71,43%

Pietiekams 28,57% 20,00% 50,00% 48,00% 60,00% 66,67% 77,27% 47,62% 14,29%

Nepietiekams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%

Nav vērtējuma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%
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2016./2017.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti 
krievu valodā (dzimtā)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.

Augsts 7,14% 6,67% 7,14% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00%

Optimāls 71,43% 66,67% 50,00% 48,00% 45,00% 28,57% 36,36% 57,14% 42,86%

Pietiekams 21,43% 26,67% 42,86% 48,00% 55,00% 80,95% 63,64% 38,10% 57,14%

Nepietiekams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nav vērtējuma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00%
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2016./2017.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti 
latviešu valodā (valsts)
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Augsts 13,04% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 6,25% 6,67% 5,26% 0,00%

Optimāls 47,83% 52,00% 48,78% 51,85% 20,00% 22,58% 50,00% 60,00% 68,42% 56,52%

Pietiekams 39,13% 40,00% 48,78% 48,15% 70,00% 77,42% 43,75% 33,33% 21,05% 43,48%

Nepietiekams 0,00% 8,00% 2,44% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00%
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2016./2017.m.g. izglītojamo mācību rezultāti angļu 
valodā

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Augsts 42,86% 33,33% 0,00% 16,67% 33,33% 21,05% 12,50%

Optimāls 57,14% 66,67% 66,67% 50,00% 53,33% 68,42% 56,25%

Pietiekams 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 13,33% 10,53% 31,25%

Nepietiekams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2016./2017.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti 
krievu valodā (svešvalodā)

6. 7. 8. 9.

Augsts 3,70% 3,33% 0,00% 3,03%

Optimāls 48,15% 36,67% 32,26% 57,58%

Pietiekams 48,15% 56,67% 67,74% 39,39%

Nepietiekams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nav vērtējuma 0,00% 3,33% 0,00% 0,00%
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2016./2017.m.g. izglītojamo mācību darba rezultāti 
Latvijas vēsturē
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Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā liecina par to, ka lielākā daļa skolēnu 5.-12. klasēs ir 

mācījušies optimālā līmenī. 2. – 4. klasēs vairāk ir to izglītojamo, kuri mācās optimālā un augstā 

līmenī. Augsts un optimāls līmenis (6-10 balles) ir latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, 

dabaszinībās, sportā, mūzikā. Sākot ar 6. klasi atsevišķos mācību priekšmetos vērojams mācību 

sasniegumu kritums. Tas varētu būt saistīts ar pusaudžu vecumu, mainoties prioritātēm un 

interesēm. 

Analizējot pēdējo trīs mācību gada rezultātus, tiek pievērsta uzmanība optimālā un augstā 

līmeņa mācību sasniegumu dinamikai. Rezultāti liecina, ka 2015./2016.m.g. un 2016./2017.m.g. 

palielinājies to skolēnu skaits, kuru zināšanas ir optimālā un augstā līmenī. 2015./2016.m.g.  

9.klases matemātiku optimālā un augstā līmenī ir apguvuši 60% skolēnu, latviešu valodu 

optimālā un augstā līmenī arī ir apguvuši 60% skolēnu,  angļu valodu optimālā un augstā līmenī 

arī ir apguvuši 52.5% skolēnu, krievu valodu (dzimtā) optimālā un augstā līmenī ir apguvuši 

70% skolēnu. 2016./2017.m.g.  9.klases Latvijas vēsturi optimālā un augstā līmenī ir apguvuši 

62% skolēnu, angļu valodu optimālā un augstā līmenī arī ir apguvuši 56.25% skolēnu, krievu 

valodu (svešvaloda) optimālā un augstā līmenī ir apguvuši 66.7% skolēnu. 

Laikā no 2013./2014. m.g. līdz 2016./2017. m.g. visi klātienes mācību programmu 

12.klases izglītojamie  ir saņēmuši atestātus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. 

2016./2017.m.g. visi 9.klases un izglītojamie ir saņēmuši apliecības par pamatizglītības ieguvi. 

2015./2016.m.g. viens 9.klases izglītojamais (2,5%) ir atkārtoti turpinājis apgūt pamatizglītības 

programmu, bet vienam skolēnam nepietiekams vērtējums ir bijis vienā mācību priekšmetā 

(matemātikā), kas saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir pieļaujami, lai iegūtu 

pamatizglītību, no 2013./2014. m.g. līdz 2014./2015.m.g. visi 9.klases un izglītojamie ir 

saņēmuši apliecības par pamatizglītības ieguvi. 

Daži izglītojamie tiek atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas (visi veselības 

problēmu dēļ ar ģimenes ārsta un ārstu-speciālistu atzinumiem).  

 

8.tabula. Atbrīvoto no valsts pārbaudes darbiem izglītojamo skaits 

 

 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

9.klase - 1 2 

12.klase 2 (neklātienes programma) 1 (neklātienes programma) 4 (neklātienes programma) 

 

2015./2016.m.g., 2016./2017.m.g. 7.klasēs nepietiekamos vērtējumus ikdienas darbā veido 

skolnieks, kurš ilgstoši  neapmeklēja mācību stundas un palika uz otru mācību gadu 7.klasē. 

Sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļu „Atbalsts 

sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību 

ģimenē”  un  Dagdas novada bāriņtiesu Zilupes vidusskolas struktūrvienībā Pasienes pamatskolā 

tika izveidota atbalsta grupa, kura realizēja atbalsta programmu šīm izglītojamam.  

10. 11.

Augsts 0,00% 5,26%

Optimāls 73,33% 63,16%

Pietiekams 26,67% 26,32%

Nepietiekams 0,00% 5,26%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

2016./2017.m.g. izglītojamo mācību razultāti 
informātikā
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Pēdējo triju gadu laikā 1.klasē divi izglītojamie palika uz otru mācību gadu, vienam tika 

nozīmēta  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem un viens izglītojamais ir palicis uz otru mācību gadu  2.klasē 

ar nepietiekamu vērtējumu  matemātikā, latviešu un krievu valodā.  

Daži izglītojamie 2015./2016.m.g. un 2016./2017.m.g. beidza ar nepietiekamiem 

vērtējumiem atsevišķos mācību priekšmetos (latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, krievu 

valoda). Skola nodrošina iespēju uzlabot mācību sasniegumus, apmeklējot konsultācijas. Dažiem 

skolēniem  mācību gada beigās noteikts pēcpārbaudījums kādā no mācību priekšmetiem kā 

nosacījums pārcelšanai nākamajā klasē. Šiem skolēniem tika izstrādāts individuālais mācību 

vielas apguves plāns. 

Vidusskolas klasēs ir palielinājies to skolēnu skaits, kuru sekmes ir augstā un optimālā 

līmenī. Mācību rezultāti ir uzlabojušies fizikā, ģeogrāfijā, latviešu valodā, krievu valodā, 

literatūrā, bioloģijā. Daži izglītojamie no vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmas 

pārtrauc mācības sakarā ar darba meklējumiem, sociālajiem un ģimenes   apstākļiem, pārējie 

pārsvara apgūst mācību programmu pieteikumā līmenī.  

Vairāk kā pusei skolēnu gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības posmā mācību 

sasniegumi ikdienas darbā ir pietiekamā un optimālā līmeni. Tomēr lielākā daļa skolēnu piekrīt  

skolotāju apgalvojumiem, ka viņu mācību sasniegumi varētu būt labāki.  

Katru gadu skolas absolventi par labām sekmēm saņem Ministru prezidenta Atzinības 

rakstu. 

 Iepriecina mācību sasniegumu pozitīvā dinamika vidējās izglītības programmā, taču satrauc 

negatīvas tendences pamatskolas klasēs. 6. – 7. klasēs pēdējā laikā samazinās skolēnu skats, kuri 

mācās augstā līmenī un pieaug to skaits, kuru līmenis atsevišķos priekšmetos ir nepietiekams. 

Šajā situācijā nepieciešama nopietna izpēte un individuāla pieeja katram skolēnam, sadarbojoties 

klases audzinātājam, vecākiem, atbalsta personālam, pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem. 

Jāveido ciešāka sadarbība un pēctecības nodrošināšana starp pirmsskolas izglītības pakāpi un 

sākumskolu, sākumskolas pakāpi un pamatskolu. 

 

Stiprās puses 

 Izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumi tiek uzskaitīti skolvadības sistēmas E-

klases žurnālā, kurš paver plašas iespējas šo sasniegumu vērtēšanai, analīzei un turpmākā 

darba plānošanai; 

 Skolā tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespēju gūt sasniegumus atbilstoši 

izglītojamo spējām; 

 Izglītojamiem ir iespējams saņemt individuālas konsultācijas visos mācību priekšmetos; 

 Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu analīzei, lai plānotu turpmāko darba 

uzlabošanu; 

 Skolā izveidota datu bāze digitālā formā par katra skolēna un klases mācību sasniegumu 

dinamiku. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem, lai veicinātu augsta 

līmeņa sasniegumus; 

 Īstenot sadarbību starp sākumskolas pedagogiem, atbalsta personālu, vecākiem un 

pirmsskolas izglītības iestādi, lai sniegtu atbalstu sākumskolas izglītojamiem sasniegumu 

uzlabošanai; 

 Pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeņa analīzei valodu jomas 

priekšmetos, kas ļautu uzlabot valodas prasmes un mācību darba rezultātus dzimtajā 

valodā, valsts valodā un angļu valodā; 

 Jāveido ciešāka sadarbība un pēctecības nodrošināšana starp sākumskolas pakāpi un 

pamatskolu; 

 Priekšmetu pedagogiem turpināt darbu izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpētē, 

to regulāri izmantojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu izvēlē. 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skolā tiek veikta sistemātiska valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite, izvērtēšana, 

salīdzināšana un analīze. Sasniegumi tiek analizēti metodiskajās komisijās un pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Pamatojoties uz tiem, skola izvirza uzdevumus mācīšanas un mācīšanās 

procesam nākamajam mācību gadam. 

Valsts pārbaudes darbos (necentralizētajos) gandrīz visos priekšmetos skolēni uzrāda 

saviem ikdienas mācību sasniegumiem atbilstošus rezultātus, 3.klases DD (dzimtajā valodā) un 

9.klasē matemātikā, dzimtajā valodā (krievu), krievu valodā (svešvaloda), Latvijas vēsturē, 

11.klasē – informātikā  vidusskolai un 12.klasē – krievu valodā (dzimta) tie ir pat augstāki.   

No 2014./2015. m.g. līdz 2016./2017. 3.klašu skolēnu latviešu valodas un matemātikas 

diagnostikas rezultāti ir līdzīgi ar valsti vai nedaudz zemāki, matemātikā 2015./2016. m.g. zemāk 

(44.99%) par vidējo valstī. Tas skaidrojams ar to, ka visās sākumskolas klasēs ir skolēni ar 

mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumiem. 2016./2017.m.g. krievu valodas diagnostikas 

rezultāti nedaudz augstāki (79.81%). 

 

9.tabula. 3.klases valsts pārbaudes darbu rezultāti 

 

Dzimta 

valoda 

(latviešu) 

 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Zilupes vidusskola % 71.41 63.79 70.79 

Pēc urbanizācijas % 79.07 73.99 78.38 

Kopvērtējums valstī % 78.48 74.20 78.30 

Dzimta 

valoda 

(krievu) 

Zilupes vidusskola % 71.14 78.57 79.81 

Pēc urbanizācijas % 78.24 75.41 78.38 

Kopvērtējums valstī % 82.05 79.60 78.30 

Latviešu 

valoda 

(valsts) 

Zilupes vidusskola % 62.02 44.99 55.86 

Pēc urbanizācijas % 64.08 66.24 65.09 

Kopvērtējums valstī % 66.47 66.23 64.21 

Matemātika 

Zilupes vidusskola % 72.07 70,33 56.78 

Pēc urbanizācijas % 76.21 70.98 68.59 

Kopvērtējums valstī % 76.49 71.71 68.92 
 

10.tabula. 6.klases valsts pārbaudes darbu rezultāti 

 

Dzimta 

valoda 

(latviešu) 

 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Zilupes vidusskola % 52,61 66.92 54.90 

Pēc urbanizācijas % 61,90 63.83 66.01 

Kopvērtējums valstī % 61,77 63.53 66.30 

Dzimta 

valoda 

(krievu) 

Zilupes vidusskola % 54,08 54.02 62.74 

Pēc urbanizācijas % 62,44 65.07 67.52 

Kopvērtējums valstī % 65,82 68.24 67.35 

Latviešu 

valoda 

(valsts) 

Zilupes vidusskola % 52,48 50.64 53.92 

Pēc urbanizācijas % 60,08 64.99 65.36 

Kopvērtējums valstī % 61,59 65.14 63.61 

Matemātika 

Zilupes vidusskola % 42,47 57.14 52.22 

Pēc urbanizācijas % 55,87 65.03 59.55 

Kopvērtējums valstī % 57,61 66.25 60.80 

Dabaszinības 

Zilupes vidusskola % 59,78 63.68 58.47 

Pēc urbanizācijas % 66,30 62.79 63.77 

Kopvērtējums valstī % 67,71 64.12 63.77 
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6.klašu sasniegumi diagnosticējošos darbos ir pietiekamā un optimālā līmenī un zināšanas 

atbilst ikdienas sasniegumiem un ieguldītajam darbam. Latviešu valodas diagnosticējošā darba 

rezultāti rāda, ka izglītojamie izprot un spēj uztvert galveno informāciju klausīšanās un lasīšanas 

daļās, prot izteikt savu viedokli. Rakstīšanas daļas apguves koeficienti rāda, ka 6.klasēs 

izglītojamie savā jaunrades tekstā labi saprot tēmu, pietiekami plāno, bet jāpilnveido prasmi 

izmantot valodas stilistiskos un leksiskos līdzekļus. Kā prioritāte jānosaka pareizrakstības 

prasmju pilnveide. Matemātikā lielākas grūtības sagādā uzdevumi ar garāku tekstu, izglītojamie 

ir pavirši nosacījumu ievērošanā. Vairāk uzmanības jāpievērš daudzpakāpju uzdevumu 

risināšanai. Dabaszinībās turpmākajā mācību procesā nepieciešams paredzēt vairāk uzdevumu, 

kas attīsta zināšanu un prasmju pielietošanu dažādās dzīves situācijās. 

Kopumā pēdējos trīs mācību gados skolas diagnostikas darbu rezultāti ir līdzīgi vai nedaudz 

zemāki par vidējiem rezultātiem valstī. No 2014./2015. m.g. līdz 2016./2017. arī 6.klasēs bija 5 

izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. 

 

10.tabula. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

 

Eksāmens  2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

CE 

 Latviešu 

valoda 

(valsts) 

Zilupes vidusskola % 46.57 60.75 66.73 

Kopvērtējums pēc tipa % 63.00 63.6 63.00 

Pēc urbanizācijas % 64.6 65.8 64.80 

Kopvērtējums valstī % 63.4 63.9 63.1 

Dzimta 

valoda 

(latviešu) 

Zilupes vidusskola % 59.58 63.36 67.02 

Kopvērtējums pēc tipa % 62.03 63.99 66.67 

Pēc urbanizācijas % 62.89 64.68 67.14 

Kopvērtējums valstī % 62.46 64.75 67.07 

Dzimta 

valoda 

(krievu) 

Zilupes vidusskola % 66.52 71.98 69.89 

Kopvērtējums pēc tipa % 70.07 66.32 69.21 

Pēc urbanizācijas % 69.52 67.00 67.05 

Kopvērtējums valstī % 70.93 67.06 69.09 

Matemātika 

Zilupes vidusskola % 58.44 61.96 63.47 

Kopvērtējums pēc tipa % 60.79 59.36 57.49 

Pēc urbanizācijas % 61.24 59.00 57.23 

Kopvērtējums valstī % 61.13 59.87 58.10 

Latvijas 

vēsture 

Zilupes vidusskola % 65.41 65.33 77.14 

Kopvērtējums pēc tipa % 67.35 61.67 69.73 

Pēc urbanizācijas % 66.81 61.55 68.87 

Kopvērtējums valstī % 67.58 62.51 69.88 

Angļu 

valoda 

Zilupes vidusskola % 40.06 55.39 67.76 

Kopvērtējums pēc tipa % 68.43 68.94 72.86 

Pēc urbanizācijas % 71.13 72.41 75.79 

Kopvērtējums valstī % 69.72 70.75 74.38 

Krievu 

valoda 

Zilupes vidusskola % 83.08 82.00 79.20 

Kopvērtējums pēc tipa % 77.77 76.41 77.02 

Pēc urbanizācijas % 76.97 77.22 77.33 

Kopvērtējums valstī % 76.30 76.08 76.37 

 

No 2014./2015. m.g. līdz 2016./2017. m.g. centralizētāja latviešu valodas eksāmena 

rezultāti ir uzlabojusies. 

9.klases valsts pārbaudes darbā tika pārbaudītas visas četras valodas prasmes: klausīšanās, 

lasīšana, rakstīšana un runāšana. CE rakstīja visi 9.a klases skolēni, t.i. 17 cilvēki: 7 meitenes un 

10 zēni. No 17 skolēniem viszemākais rezultāts bija vienam zēnam - 50%, 3 skolēniem rezultāti 
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bija no 51 – 60% , 4 skolēniem - no 61 – 70%, 6 skolēniem – no 71 – 80%, vienam skolēnam 

vidējais kopprocents bija 88% un vienai meitenei – 91%. 

Izvērtējot rezultātus kopumā, var secināt, ka: 

 Skolēniem ir attīstīta lasīšanas, klausīšanās un runāšanas prasme, jāpievērš uzmanība 

pareizrakstībai un valodas lietojumam; 

 Skolēni labi uztver dzirdēto informāciju; 

 Skolēniem ir daudz kļūdu, kuras rodas neuzmanības un uztraukuma dēļ. 

Tas skaidrojams ar Zilupes novada krievvalodīgo vidi, skolēniem gandrīz nav iespējas 

komunicēt latviešu valodā ārpus skolas. 

Analizējot iepriekšējo triju mācību gadu 9.klašu eksāmenu rezultātus redzams, ka angļu 

valodā zināšanu apguves līmenis optimāls, paaugstinājies par 27% ,sasniedzot 67,76%, kas 

tomēr nedaudz mazāks par vidējo valstī (74.38%). Latviešu valodas rezultāti gadu no gada ir 

optimālā līmenī. 2015./2016. m.g. un 2016./2017.m.g. matemātikas eksāmena rezultāti ir 

uzlabojušies un ir optimālā līmeni (62%, 63.5%), kas ir par 5% augstāk nekā vidēji valstī 

(58.10%). Salīdzinot Latvijas vēstures eksāmena rezultātus, tie ir uzlabojušies, rezultāti Latvijas 

vēsturē 2016./2017.m.g.  (77.14%) un ir labāki par vidējo rezultātu valstī. No 2014./2015. m.g. 

līdz 2016./2017. m.g. krievu valodas (otrās svešvalodas) eksāmena rezultāti ir labāki par vidējo 

rezultātu valstī, jo skolēniem ir iespēja komunicēt krievu valodā. 

 

11.tabula. Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējas izglītības ieguvi 

 

Eksāmens  2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Latviešu 

valoda  

Zilupes vidusskola % 24,17 34,18 33.96 

Kopvērtējums pēc tipa % 49.50 51.90 51.6 

Pēc urbanizācijas % 53.00 56.00 54.9 

Kopvērtējums valstī % 48.70 51.30 50.90 

Dzimta 

valoda 

(krievu) 

Zilupes vidusskola % 81.33 69.33 79.20 

Kopvērtējums pēc tipa % 72.39 72.00 74.69 

Pēc urbanizācijas % 74.34 68.83 71.46 

Kopvērtējums valstī % 71.15 71.34 73.95 

Matemātika 

Zilupes vidusskola % 36,08 33,01 26.78 

Kopvērtējums pēc tipa % 50.00 41.10 40.7 

Pēc urbanizācijas % 45.10 37.30 34.6 

Kopvērtējums valstī % 43.60 36.20 34.90 

Angļu 

valoda 

Zilupes vidusskola % 30,06 38,42 30.63 

Kopvērtējums pēc tipa % 57.80 63.80 63.1 

Pēc urbanizācijas % 54.00 62.60 60.6 

Kopvērtējums valstī % 54.10 61.10 59.70 

Krievu 

valoda 

Zilupes vidusskola % 79,91 76,88 76.45 

Kopvērtējums pēc tipa % 73.50 69.10 71.5 

Pēc urbanizācijas % 69.80 64.40 67.3 

Kopvērtējums valstī % 71.80 67.00 68.60 

Bioloģija 

Zilupes vidusskola %  64,66 73.66 

Kopvērtējums pēc tipa %  61.40 61.8 

Pēc urbanizācijas %  64.70 65.5 

Kopvērtējums valstī %  63.30 63.70 

Ķīmija 

Zilupes vidusskola %  65,83  

Kopvērtējums pēc tipa %  59.80  

Pēc urbanizācijas %  61.50  

Kopvērtējums valstī %  61.50  
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Analizējot centralizēto eksāmenu rezultātus redzams, ka nemainīgi stabili ir krievu valodas 

(svešvalodas), krievu valodas (dzimta), bioloģijas, ķīmijas eksāmenu rezultāti, kas ir optimālā 

līmenī un augstā līmenī. Matemātikas eksāmena rezultāti 2015./2016.m.g. ir līdzīgi valsts 

vidējiem rezultātiem. 

Uz rezultātu pazeminājumu ietekmējusi neklātienes programmas atvēršana.   
 

12.tabula. Eksāmenu rezultātu salīdzinājums pa programmām 2014./2015.m.g 
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13.tabula. Eksāmenu rezultātu salīdzinājums pa programmām 2015./2016.m.g. 
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BIO 63,3% 64,66% 2       50  50   

ĶĪM 61,5% 65,83% 2       50  50   

KRV 67,0% 82,00% 7         29 57 14 

MAT 36,2% 36,07% 15   12 27 20 27 7 7    

VLL 51,3% 38,33% 15   7 33 20 13 20 7    
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ANG 53.50% 29,43% 7   14 43 29 14      

KRV 62.70% 71,14% 7      14  43  43  

MAT 19.50% 25,14% 7   43 29 14 14      

VLL 40.40% 23,86% 7  14 14 44 14 14      

 

Stiprās puses 

 

 Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts pārbaudes darbiem; 

 Skolā tiek veikta izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze; 

 Pamatskolas posmā  skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos pārsvarā  ir optimālā 

līmenī;  

 Izglītojamiem ir stabili augsti rezultāti CE krievu valodā (svešvaloda) un dabaszinātņu 

priekšmetos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Turpināt sniegt atbalstu izglītojamo centralizēto eksāmenu mērķtiecīgā izvēlē un 

sagatavojoties eksāmeniem; 

 Uzlabot izglītojamo sasniegumus latviešu un angļu valodas eksāmenos; 

 Pievērst īpašu uzmanību  matemātikas un dabaszinātņu priekšmetu eksāmenu zināšanu 

lietojuma daļām; 

 Akcentēt izglītojamo personīgo atbildību par mācību sasniegumu rezultātu ikdienas un 

valsts pārbaudes darbos; 

 Organizēt mācību darbu tā, lai valsts pārbaudes darbos vidējie izpildes rādītāji pārsniegtu 

vidējos rādītājus valstī.  
 

4.4.Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1.  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolā atbalsta personāls (psihologi, logopēds, bibliotekāre, skolas medmāsa) ikdienā strādā 

pēc konkrēti izstrādāta un apstiprināta darba plāna mācību gadam. 

Atbalstu izglītojamo psiholoģisko vajadzību nodrošināšanā sadarbībā ar  klases audzinātāju 

un vecākiem sniedz psihologs. Skolas psihologa darbības mērķis ir atbalstīt izglītības procesa 

dalībniekus psiholoģisko zināšanu, iemaņu un prasmju apgūšanā, kā arī pedagoģisko darbinieku, 

izglītojamo vecāku, savstarpējās palīdzības un sadarbības principu veidošana un realizēšana, 

atbalsts bērnu audzināšanā. Ievērojot konfidencialitāti, psihologs veic izglītojamo izpēti, 
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konsultēšanu, rehabilitāciju, sniedz rekomendācijas, palīdz atrisināt problēmsituācijas, sekmē 

izglītojamo, vecāku un skolotāju mijiedarbību, izzina izglītojamo vai klases problēmu cēloņus. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamiem ar grūtībām mācībās un ar uzvedības problēmām. 

Psihologa atbalsts arī tiek sniegts skolēniem, kuri iekļaujas klases dzīvē, 1.,5., un 10. klasēs tiek 

ievērots adaptācijas periods, tā rezultāti analizēti. Viens no skolas psihologa darbības virzieniem 

ir psiholoģiska izglītošana. Pēc nepieciešamības tiek apskatītas tādas tēmas kā motivācija, 

profesijas izvēle, vardarbība, atkarības, laika plānošana,  veikti saliedēšanas pasākumi un 

sociālpsiholoģiskie treniņi un klases sociometrija. Stundu apmeklēšana, izglītojamo novērošana, 

sarunas ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem ar mērķi palīdzēt izglītojamiem pēc 

iespējas ātrāk adaptēties jaunajā skolas statusā, mācību procesā un jaunajā kolektīvā.  

Skolas logopēde mācību gada sākumā pārbauda visus audzēkņus, konstatējot to 

logopēdisko stāvokli un – nepieciešamības gadījumā veicot plānveida darbu ar tiem bērniem, 

kuriem vajadzīga logopēda palīdzība. Tikšanās ar logopēdu katram bērnam notiek reizi 

nedēļā. Logopēdes redzeslokā ir bērnu runas un valodas diagnostika un labošana. Logopēda 

uzdevums ir konstatēt izglītojamo runas un valodas traucējumus, veikt runas un valodas 

traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi. Logopēda pienākums ir konsultēt bērna 

vecākus un pedagogus par korekcijas darba norisi un attīstību, savukārt vecāku pienākums, 

sadarbībā ar logopēdu, plānot padziļinātu koriģējošo darbu ar bērnu, ja dziļāku problēmu 

konstatējis logopēds. Logopēds sniegs padomus par citiem nepieciešamajiem papildu 

izmeklējumiem, ja tādi vajadzīgi, kā arī ieteiks vingrinājumus, kādus pildīt mājās runas un 

valodas uzlabošanai. 

14.tabula. Logopēdijas nodarbībās risināto problēmu analīze   

 

 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2016./2017. 2017./2018. 

FT (Fonētiskie 

traucējumi)  

 

38 23 19 24 19 

Habilitēti 20 12 9 10  

Darbu turpina 18 11 10 14 19 

Rakstīšanas un 

lasīšanas 

traucējumi uz 

FFN pamata 

6 7 7 2 2 

Habilitēti 0 0 0 0  

Darbu turpina 6 7 7 2 2 

Stostīšanās  - 1 1 - - 

Habilitēti - 0 0 -  

Darbu turpina - 1 1 -  

Rakstīšanas un 

lasīšanas 

traucējumi uz 

VSNA pamata 

2 3 3 1 1 

Habilitēti 0 0 0 0  

Darbu turpina 2 3 3 1 1 

Specifiski 

lasīšanas 

traucējumi 

- - - 1 1 

Habilitēti - - - 0  

Darbu turpina - - - 1 1 
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Skolas bibliotekāre plāno un organizē bibliotēkas darbību, t.sk. darbu ar izglītojamiem: 

sniedz informāciju par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu, konsultē IT 

izmantošanā, veic informatīvo darbu mācību grāmatu saglabāšanai, veic jauno bibliotēkas 

lietotāju reģistrāciju un informē 1.klašu skolēnus  ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, vada 

bibliotekārās stundas, organizē radošās nodarbības, akcijas  un  tematiskās izstādes: „Vesels un 

drošs”, „Mana Latvija”, „Paņem grāmatu līdzi uz mājām. Tev to dāvina citi lasītāji”, rīko 

grāmatu izstādes. 

Skola veltī pietiekamu uzmanību skolēnu veselības aprūpei. Skolai ir medmāsa – 1 slodze.   

Skolā ir veselības uzskaites dati, tie atrodas pie skolas medmāsas aprīkotā medicīnas kabinetā. Ir 

veikti visi nepieciešamie pasākumi izglītojamo drošības un veselības aprūpes nodrošināšanai. Ir 

izstrādāta „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe”. 

Stomatoloģijas kabinetā tiek veikta profilaktiskā apskates un ārstēšana pēc pieraksta. Mācību 

gada sākumā tiek veikta izglītojamo profilaktiskā apskate. Medmāsa pārrauga, lai izglītojamiem 

būtu veikta noteiktajam vecumam atbilstoša vakcinācija, regulāri apkopo ziņas par skolēnu 

veselību, informē skolotājus un skolēnus. Vakcinācija tiek veikta skolā saskaņā ar MK 

apstiprinātu vakcināciju kalendāru, Pasienes struktūrvienībā skolēnu veselības aprūpi veic 

feldšere. Skolas medmāsa uzrauga, lai skolā tiktu ievērotas higiēnas prasības. Lielākā daļa 

izglītojamo zina, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. Ja izglītojamam ir 

sūdzības par sliktu pašsajūtu, medmāsa izvērtē situāciju, sazinās ar izglītojamā vecākiem un, ja 

nepieciešams, ar ģimenes ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Medicīnas 

māsa klases audzinātājiem sniedz ieteikumus par skolēnu veselības aprūpes jautājumiem, 

piedalās klašu audzināšanas stundās,  māca, kā adekvāti reaģēt un rīkoties, nepakļaujot sevi un 

citus riskam, informē par infekcijas slimībām, skolu un institūcijām, kuras atbildīgas par 

izglītojamo sociālo problēmu risināšanu. Skolas medmāsa regulāri veic kontroli par ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.  

Pēc izglītojamā veselības traucējumu konstatēšanas vecāki tiek informēti par 

nepieciešamību precizēt diagnozi un uzsākt ārstēšanos pie ģimenes ārsta. Izglītojamā traumu, 

negadījumu, pēkšņas saslimšanas gadījumā skolā nekavējoties tiek nodrošināta medicīniskā 

palīdzība un vecākiem nekavējoties tiek ziņots telefoniski. 

Skolā ir pieejama informācija, kā sazināties ar drošības dienestiem, izsaukt ātro palīdzību. 

Izglītojamiem klases stundās notiek nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, uzturu, dažādu kaitīgo 

vielu ietekmi uz veselību. Minētās tēmas atbilstoši standarta prasībām izglītojamie apgūst sociālo 
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zinību, veselības mācības, bioloģijas un sporta stundās. Klases audzinātājiem palīdzību sniedz arī 

skolas medmāsa un vieslektori.   

Izglītojamie aktīvi darbojas skolas un novada sporta aktivitātēs. Izglītības iestāde regulāri 

pati organizē veselīgu dzīvesveidu popularizējošus sportiskus pasākumus, Sporta dienas, sporta 

skolotāja Riharda Miškina piemiņas sporta soļošanas starptautiskajā turnīrā, pavasara sporta 

spēles sākumskolai un pamatskolai, vidusskolēnu izbraukumā sporta spēles, kā arī volejbola, 

basketbola un florbola sacensības. 

 Skolā ir apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Šo 

informāciju izmanto izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar pašvaldību, sociālajiem dienestiem 

un citām atbildīgām valsts pārvaldes institūcijām. Klases audzinātāji, psihologs, skolas 

administrācija sadarbojoties ar vecākiem, risina dažādas problēmsituācijas. Tiek koordinēta 

sadarbība ar šo skolēnu ģimenēm. 

Skolēniem iespējams skolā paēst siltas pusdienas. Šo iespēju izmanto 74% skolēnu. 22 

skolēni katru mēnesi saņem Zilupes novada sociālā dienesta piešķirtu sociālās palīdzības 

pabalstu - brīvpusdienas. 1.-4. klašu izglītojamiem Valsts programmas ietvaros tiek nodrošināta 

bezmaksas ēdināšana. Skolas bufetē ir iespēja nopirkt pusdienas vai dzērienus (tēju, kafiju, sulas, 

ūdeni) ar pīrādziņiem. 

Skolas darbinieki gandrīz vienmēr ir taktiski un iejūtīgi attiecībā pret izglītojamiem. Klases  

audzinātāji pārzina izglītojamo mājas apstākļus. Skolā ir informācija par izglītojamie, no sociālā 

riska ģimenēm, regulāri tiek apzinātas izglītojamo sociālās vajadzības. 

Risināt dažādus sociālas dabas jautājumus skolēniem palīdz sociālais dienests. 

Nepieciešamības gadījumā tiek realizēta sadarbība ar bāriņtiesu, Valsts policijas Nepilngadīgo 

lietu inspektoriem, VBTAI un citām institūcijām. 

Skola sniedz atbalstu izglītojamiem un vecākiem gadījumos, kad izglītojamais maina skolu 

vai klasi. 

Sākumskolas izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu, kuras 

darbību regulē pagarinātās darba dienas grupas reglaments. Pagarinātās dienas grupa tiek 

finansēta no valsts mērķdotācijas.   

Stiprās puses 

 Skola organizē regulāras izglītojamo profilaktiskās apskates un vakcinēšanu; 

 Sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām sociālpedagoģiskā atbalsta nodrošināšanā; 

 Izglītojamiem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalsta personāla - psihologa, logopēda, 

medmāsas - konsultācijas vai palīdzību; 

 Vecākiem nodrošināta informācija par izglītojamo veselības aprūpi, skolas rīcību ārkārtas 

gadījumos, rīcības kārtību ekstremālās situācijās skolā; 

 Sākumskolas izglītojamiem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu; 

 Izglītojamiem ir iespēja lēti paēst siltas pusdienas skolā; 

 Izglītojamiem ir nodrošināts transports nokļūšanai skolā; 

 Izglītojamiem nodrošināta stomatologa un zobu higiēnista pakalpojumu pieejamība; 

 Skola tika iesaistīta programmā ,,Skolas auglis”. 
 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt izglītot vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērna veselību un audzināšanu 

saistītiem jautājumiem, darbā izmantot jaunas sadarbības formas; 

 Apkopot pieredzi un pilnveidot sistēmu darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības 

traucējumi; 

 Sociālā pedagoga nepieciešamība skolas darbā. 

Vērtējums – labi   
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4.4.2.  Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā ir izstrādāti drošības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti izglītojamie, skolotāji un 

tehniskais personāls. Izglītojamos par iekšējo kārtību, darba drošību, ceļu satiksmes drošību, 

ugunsdrošību un rīcību ekstremālās situācijās instruē klašu audzinātāji un attiecīgo mācību 

priekšmetu pedagogi, skolas personālu – atbildīgais par drošību skolā. 

Skolai ir izstrādāts un atbilstoši prasībām izvietots evakuācijas plāns. Nelaimes gadījumā 

visi izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Skolā 

tiek organizētas praktiskās evakuācijas mācības. 

Skola regulāri iesaistās IZM izsludinātajās drošības dienās un akcijās. Drošības dienu 

ietvaros skolā viesojas policijas darbinieki, kuri informē izglītojamos par ceļu satiksmes drošības  

jautājumiem un veic nepilngadīgo likumpārkāpumu profilaksi. Vecāki, ierakstot bērnu skolā, tiek 

informēti par drošības noteikumiem skolā.   

Skolā pastāv noteikta kārtība mācību ekskursiju, pārgājienu un citu pasākumu 

organizēšanā. Ar to tiek iepazīstināti visi iesaistītie izglītojamie, kuri par iepazīšanos ar drošības 

noteikumiem parakstās instruktāža lapās. 

Skolā izstrādāta noteikta kārtība, kādā skolas telpās drīkst uzturēties nepiederošas personas. 

Skola rūpējas par izglītojamo drošību skolā un tās teritorijā. Ir izstrādāts un ar VUGD 

saskaņots Civilas aizsardzības plāns.  Tika pārstrādāta Ugunsdrošības instrukcija. Skolas ēka ir 

aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu, izejas no skolas ir aprīkotas ar izejas rādītājiem, ir izstrādāti 

un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni. Skolā ir izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām 

ir iepazīstināti izglītojamie, skolotāji un tehniskais personāls, ir norādīts un ievērots instrukciju 

biežums. 

Transporta pakalpojumus nokļūšanai skolā nodrošina pašvaldības autobusi. 

Skolā organizē ”Jauno satiksmes dalībnieku” teorētiskās un praktiskās nodarbības. 

Izglītojamie tiek informēti par satiksmes drošības noteikumiem. 

Skolā un tās teritorijā rūpējas par izglītojamo drošību. Ik nedēļu skolā kārtību uzrauga 

dežūrgrupa, kuras sastāvā ir administrācijas pārstāvis, pedagogi. 

Skola garantē izglītojamo drošību.  

 

Stiprās puses 

 Izglītojamie ir labi informēti par drošības noteikumiem un rīcību ekstremālās situācijās; 

 Sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām izglītojamo drošības garantēšanā; 

 Vecākiem nodrošināta informācija par skolas rīcību ārkārtas gadījumos, rīcības kārtību 

ekstremālās situācijās skolā; 

 Skola aprīkota ar videonovērošanu, signalizāciju - atbilstoši mūsdienu reālajai situācijai 

un prasībām; 

 Skolā regulāri viesojas CSDD un tiesībsargājošo dienestu pārstāvji. 
 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Nodrošināt skolēnu un personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā; 

 Analizēt drošības situāciju skolā un pilnveidot skolēnu zināšanas par personisko drošību. 
 

Vērtējums – labi 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā ir izveidota „Audzināšanas darbības programma”, to sekmīgi īsteno. 

Klases audzinātāja stundas veicina pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo 

iemaņu attīstīšanu, par to liecina gan klases audzinātāja portfolio, gan intervijas ar Zilupes 

vidusskolas  izglītojamo līdzpārvaldi.  

Klašu audzinātāji, ņemot vērā valsts izvirzītās audzināšanas darba prioritātes, skolēnu 
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vajadzības un vecumposma īpatnības, izstrādā savu klases audzinātāja stundu plānu, kurā iekļauj 

šādus tematus:  

 Sevis izzināšana un pilnveidošana; 

 Piederība valstij; 

 Pilsoniskā līdzdalība 

 Karjeras izvēle; 

 Veselība un vide; 

 Drošība. 
Klases audzinātājs, sadarbojoties ar pedagogiem, atbalsta personālu un administrāciju, risina 

ar izglītojamo personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, rūpējas par psiholoģiski 

labvēlīgu klases vidi, veido klases kolektīvu. Klases audzinātājs, plānojot darbu, audzinātāja 

stundās kopā ar psihologu veic izglītojamo izpēti, veido prasmes un iemaņas sabiedriskajā 

līdzdalībā, kopā ar medicīnas darbiniekiem runā par veselīgu dzīvesveidu, drošu un sakārtotu 

vidi, tās nozīmi. Liela uzmanība tiek veltīta karjeras izvēles jautājumiem. Klašu audzinātāji 

izmanto psihologa, medmāsas un karjeras konsultanta izveidotās un piedāvātās nodarbību tēmas 

klašu audzināšanas stundās. 

Klases audzinātājs sniedz atbalstu savas klases skolēniem, sadarbojas ar viņu vecākiem un 

skolas atbalsta personālu. Regulāri, vismaz divas reizes gadā, notiek klases vecāku sapulces, 

reizi gadā vecāku kopsapulce, kur vecākiem tiek piedāvāts saņemt pedagogiem, lai pārrunātu 

aktualitātes un izglītojamo sasniegumus. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja saņemt pedagogu un 

atbalsta personāla konsultācijas, diskutēt par problēmām, meklēt risinājumus. 

Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka audzinātāja stundas vienmēr ir interesantas. 

Lai stiprinātu patriotiskās jūtas, piederību savai dzimtajai vietai, valstij, skolā īpašs ir valsts 

svētku mēnesis - novembris, kad Lāčplēša dienā izglītojamie piedalās sporta stafetes, tikšanas ar 

robežsargiem, piedalās militāri patriotiskajā spēlē “Jaunie Kārsavas sargi”. Skolēni kopā ar 

pedagogiem tradicionāli pulcējas uz svinīgo brīdi un svecīšu iedegšanu, izveidojot Latvijas 

kontūru pie skolas galvenās ieejas. Katru gadu notiek svinīgs un īpašs valsts svētku koncerts.  

Īstenojot personības tikumisko izglītošanu, skolai izveidojusies regulāra sadarbība ar Zilupes 

un Pasienes Romas katoļu draudzēm un Zilupes Kristus Krusta pacelšanas pareizticīgo draudzi. 

Izglītojamiem gandrīz vienmēr ir iespējas pārrunāt sev interesējošus jautājumus ar skolas 

administrāciju, skolotājiem, atbalsta personālu un citiem skolas darbiniekiem. 

Ikviens izglītojamais var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba uzlabošanai. 

Sekmīgi darbojas Skolēnu līdzpārvalde, kuras dalībnieki piedalās dažādu pasākumu 

organizēšanā, kā arī pārstāv izglītojamo intereses Skolas padomē un sadarbībā ar skolas vadību. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums ir pietiekams un piemērots izglītojamo 

vēlmēm un interesēm.  

Izglītojamie, vecāki, skolas darbinieki regulāri tiek informēti par izglītojamo 

individuālajiem un komandu sasniegumiem.  

Izglītojamie  tiek rosināti iesaistīties labdarības akcijās „Rotaļlietas Rīgas Bērnu 

onkoloģiskā centra pacientiem” un ,,Skolēns skolēnam”, labdarības koncerti sociālās aprūpes 

centrā „Zilupe”, Labo darbu nedēļās. 

Skolai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem, kuri pieejami Zilupes novada 

mājas lapas vidusskolas sadaļā un informācijas stendā. Par iepazīšanos ar tiem visi izglītojamie ir 

parakstījušies instruktāža lapās. Izglītojamie zina un lielākā daļa cenšas arī ievērot šos 

noteikumus. 

 

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, 

piedāvājot ārpusstundu nodarbības sadarbībā ar BJIC „Zilupe” (23 grupas, kur nodarbojas 305 

bērni) un izmantojot fakultatīvās nodarbības. Apmeklē arī Zilupes tautas nama un Pasienes tautas 

nama pulciņus. Visiem interešu izglītības pulciņiem ir izstrādātas programmas, nodarbību laiki 

tiek plānoti atbilstoši izglītojamo vēlmēm un skolas iespējām, gada beigās pulciņu vadītāji 
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analizē savu darbu. Mācību gada sākumā vecākiem tiek sniegta informācija par skolas 

piedāvātajām interešu izglītības programmām. 

Savām interesēm atbilstošās nodarbībās skolā un ārpus tās iesaistījušies 92 % izglītojamo. 

Skola radījusi priekšnoteikumus, lai izglītojamie varētu savienot mācības ar nodarbībām Zilupes 

mūzikas un mākslu skolā, kā arī apmeklēt sporta skolas nodarbības. 

Izglītojamie piedalās skolas un novada tautas nama organizētajos pasākumos un koncertos. 

Interešu programmu dalībnieki tradicionāli demonstrē savu veikumu mācību gadā  noslēguma 

pasākumā. Skolas pasākumi ir balstīti uz skolas tradīcijām. Izglītojamie piedalās arī dažādos 

konkursos, kur gūst ievērojamus panākumus. Daudzu gadu garumā izglītojamie veiksmīgi 

piedalījās Latvijas Dabas muzeja konkursā „Cielavas gudrības”. 2015.gadā skolas  10.-12.kl. 

deju kolektīvs piedalījās Skolu jaunatnes XI Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Ar labiem 

panākumiem skolas skolēni piedalījās Vēstures skolotāju biedrības pētījuma konkursā „Vēsture 

ap mums”. 

Par izglītojamo individuālajiem un komandu sasniegumiem vienmēr tiek informēts skolas 

kolektīvs un sabiedrība, izmantojot novada mājas lapu, informācija tiek izvietota pie skolas 

ziņojumu dēļa. 

 

Stiprās puses 

 Skolai ir senas un bagātas tradīcijas, kas sekmē skolēnu pilsonisko līdzdalību, veicina 

patriotisko audzināšanu, pilnveido sociālās iemaņas.  

 Klašu audzinātāju audzināšanas programmas aptver tēmu loku atbilstoši realizējamām 

izglītības programmām; 

 Izglītojamie var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba uzlabošanai; 

 Izglītojamiem tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas; 

 Izglītojamie regulāri ar labiem panākumiem startē novada, reģiona un valsts mēroga 

konkursos, skatēs, festivālos un sporta sacensībās; 

 Skola ir pretimnākoša izglītojamiem, kuri apmeklē nodarbības Zilupes  mūzikas un 

mākslu skolā un arī Ludzas sporta skolā; 

 Personības tikumisko izglītošanu palīdz īstenot sadarbība ar Zilupes un Pasienes Romas 

katoļu draudzēm un Zilupes Kristus Krusta pacelšanas pareizticīgo draudzi. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Stiprināt skolēnu radošumu, pilsonisko un valstisko apziņu, iesaistoties skolas un 

ārpusskolas aktivitātēs. 

 Rosināt izglītojamos rūpēties par citiem cilvēkiem apkārtējā sabiedrībā un iesaistīties 

brīvprātīgajā darbā; 

 Rosināt izglītojamos apzināties sevi kā pilntiesīgus skolas saimniekus; 

 Turpināt skolas tēla popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām, ar panākumiem 

startējot dažādos konkursos, skatēs, festivālos un sporta sacensībās. 

 

Vērtējums –  ļoti labi   

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Tā skolā kalpo kā sākums 

mērķtiecīgai darbībai savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā, tā ir svarīga 

Zilupes vidusskolas audzināšanas programmas sastāvdaļa. Skolā darbojas pedagogs karjeras 

konsultants. Sākumskolas klasēs izglītojamie tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām viņiem 

saprotamā valodā, savukārt pamatskolas klasēs un vidusskolā profesiju pasaules iepazīšana jau 

notiek krietni dziļāk. Karjeras izglītībā izglītojamie tiek ievirzīti klases stundās un mācību 

priekšmetu stundās, rosinot viņus domāt par profesijas izvēli, savu piemērotību tai, mācīšanās 

iespējām. Izglītojamiem pieejamā vietā iekārtots informācijas stends, kur tiek izvietota Valsts 

nodarbinātības dienesta aktuālā informācija, arī informācija par dažādu izglītības iestāžu atvērto 

durvju dienām, par karjeras izvēles iespējām. Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija 
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izglītojamajiem un viņu vecākiem par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu 

izvēles iespējām Latvijā un ārzemēs grāmatās, bukletos un CD formātā. Informācijas ieguvei 

izglītojamie var izmantot datorklasi un interneta resursus, izglītojamajiem tiek piedāvāta 

informācija par atvērto durvju dienām dažādās Latvijas izglītības iestādēs. Skola rosina 

izglītojamos arī patstāvīgi meklēt informāciju par iespējām mācīties tālāk. 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 
Mācību gads Klase Pamat- 

izglītību  

ieguvušo 

skaits 

Turpina 

mācības 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Tai skaitā 

Zilupes 

vidusskolā  

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā Piezīmes 

2014/.2015. 

9.a 11 7 7 + 2 * 4    

9.b 6 3 2 3    

9.c 13 10 10 + 1* 3    

2015/.2016. 

9.a 13 7 6 + 2*    6    

9.b 6 3 3  2   1 - 9. klase 

9.c 11 5 4 + 2*  5    

9.d 11 3 3 + 6* 8    

2016/.2017. 

9.a 17 8 4 + 5* 9    

9.b 4 2 2 +1 2    

9.c 12 7 6 + 4* 5    

* Mācās neklātienes programmā 

Skola regulāri sniedz informāciju 9.klases izglītojamiem par vidējās un profesionālās 

izglītības programmu izvēles iespējām, viņi tiek informēti par vidējās izglītības programmu 

piedāvājumu un mācību darbam izvirzītajām prasībām Zilupes vidusskolā. Vecākiem 

informācija par to, kā viņi var palīdzēt bērnam turpmākās karjeras izvēlē, sniedz klašu 

audzinātāji klašu vecāku sapulcēs. 

 
Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

Mācību gads Klase 

Vidējo 

izglītību  

ieguvušo 

skaits 

Turpina mācības 

augstākās izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē(koledžā, 

tehnikumi) 

Mācības 

neturpina 
Strādā Kursi 

Latvijā Ārzemes 

2014/.2015. 

12.a 6 3  2  1  

12.b 9   4  5  

12.c 7 3  1  2 1 

2015/.2016. 

12.a 7 1  5  1  

12.b 9   3  6  

12.c 8 3 1 4    

2016/.2017. 

12.a 7 1  4  2  

12.b 7   1  6  

12.c 16 5  6  4  

 

Klases audzinātāji regulāri veic izglītojamo aptaujas un testēšanu, lai noteiktu viņu 

intereses un spējas, atbilstību noteiktām profesijām (personības iezīmes) un turpmākās karjeras 

iespējas. Skolā tiek organizētas tikšanās ar arodvidusskolu, koledžu un augstskolu studentiem un 

pasniedzējiem. Mācību ekskursijās izglītojamie apmeklē dažādus uzņēmumus un iestādes, lai 

noteiktu savu vēlmju atbilstību: 2015. gadā mācību ekskursijas Aglonas Maizes muzejā, Preiļu 

pagasta zemnieku saimniecībā „Ošu mājas”; 2016.gadā  5. , 7. klašu skolēnu  mācību ekskursija 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 2017. gadā 12.klases skolēnu  mācību ekskursija SIA Gulbenes 
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– Alūksnes bānītis. 10.-12. klašu skolēni regulāri apmeklē izstādi „Skola”, lai iegūtu tiešu 

informāciju par dažādām izglītības programmām un izmantotu iespējas tikties ar augstskolu 

pārstāvjiem. 

Liela nozīme karjeras izglītībā ir tam, ka šī jomā tiek sasaistīta arī ar ikvienu mācību 

priekšmetu, nevis tikai aplūkotas atsevišķi kā papildu nodarbības. Ikvienā mācību priekšmetā, 

īstenojot izglītības standartu, izglītojamais tiek mudināts apzināties zināšanu un prasmju 

apgūšanas nozīmīgumu ne tikai kādā noteikta priekšmeta robežās, bet šo zināšanu, iemaņu un 

prasmju adekvātā integrācijā, kuras rezultātā izglītojamais pilnveido sevi kā personību, izprot šo 

procesu mijiedarbību un uzņemas līdzatbildību savas personības izaugsmē.  

 

Visi klašu audzinātāji ir apmeklējuši ar karjeras izglītību saistītus kursus. Izglītojamie 

apgūst zinātniski pētnieciskā darba pamatus, kas palīdz izzināt savu intereses saistībā ar karjera 

izvēli un sagatavoties studijām. Projektu nedēļas pasākumi arī tiek virzīti uz skolēnu 

informācijas lauka paplašināšanu karjeras izglītības jomā. Projektu nedēļas laikā katra projekta 

grupa sagatavoja dažādus atbalsta materiālus karjeras izvēlei, tika organizēta ,,Ēnu diena” 

Zilupes novada uzņēmumos un iestādēs. 

Skola rosina absolventus pieteikties un dod viņiem rekomendācijas dažādu fondu 

stipendijām, un daži skolas absolventi iegūst stipendijas kā atbalstu studijām augstskolās. 

 

Stiprās puses 

 Audzināšanas programmas ietvaros ir izstrādāta un tiek realizēta karjeras izglītības 

programma 1.-12.klasēm; 

 Veiksmīga sadarbība ar skolas absolventiem karjeras izvēles jautājumos; 

 Veiksmīga sadarbība ar karjeras izvēli veicinošām organizācijām; 

 Skolā ir karjeras jomā izglītoti pedagogi; 

 Skola piedāvā izglītojamiem dažādas iespējas iegūt informāciju par karjeras izglītības 

jautājumiem; 

 Rosina absolventus pieteikties un dod viņiem rekomendācijas dažādu fondu stipendijām; 

 No 2016.gada Zilupes vidusskolā strādā pedagogs karjeras konsultants. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Iesaistīt vecākus un sabiedrības pārstāvjus karjeras izglītībā; 

 Koncentrēt  skolā pieejamos karjeras izglītības materiālus vienā vietā, izveidojot karjeras 

izglītības kabinetu. 
 

Vērtējums –  ļoti labi 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Mācību darba diferenciācijai ir būtiska nozīme skolēnu individuālajā izaugsmē, tāpēc 

mācību procesa pielāgošana katra skolēna individuālajām īpatnībām regulāri ir skolas 

pedagoģiskā darba redzeslokā. 

Skola veicina talantīgo skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, sacensībās, zinātniski 

pētnieciskajos darbos, projektos un citās ar mācību darbu saistītās skolas un ārpusskolas 

aktivitātēs. Šo darbu koordinē direktora vietnieki. 

 Darbam ar talantīgajiem skolēniem skolā tiek plānotas individuālās konsultācijas un 

fakultatīvās nodarbības atsevišķos mācību priekšmetos. Skolas informatīvajos stendos un mājas 

lapā regulāri tiek publicēti aicinājumi un informācija par papildus pilnveidošanās un izaugsmes 

iespējām. Mācību priekšmetu pedagogi regulāri sagatavo skolēnus dalībai skolas, novada un 

valsts olimpiādēs.   

 Zilupes vidusskolas skolēni piedalījušies Valsts posmā bioloģijas, ķīmijas,  krievu valodas, 

matemātikas  un mājturības un tehnoloģijas olimpiādēs. Informācija par talantīgo skolēnu 
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sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs skolā, novadu apvienībās un valstī , kā arī interešu 

izglītības un sporta sasniegumi tiek atspoguļoti Skolas lepnuma stendos, mājas lapā. Olimpiāžu, 

konkursu, sacensību uzvarētāji un viņu pedagogi saņem skolas un novada Atzinības rakstus, tiek 

apbalvoti kopīgā mācību gada sasniegumu pasākumā, saskaņā ar Zilupes vidusskolas skolēnu 

mācību un interešu izglītības stimulēšanas reglamentu, godināti Zilupes novada svinīgajā 

pasākumā.(Skat. Citi sasniegumi). Par atbalstu un sadarbību skolēna izaugsmē vecākiem tiek 

izsniegti Pateicības raksti. 

Daļa pedagogu rosina skolēnus piedalīties dažādos ar mācību darbu saistītos konkursos un 

palīdz tiem sagatavoties. Dažādos konkursos, kas ir saistīti ar zīmēšanu, radošo darbu rakstīšanu 

mūsu skolēni arī ieņem godalgotas vietas. Augsti panākumi ir arī skatuves runas konkursā, 

estrādes dziesmu solistu konkursā ,,Lielais dziedātājs” (Ludzas ,Ciblas, Kārsavas, Zilupes nov.) 

1.-12.klašu skolēniem. 

Zilupes vidusskolas skolēni sportā specializējas vieglatlētikā, futbolā, florbolā un 

basketbolā, nodarbojas ar sporta soļošanu. Piedalās valsts un starptautiskajās sporta sacensībās, 

kā Latvijas izlases pārstāvji (Lietuvā, Zviedrijā, Baltkrievijā, Igaunijā, Slovākijā u.c.). Zilupē 

tiek organizēts sporta skolotāja Riharda Miškina piemiņas sporta soļošanas starptautiskais 

turnīrs.   

Skolā ir apzināti tie skolēni, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

skolu. Klases audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, lai 

koordinētu un pārraudzītu šo skolēnu, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu, izaugsmi. Papildus darbu ar šādiem skolēniem, sadarbojoties ar viņu 

vecākiem un klašu audzinātājiem, veic novada sociālā dienesta darbinieki. Skolēni, kuriem ir 

grūtības mācībās, nepieciešamības gadījumā saņem  psihologa palīdzību, atsevišķos gadījumos 

tiek pieteikti pedagoģiski medicīniskajai komisijai atzinuma saņemšanai par ieteicamo izglītības 

programmu. 

Sākumskolas skolēniem atbalstu sniedz pagarinātās dienas grupas skolotāji. 

Skolā ir vienota kavējumu uzskaites kārtība, to zina visi skolēni un vecāki. Ja skolēnam ir 

neattaisnoti kavējumi, vecāki tiek aicināti uz pārrunām ar priekšmetu pedagogiem, klases 

audzinātāju, skolas atbalsta personālu un arī skolas vadību. 

Nepieciešamības gadījumā jautājums tiek izskatīts skolas vadības apspriedēs, ārkārtas 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Skolas vērtēšanas kārtība paredz iespēju uzlabot mācību sasniegumus skolēniem, kuri 

kavējuši mācību stundas. Ilgstoši slimojošiem bērniem skola nepieciešamības gadījumā organizē 

mājas apmācību. Dažreiz skola sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam 

mācīšanās procesā. 

Vidējās izglītības programmā skolēniem atsevišķos priekšmetos – matemātikā, angļu 

valodā, latviešu valodā - tiek piedāvātas individuālās un grupu nodarbības, lai skolēniem sniegtu 

atbalstu, gatavojoties centralizētajiem eksāmeniem. 

Katrā mācību priekšmetā ir paredzētas konsultācijas. Skolā ir direktora apstiprināts un 

visiem pieejams konsultāciju saraksts  individuālajam darbam ar izglītojamajiem. Individuālās 

konsultācijas, kas paredzētas zināšanu kvalitātes paaugstināšanai, notiek regulāri saskaņā ar 

apstiprināto individuālo konsultāciju grafiku, kurš izvietots skolas informatīvajā stendā.    

Lielākā daļa pedagogu izvirza samērīgas prasības skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Saņemot individuālu attieksmi un atbalstu no skolotājiem 

izglītojamajiem ir lielākas iespējas sekmīgi integrēties klases kolektīvā. 

 

Skolā darbojas atbalsta personāls – bibliotekārs, skolas medmāsa,  psihologs, logopēds.  

Skolēni un vecāki ir informēti par skolā pieejamo atbalstu mācīšanās procesam. 

Redzamā vietā norādīts atbalsta personāla pieņemšanas laiks. 

Skolas vadība veic individuālā darba ar izglītojamajiem pārraudzību. Noteikta vienota 

kārtība un dokumentācija individuālo konsultāciju uzskaitei – skolas izstrādātas individuālā 

darba uzskaites lapas, kas atspoguļo, kā konsultācijas apmeklē skolēni ar mācību grūtībām un 
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talantīgie skolēni. Uzskaites dati tiek izmantoti mācību procesa analīzei un nepieciešamā atbalsta 

plānošanai. Daļa skolotāju atzīst, ka skolēni bieži apmeklē konsultāciju stundas nevis, lai 

mācītos, bet tikai, lai uzlabotu vērtējumu. 

Lielākā daļa skolotāju nepieciešamības gadījumā pēc individuālas vienošanās sniedz 

atbalstu skolēniem arī ārpus paredzēto nodarbību laika. 

Atbalsta personāls (psihologs, logopēds un bibliotekāre) nodrošina palīdzību skolēniem, 

sadarbojas ar klašu audzinātājiem, skolotājiem, skolēnu vecākiem. Atbalsta personāls nodrošina 

kvalitatīvu un sistemātisku atbalstu mācību procesa norisei. 

No 2017.gada skolā tiek īstenots ESF projekts „Atbalsts individuālo kompetenču 

attīstībai”. 

 

Stiprās puses 

 Daudzveidīgas un rezultatīvas darba formas izglītojamo veicināšanai mācīties; 

 Mērķtiecīga un rezultatīva izglītojamo sagatavošana mācību olimpiādēm un konkursiem; 

 Vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo rezultātiem mācību darbā; 

 Tiek sniegts atbalsts pedagogiem darbā ar talantīgajiem izglītojamiem; 

 Skolā ir noteikta kavējumu uzskaites kārtība, par ko informēti izglītojamie un vecāki; 

 Skolā tiek organizēts individuālais darbs izglītojamiem ar mācību grūtībām un 

talantīgiem izglītojamiem, ir individuālā darba uzskaites kārtība; 

 Skolas atbalsta personāls iesaistās mācīšanās procesa izvērtēšanā un uzlabošanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā; 

 Turpināt piesaistīt ārpusskolas institūcijas darbā ar talantīgajiem skolēniem; 

 Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju izglītojamo ikdienas mācību procesā; 

 Turpināt  atbalsta materiālu izveidi un dažādas grūtības pakāpes uzdevumu uzkrāšanu 

izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības. 

Vērtējums – labi 

4.4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā ir apzināti izglītojamie ar īpašām vajadzībām. Mācību gada sākumā psihologs, 

logopēds un  pedagogi veic sākumskolas skolēnu izpēti, novērojumus, lai izvērtētu bērna 

attīstības dinamiku un apzinātu skolēnus, kuriem ir mācīšanās, uzvedības un veselības 

traucējumi, kuri ietekmē mācīšanās kvalitāti. Šiem skolēniem ar direktora rīkojumu tiek noteikti 

atbalsta pasākumi mācību vielas sekmīgai apgūšanai, kurus skolēnam piemēro arī 

diagnosticējošo valsts pārbaudes darbu un eksāmenu laikā. 

Izglītojamo vecākiem, kuru bērniem diagnosticētas dažādas saslimšanas, ir zināma kārtība, 

kādā bērns var tikt atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem vai kā izmantot iespēju kārtot 

pārbaudījumus, izmantojot atbalsta pasākumus ar pagarinātu norises laiku. Pieredze rāda, ka tas 

ir ļoti veiksmīgs risinājums izglītojamajiem, dodot iespēju pārliecināties par savā spējām. 

Skolēniem ar veselības problēmām tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts: koriģējošā 

vingrošana skolēniem ar stājas problēmām, mācību procesa un pārbaudes darbu organizēšana 

skolēniem ar citām specifiskām veselības problēmām, skolēnu ar veselības traucējumiem 

integrēšana klases mācību procesā, mājas apmācības organizēšana, palīdzība dokumentu 

kārtošanā, neattaisnotu kavējumu novēršana, atbrīvošana no valsts pārbaudes darbiem u.c. 

Visiem skolēniem ar speciālām vajadzībām ir atbilstošs Valsts pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinums. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek periodiski aktualizēti. 

Vecākiem tiek dota iespēja izvēlēties skolēnam turpināt mācības speciālās izglītības iestādē vai 

integrējoties skolas vispārējās izglītības programmas klasē, lielākā daļa vecāku izvēlas saviem 

bērniem mācības integrēti vispārējās izglītības klasē. 
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Skolā ir atbilstošs pedagoģiskais personāls darbam ar skolēniem ar speciālām vajadzībām: 

skolotāji, kuri strādā speciālās pamatizglītības programmā, apguvuši atbilstošu profesionālās 

pilnveides programmu un ieguvuši tiesības mācīt šajā programmā. 

Katram skolēnam speciālās izglītības programmā tiek izstrādāts individuālais mācību plāns, 

kura izveidošanu koordinē klases audzinātājs, iesaistot visus priekšmeta skolotājus, atbalsta 

personālu un vecākus. Individuālā plāna izpildes izvērtēšana un turpmākā atbalsta plānošana 

notiek katra semestra beigās. Priekšmeta skolotāji speciālās izglītības programmā veido savas 

mācību priekšmeta programmas un tām atbilstošus mācību satura tematiskos plānojumus, kuros 

ņem vērā katra skolēna veselības stāvokli, attīstību un individuālās vajadzības. 

Skolēni apgūst speciālās izglītības programmu integrēti vispārējās izglītības programmas 

klasēs. Skolēnu skaits šajās klasēs atbilst normatīvo dokumentu prasībām.  

Skolā novērtēšanas periodā tiek īstenotas 6 licencētas un akreditētas speciālās izglītības 

programmas (informācija uz 2016.gada 1.septembri): 

 

Programma Programmas Nr. Licences Nr.       

un laiks 

Skolēnu 

skaits 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-4858 

27.10.2011 

1 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem  

21015711 V-2466 

05.07.2010 

1 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 
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1 
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9 
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1 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

mācībvalodas programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem  

21015821 V-2465 

05.07.2010 

 

5 

 

No 2012.gada skolā nodrošināti asistenta pakalpojumi 2 izglītojamiem ar kustības 

traucējumiem, no 2014.gada – ar redzes traucējumiem.  

Skola piedāvā kvalitatīvu mājas apmācību ilgstoši slimojošajiem skolēniem. 

Individuālais darbs tiek veikts ar bērnu un viņu vecākiem, lai veicinātu izglītojamo 

izaugsmi. Atbalsta komanda, klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji nepārtraukti seko 

izglītojamo izaugsmei, veicot darba rezultātu analīzi, skolotāju sanāksmēs rezultāti tiek pārrunāti 

un plānots tālākais darbs. Visi izglītojamie, kuri mācās speciālās pamatizglītības programmā, 

mācās atbilstoši savām spējām, veselības stāvoklim un ir pārcelti nākamajā klasē. 

Izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek nodrošināti atbalsta pasākumi ikdienā un valsts 

pārbaudes darbos. 

 

Stiprās puses 

 Skolā ir nodrošināta iespēja skolēniem iegūt savam veselības stāvoklim un attīstībai 

atbilstošu izglītību pēc iespējas tuvu dzīves vietai, paliekot kopā ar ģimeni un 

integrējoties vispārējās izglītības klasē; 

 Mācību procesā tiek ņemtas vērā katra skolēna individuālās vajadzības; 
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 Pedagoģiskais personāls ir sagatavots darbam speciālās pamatizglītības programmā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Nepieciešams pedagoga palīgs darbam speciālās pamatizglītības programmā; 

 Pilnveidot speciālās izglītības atbalsta grupas darbu; 

 Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību literatūras klāstu darbam speciālās 

pamatizglītības programmā. 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola regulāri informē vecākus par skolas darbu, mācīšanas, mācīšanās un mācību satura 

jautājumiem, bērnu sasniegumiem mācību darbā, valsts pārbaudes darbu kārtošanas procedūru, 

skolā paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņām un citiem jautājumiem. 

Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai starp skolu un ģimeni par skolas darbu, to zina 

skolotāji un vecāki. Tiek izmantotas dažādas informācijas apmaiņas formas: 

 ieraksti E –klases žurnālā 1. – 12.klasei (regulāri, ik dienas); 

 sekmju un kavējumu izraksti (1. – 12.kl.) ( 1x mēnesī); 

 individuāla tikšanās un saruna ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, psihologu (pēc 

vajadzības, vismaz 1x semestrī); 

 telefoniska saziņa ar klases audzinātāju vai mācību priekšmetu skolotāju (pēc vajadzības); 

 klases vecāku sapulce (pēc vajadzības, 1-2x gadā); 

 skolas vecāku kopsapulce (1-2x gadā); 

 informācija novada mājas lapas www.zilupe.lvvidusskolas sadaļā. 
 

Vecāki atzīst, ka skolas sniegtā informācija viņiem ir savlaicīga, precīza, saprotama, 

lietderīga un estētiski noformēta. 

 Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par katra izglītojama sasniegumiem, 

kavējumiem, attieksmi pret mācībām.   

 E-klases žurnālā vienmēr tiek ierakstīti skolēna ikdienas sasniegumu vērtējumi. Klases 

audzinātāji regulāri reizi mēnesī sagatavo skolēnu sekmju izrakstus, kuros fiksē mēneša laikā 

saņemtos vērtējumus, apkopo kavējumus un par tiem informē skolēnu vecākus. Par informācijas 

saņemšanu gandrīz visi vecāki regulāri parakstās. 

Regulāras konsultācijas ar vecākiem notiek, ja skolēnam ir nepieciešama  logopēda vai 

psihologa palīdzība, kā arī, ja skolēnam ir grūtības mācībās vai viņš neievēro skolas iekšējās 

kārtības noteikumus. Individuālās tikšanās ar vecākiem rezultāti tiek fiksēti protokolā. 

Skola regulāri organizē vecāku sapulces pa klasēm vai klašu grupām un skolas vecāku 

kopsapulci. Sapulcēs vecāki saņem informāciju par izglītības aktualitātēm valstī un novadā, 

skolas un klases aktualitātēm, klases skolēnu sekmēm, sasniegumiem un problēmām mācībās, 

iespējām skolēniem iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, skolas pasākumiem u.c. 

jautājumiem. 3., 6. un 9., 10. – 12. klases skolēni un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar valsts 

pārbaudes darbu kārtošanas laiku un norisi. Vecāku sapulcēs vecākiem ir iespēja izteikt viedokli 

par skolas darbu kopumā un priekšlikumus tās darba uzlabošanai, par ko pēc sapulces klases 

audzinātāja pienākums ir informēt skolas vadību. 

 

Vecāki aktīvi piedalās pārgājienos, ekskursijās un citos klases un skolas pasākumos. Vecāki 

regulāri tiek aicināti uz skolas pasākumiem un svētkiem. Liela daļa vecāku ir atsaucīgi un labprāt 

tos apmeklē. Īpaši kupli apmeklēts ir Zinību dienai veltīts pasākums, Ziemassvētku un Mātes 

dienas koncerts, Pēdējā zvana pasākums, 9. un 12. klašu izlaidumi. Skolēnu vecāki kopā ar 

bērniem aktīvi iesaistās  Miķeļdienas izstādēm kompozīciju veidošanā, kā arī Lieldienu un 

Ziemassvētku tirgus organizēšanā. 

Katru gadu maija beigās tiek organizēta sapulce vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības 1. 

klasē, kuras laikā skolas direktors vecākus iepazīstina ar Skolas nolikumu un īstenotajām 

http://www.zilupe.lv/
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izglītības programmām. Klases audzinātājas iepazīstina ar darba ritmu, ar kabinetiem, kuros 

mācīsies nākošie pirmklasnieki. Topošajiem pirmklasniekiem tiek rīkotas radošās darbnīcas. 

Šajās darbnīcās topošie izglītojamie aizraujošās un interesantās nodarbībās iepazīst skolas vidi 

un darba ritmu. 

Vecāki piedalās arī skolas padomes darbā. Vecākiem dota iespēja apmeklēt mācību 

stundas, ārpusstundu pasākumus un individuāli tikties ar katru no pedagogiem, kurš strādā ar 

viņa bērnu. Ne vienmēr vecāki izmanto šīs skolas piedāvātās iespējas. Vecāki ir pārliecināti, ka 

skolotājs viņu uzklausīs, taču daļa uzskata, ka nevar ar skolotajiem atklāti runāt par problēmām.  

No 2011.gada septembrī tiek organizētas atbalsta akcijas ,, Skolēns skolēnam”. 

Vismaz divas reizes gadā notiek skolas padomes sēdes, kurās tiek risināti jautājumi, saistīti 

ar skolas darba plānošanu, finanšu izlietojumu, mācību rezultātu analīzi, skolas darba 

uzlabošanu.   

 

Stiprās puses 

 Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par skolēnu mācību 

darbu un citiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem; 

 Vecākiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt skolā rīkotos ārpusklases pasākumus. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, akcentējot vecāku atbildību par bērnu, 

sniedzot atbalstu ģimenei; 

 Pilnveidot E-klases pakalpojumus, lai visiem vecākiem būtu pieejamā informācija par 

bērnu sasniegumiem; 

 Pilnveidot Zilupes vidusskolas sadarbību ar Zilupes novada Sociālo dienestu un 

Bāriņtiesu; 

 Turpināt atbalsta akciju ,,Skolēns skolēnam”. 

 

Vērtējums – labi   

 

4.5. Izglītības iestādes vide: 

4.5.1. Mikroklimats 

 Zilupes vidusskola veiksmīgi plāno un īsteno darbu sava tēla veidošanā, izkopj tradīcijas. 

Skola cenšas veicināt skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par 

savu skolu. Tas tiek nodrošināts, veidojot skolas tēlu sabiedrībā – informējot par skolēnu 

sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, projektos, sportā, organizējot skolas pasākumus, 

daļa no kuriem ir sena skolas tradīcija. Skolā regulāri tiek organizēti pasākumi, kas veicina 

patriotisma un Tēvzemes mīlestības audzināšanu.   

Skolas muzejā ir sakārtoti materiāli par skolas vēsturi un tradīcijām, skolas absolventiem un 

skolotājiem. 

Tradīcija ir arī tas, ka daļa skolas absolventu atgriežas strādāt savā skolā – šobrīd ~ 40% no 

skolotājiem ir skolas absolventi. 

Par sasniegumiem skolas tēla popularizēšanā dažādos novada, reģiona, valsts un 

starptautiska mēroga pasākumos skolēni katru gadu tiek apbalvoti. 

Informācija par skolu pieejama Zilupes novada mājas lapā www.zilupe.lv, ir publikācijas 

laikrakstos ,,Ludzas zeme” un ,,Vietējā”. 

Lielākā daļa skolēnu un vecāku atzīst, ka skolai ir laba slava un prestižs sabiedrībā. Skolai 

ir daudz sadarbības partneru, skolēni un skolotāji lepojas ar savu skolu. 

  

 Skolā ir radīti apstākļi, lai skolēni un darbinieki justos vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, 

kultūras un reliģiskās piederības. Skolā ir detalizēti izstrādāti Zilupes vidusskolas darba kārtības 

noteikumi un iekšējās kārtības noteikumi, kas paredz apbalvojumu sistēmu, lai izteiktu atzinību 

par skolēnu sasniegumiem. Skolas iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti demokrātiski un 
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kvalitatīvi. Skolēni un darbinieki tos zina un ievēro. 

 Skolā veiksmīgi risina konfliktsituācijas, ja tās rodas. Skolēni jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi 

no dzimuma, nacionālās un reliģiskas piederības. Lielākā daļa skolēnu ciena un atbalsta cits citu. 

Iekšējās kārtības noteikumi paredz noteiktu kārtību vardarbības profilaksei skolā. Pedagogi un 

atbalsta personāls sadarbojas, lai novērstu fizisko un morālo vardarbību skolēnu vidū. 

Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolēnu un skolotāju attiecībās, 

tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties sociālajam darbiniekam, skolas 

administrācijai, īpaši sarežģītos gadījumos tiek iesaistīta VBTAI. 

 Skolas kolektīva savstarpējās attiecībās pārsvarā valda labvēlība, cieņa, uzticība, sirsnība 

un izpalīdzība. Skolā tiek sekmētas labas attiecības starp skolas darbiniekiem un skolēniem. 

Skolas personāls ir profesionāls, laipns un izpalīdzīgs, apzinās, cik svarīga apmeklētājiem ir 

labvēlīga gaisotne skolā, un vienmēr nodrošina apmeklētājiem vajadzīgo informāciju. Attieksme 

pret skolas apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolas apmeklētājiem izvietotas skaidras 

norādes. Skolas vestibils ir tīrs, gaišs un mājīgs, apmeklētājiem pievilcīgs. Skolēnu darbi, 

zīmējumi glīti izvietoti skolas telpās. Skolas dežurants ir laipns un izpalīdzīgs.  Ir izstrādāta 

skolai nepiederošo personu uzturēšanās kārtība. 

Skolas vadība ir vienmēr uzmanīga un iecietīga attiecībās ar skolas darbiniekiem, 

skolēniem un vecākiem. Skolas personāls attiecībās ar skolēniem un savstarpējās attiecībās 

vienmēr ir uzmanīgs un iecietīgs. 

Skolas pedagogu kolektīvs ir saliedēts, darbīgs, pieredzes bagāts. Vadība un pieredzes 

bagātie pedagogi sniedz atbalstu palīdzību jaunajiem un mazāk pieredzējušiem kolēģiem. Skolā 

veidojas mentoru grupa. Vadība un arodkomiteja kolektīva saliedēšanai organizē ekskursijas, 

Skolotāju dienas un Ziemassvētku pasākumus, uz kuriem tiek aicināti arī pensionētie skolotāji. 

Skolā ir ļoti jauka un sirsnīga tradīcija – svinēt tehnisko darbinieku dienu, kuru organizē 

skolēnu līdzpārvalde. Šajā dienā viss skolas kolektīvs sveic tehniskos darbiniekus. Pašvaldība 

nodrošina iespēju tehniskiem darbiniekiem doties ekskursijā, viņu vietā strādā vecāko klašu 

skolēni. Tas ir interesants piedzīvojums skolēniem, kuri strādā ļoti atbildīgi un nopietni. Šis 

pasākums dod enerģiju  turpmākam darbam. 

Skolas vide ir tīra, sakopta un estētiski noformēta. Svētkos klašu kolektīvi veido īpašus 

noformējumus savām klasēm. Starp  skolēniem un skolotājiem valda savstarpēja cieņa. Lielākā 

daļa skolēnu uzskata, ka skolotāji ir laipni, atsaucīgi un saprotoši.  

Skolai ir Iekšējās kārtības noteikumi, kuru izstrādāšanā tika iesaistīta skolēnu līdzpārvalde, 

skolotāji un skolas padome. Noteikumi pieejami visiem skolēniem, vecākiem un skolas 

darbiniekiem skolas kancelejā un pie klases audzinātājiem, kā arī atrodami Zilupes novada 

portālā, vidusskolas sadaļā. Skolas Iekšējās kārtības noteikumu ieviešanu un pārraudzību veic 

skolas vadība. Informācija vecākiem ietver komentārus par skolēnu attiecībām, uzvedību un 

attieksmi. 

Visi skolēni zina iekšējās kārtības noteikumus, taču ne vienmēr tos ievēro. Dažos 

gadījumos skolēnu uzvedība ir nepietiekama. Iekšējās kārtības noteikumi paredz noteiktu 

atbildību un rīcību disciplīnas pārkāpumu gadījumā. 

Iekšējās kārtības noteikumi paredz noteiktu rīcību gadījumos, kad konstatēta atkarību 

izraisošu vielu klātbūtne skolā.  

Zilupes vidusskolā ir senas sporta darba tradīcijas, kas savulaik popularizē veselīgu 

dzīvesveidu un disciplinē skolēnus. 

 

Stiprās puses 

 Stipras un daudzveidīgas skolas tradīcijas, kas palīdz veidot pozitīvu skolas 

mikroklimatu; 

 Skolā ir detalizēti izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību; 

 Skolas mikroklimats kopumā ir labvēlīgs; 

 Skolotāju kolektīvs ir saliedēts, darbīgs, pieredzes bagāts, gandrīz puse skolotāju ir 

Zilupes vidusskolas absolventi; 
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 Skolā augstā līmenī tiek organizēta iespēja sazināties virtuālajā vidē. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Izstrādāt skolas atribūtiku: karogu un logo; 

 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā; 

 Turpināt skolas tradīciju izkopšanu; 

 Nodrošināt vienotas, pietiekami stingras un vienlaikus taisnīgas pedagogu prasības 

skolēnu disciplīnas nodrošināšanā; 

 Turpināt veidot savstarpējās cieņas un atbalsta attiecības starp skolēniem; 

 Rosināt skolēnus veselīga dzīvesveida priekšnoteikumu ievērošanai. 

 

 

Vērtējums – ļoti labi   

 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas izglītības programmas tiek īstenotas Zilupē, Skolas ielā 1, c. Pasiene, Pasienes 

pagasts; vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmas tiek īstenota Zilupē, Kalna ielā 4. 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, atbilstošas sanitāri 

higiēniskajām normām. Skolas telpas aprīkotas atbilstoši ugunsdrošības prasībām. 

Skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas: mācību kabineti, bibliotēka ar 

lasītavu, lielā sporta zāle, trenažieru zāle, ēdnīca, aktu zāle, praktisko mācību darbnīcas, 

laboratorijas, rekreācijas un brīva laika telpas. Ir atsevišķi iekārtota telpa skolas psihologam, 

medmāsai un logopēdam. Pedagogiem ir iekārtota skolotāju istaba un atpūtas telpa. Visos skolas 

kabinetos tiek nodrošināta interneta piekļuve. ERAF projektā ietvaros tika modernizēti fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas un viens matemātikas kabinets.  

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

 
Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums 

Iesniegšanas datums 

 

Zilupē, Skolas ielā 1 
Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

21.03.2017 

 

c. Pasiene, Pasienes pagasts 
Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
27.03.2017 

 

Zilupē, Skolas ielā 1 
Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

07.09.2016 
 

c. Pasiene, Pasienes pagasts 
Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

21.02.2017 
 

 

Apkārtne ir tīra un kārtīga, estētiski iekārtota un apzaļumota, par to rūpējas tehniskais 

personāls. Katru gadu pirmklasnieki 1.septembrī „Pirmklasnieku laukumā„ stāda dekoratīvus 

krūmus, kurus pēc tam uzrauga. Skolas absolventi stāda kokus skolas apkārtnē. Ir iekārtoti 

vairāki atpūtas stūrīši un skolas stadions. Piebraucamie ceļi un skolas teritorija ir asfaltēta. 

Skolās priekšā uzlikts jauns bruģis, paredzētas vietas velosipēdu novietošanai. Skolas tuvumā ir 

izveidotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes, izveidotas 2 auto 

stāvvietas, konteineru laukums un renovēts skvērs. Skvēra renovācijā piedalījās skolēni un 

skolotāji.  

Teritorijā atrodas modernizēts sporta stadions, kur tiek organizētas sporta nodarbības un 

sacensības, minifutbola laukums, volejbola laukums, slidotava. Ziemas laikā skolēni izmanto 

treniņiem 1.stāva gaiteni ar piemērotu grīdas segumu.  



 60 

Personām ar kustības traucējumiem ir iespēja nokļūt skolas 1.stāvā, izmantojot pandusu no 

sporta zāles ieejas. 

Katram skolas mācību kabinetam ir izstrādāts kabineta attīstības plāns, kas tiek ņemts vērā, 

plānojot skolas fiziskās vides sakārtošanas darbus (remontus, aprīkojuma iegādi u.c.). 

Izremontēti visi skolas mācību kabineti, bibliotēka, aktu zāle, ēdnīcas telpas, garderobes un 

sporta zāle, skolas administratīvais bloks, skolēnu līdzpārvaldes sēžu telpa, rekreācijas, tualetes 

un palīgtelpas, izveidota sākumskolas rekreācijas telpa, atpūtas telpas skolēniem, un tehniskā 

personāla darba telpas.  

Pasienes struktūrvienībā izremontēti latviešu valodas un sākumskolas kabineti, tualetes, 

pirmsskolas grupu telpas un nomainīta instalācija vairākās  telpās.  

Par telpu uzkopšanu un tualešu nodrošināšanu ar ziepēm, tualetes papīru un papīra dvieļiem 

rūpējas skolas tehniskais personāls. Tualetēs vienmēr ir ziepes un tualetes papīrs. Ir izstrādāts 

Zilupes vidusskolas telpu uzkopšanas plāns. Skolā pietiekamā skaitā un atbilstošās vietās ir 

papīrgrozi. Skolas fiziskās vides uzturēšanu Zilupes vidusskolā un Pasienes struktūrvienībā kopā 

nodrošina 27 tehniskie darbinieki. 

Par skolas estētisko noformējumu atbildība uzticēta direktora vietniekam audzināšanas 

darbā un Pasienes struktūrvienības vadītājai, kuras to veic sadarbībā ar skolēnu līdzpārvaldi un 

skolotājiem. Skolēniem ir iespējas piedalīties telpu noformēšanā. Skolā katru gadu 18.novembrī 

tiek veidota instalācija „Mana Latvija”, ko var apskatīt arī skolēnu vecāki un skolas viesi,  

Mārtiņdienā, Mātes dienā - tiek rīkotas skolēnu darbu izstādes, pirms Skolotāja dienas, 

Ziemassvētkiem, absolventu tikšanās vakara skolēni atbilstoši noformē klašu telpas un 

rekreācijas.  

Par daudzajiem zaļajiem augiem skolā pastāvīgi rūpējas skolas tehniskās darbinieces, klašu 

telpās – atbildīgie skolotāji, kā arī skolēni. 

Apkārtnes sakopšanā iesaistās arī skolēni: katrai klasei uzticēta atbildība par kādu skolas 

apkārtnes sektoru, katru rudeni skolēni atbilstoši vecumam dažas dienas palīdz skolas apkārtnes 

labiekārtošanā.  Katru gadu skolēni piedalās talkās, ne tikai skolas teritorijā, bet arī labiekārto 

Zilupes pilsētu un Pasienes sādžu.  

Klases un koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām, estētiski noformētas, 

siltas, tīras un kārtīgas. Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo skolēnu un 

personāla pārvietošanos. Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā ir novietoti 

ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāns, skolā ir norādītas ieejas, izejas un tālruņa pieejamība 

neatliekamās palīdzības izsaukšanai. Skolas telpās ziemā ir silti.  

Saskaņā ar Zilupes novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam, izmantojot ESF, 

ERAF, KPFI, VIAA, KF atbalstu ir renovētas 4 bibliotēkas  telpas un aprīkotas ar biroja tehniku 

un jaunām mēbelēm, sakārtota skolu infrastruktūra Zilupes vidusskolā un Pasienes pamatskolā, 

veikta skolas ūdensvada un apkures sistēmas rekonstrukcija, Zilupes vidusskolas ēkas 

siltināšana. 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajām mēbelēm. Mācību kabinetu mēbeles ir ērtas un 

funkcionālas, atbilstošas skolēnu vecumam un augumam. Katru gadu skolā plānveidīgi tiek 

veikts telpu kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles, pamazām padarot telpas modernas 

un estētiskas. 

 

Stiprās puses 

 Skolas telpu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde tiek realizēta plānveidīgi, izmantojot 

pašvaldības un projektu līdzekļus, dažādas investīcijas; 

 Skolas telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga;  

 Skolas apkārtnes apgaismojums diennakts tumšajā laikā;  

 Skolas vides sakārtošanā un telpu noformēšanā piedalās arī izglītojamie; 

 Sakārtota skolas vide mudina izglītojamos saudzēt to.  

Tālākās attīstības vajadzības 

 Kāpņu telpu piemērošana bērniem ar kustības traucējumiem; 

http://zilupe.lv/pasvaldiba/attistibas-programma/zilupes-novada-attistibas-programma-2012-2018-gadam/
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 PS turpināt klašu telpu remontu; 

 PS stadiona rekonstrukcija. 

 

Vērtējums – ļoti labi   
 

4.6. Izglītības iestādes resursi: 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai vienā maiņā nepieciešamās telpas un 

materiāltehniskie resursi. Telpu iekārtojums ļauj realizēt pilnvērtīgu mācību procesu atbilstoši 

īstenojamām izglītības programmām un izglītojamo skaitām. Skolas ēkas ir pašvaldības īpašums. 

Klases ir aprīkotas atbilstoši skolēnu mācīšanas un mācīšanās vajadzībām –dabaszinātņu kabineti 

aprīkoti  ar interaktīvajām tāfelēm vai projektoriem, valodu kabineti ar atskaņotājiem un 

moderniem televizoriem, daudzi kabineti aprīkoti ar personāla datoriem un interneta 

pieslēgumiem. Skolā iekārtoti 2 datorkabineti, datori saslēgti kopējā tīklā un kuriem nodrošināts 

internetpieslēgums. Skolai ir 4 interaktīvās tāfeles, 2 datu kameras, 5 projektori. Intensīvi un 

efektīvi tiek izmantota mobilā datorklase ar 20 portatīvajiem datoriem. Atbilstoši standarta 

prasībām tika modernizēti mājturības un tehnoloģiju kabineti. 

IKT izmantošana mācību, audzināšanas un administratīvajā darbā ir skolas stiprā puse. 

Informācijas apmaiņa starp skolotājiem, izglītojamajiem, administrāciju un vecākiem maksimāli 

notiek izmantojot IKT piedāvātās iespējas - E-klase. Skolā ir kopētāji, printeri, kas ir pieejami 

visiem skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Notiek regulāra materiāltehnisko 

līdzekļu un iekārtu apkope, remonts un papildināšana. Materiāltehnisko resursu un iekārtu 

izmantojums ir efektīvs. 

Ir pietiekoši telpu interešu izglītībai, pagarinātās dienas grupu darbam. Sporta nodarbībām 

ir sporta zāle ar sporta inventāru vairākiem sporta veidiem.  

Tiek nodrošināta skolēnu ēdināšana, ir skolas virtuve ar ēdamtelpu. Skolēnu ēdināšanu 

Zilupē nodrošina firma „ZS Vika”, Pasienes pamatskolā – Zilupes novada pašvaldība.  

Skolas vecākais tehniskais strādnieks kopā ar tehnisko personālu rūpējas par bojāto 

tehnisko līdzekļu savlaicīgu salabošanu. Skolā ievēro drošības pasākumus mācību un tehnisko 

līdzekļu uzglabāšanai. 

Sporta ģērbtuvēs ir iekārtotas dušas telpas, tās izmanto sportisti, kuriem sporta zālē notiek 

treniņi un nodarbības. Sanitārie mezgli ir atbilstoši iekārtoti un modernizēti. 

Skolā tiek ievērota noteikta kārtība telpu izmantošana. Mācību priekšmetu stundu saraksts 

sastādīts tā, lai mācību kabineti būtu pieejami atbilstoši nodarbību veidam, saturam un 

izglītojamo skaitam klasēs. 

Lai veicinātu skolēnu, skolas darbinieku un viņu personīgā īpašuma drošību, skolā un tās 

teritorijā tiek veikta videonovērošana. Skola ir pieslēgta apsardzes un ugunsdrošības 

signalizācijai, uzstādīti skaņu un kustību sensori skolā. 

Finanšu resursi ir pietiekamā apjomā, lai pilnvērtīgi realizētu izglītības programmas. 

Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. Klases 

aprīkotas atbilstoši skolēnu mācīšanas un mācīšanās vajadzībām - vairākos kabinetos izvietoti 

magnetofoni, kodoskopi, datori, projektori, interaktīvās tāfeles un DVD atskaņotāji. Mūzikas 

kabinetam iegādātas jaunas klavieres, dators, televizors un sintezators. Regulāri tiek papildināts 

sporta inventārs. ERAF projekta īstenošanas rezultātā skolā pilnībā nodrošināta kvalitatīvai 

dabaszinātņu un matemātikas apguvei nepieciešamā materiālā bāze. 

Skola apgādāta ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām. Zilupes vidusskolā un Pasienes 

struktūrvienībā kopā ir 62 datori (tai skaitā – 20 portatīvie datori ar datu uzkrājējiem un 

sensoriem dabaszinātņu kabinetiem), no tiem 46 mācību procesam; 8 administrācijas 

vajadzībām, 8 skolotājiem un tehniskajām personālām. Nodrošināta licencēta programmatūra 

mācību vajadzībām un administratīvajam darbam. Skolā ir nodrošināts pastāvīgs un stabils 
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interneta pieslēgums, iespējams izmantot bezvadu internetu. Datorklases un informācijas 

tehnoloģiju uzturēšanu un apkopi skolā nodrošina informātikas laborants. 100% skolas 

darbinieku un pedagogu apguvuši datorprasmes pašmācības ceļā vai apmeklējuši tālākizglītības 

programmas darbam ar modernajām informācijas tehnoloģijām. Skolotāji un skolēni ir informēti 

un izmanto skolā esošos materiāli tehniskos resursus. 

 Mācību procesam nepieciešamo literatūru pilnībā nodrošina skolas bibliotēkas fonds. 

Mācību grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās, saskaņota ar direktora vietnieku 

izglītības jomā, to organizē skolas bibliotekārs. Katru gadu līdz maija vidum tiek veiktas 

nepieciešamās izmaiņas izmantojamās mācību literatūras sarakstā. Klašu audzinātāji par to 

informē skolēnus un viņu vecākus. Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām visos mācību 

priekšmetos pamatizglītības un vidējās izglītības programmās. Atsevišķu klašu skolēniem ir 2 

mācību grāmatu komplekti. Skola pakāpeniski, tomēr regulāri iespēju robežās katru gadu 

papildina mācību grāmatu fondu ar dažiem mācību grāmatu komplektiem. Tiek papildināts arī 

daiļliteratūras, uzziņu literatūras, metodiskās literatūras klāsts gan par valsts un pašvaldības 

līdzekļiem, gan izmantojot ziedojumus un dāvinājumus.   

Katru gadu skola abonē preses izdevumus, ar kuriem lasītavā iespējams iepazīties gan 

skolēniem, gan skolas darbiniekiem. Skolas bibliotekāre konsultē skolotājus un skolēnus par 

bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu.  

Skolas telpas, datorklase, sporta un aktu zāle, kā arī iekārtas un citi resursi tiek izmantoti 

interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai skolēniem, 

mūžizglītības pasākumu īstenošanai novada iedzīvotājiem. 

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras 

uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skolai ir laba sadarbība ar pašvaldību. 

Skola rūpējas par papildu līdzekļu piesaisti: iesaistās projektos, sadarbojas ar sponsoriem. 

Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām. 

Līdzekļu izmantojums ir caurskatāms un efektīvs. Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, 

plānojot mācību literatūras iegādi, preses izdevumu abonēšanu, mācību grāmatu un mācību 

līdzekļu iegādi kabinetu materiālās bāzes pilnveidošanai, mēbeļu iegādi, remontdarbus savā 

kabinetā un skolā. Skolas direktors konsultējas ar skolas padomi un darbiniekiem par finanšu 

līdzekļu sadali, izdevumu plānošanu un informē par finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Budžetu veido 

valsts mērķdotācijas, Zilupes novada pašvaldības līdzekļi un citi ieņēmumi – telpu īre, vecāku 

iemaksas par skolēnu ēdināšanu u.c. 

Skolā ir darbinieki, kuri apguvuši projektu rakstīšanas un vadīšanas prasmes. Skola regulāri 

papildina savu budžetu, piesaistot investīcijas un īstenojot projektus.    

 

Stiprās puses 

 Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai; 

 ERAF projekta īstenošanas rezultātā pilnībā nodrošināta kvalitatīvai dabaszinātņu un 

matemātikas apguvei nepieciešamā materiālās bāze, kas katru gadu tiek papildināta; 

 Skola iegūst papildus līdzekļus, piesaistot investīcijas un īstenojot projektus; 

 Skolā ir darbam ar aprīkojumu un tehniskajiem mācību līdzekļiem kvalificēts 

pedagoģiskais un tehniskais personāls; 

 Mācību tehniskie līdzekļi ir labā kārtībā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt papildināt un uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi, lai nodrošinātu mūsdienīgu 

mācību procesu un vidi; 

 Iegādāties jaunus, modernākus datorus datorklasei, portatīvus datorus skolotājiem, dodot 

iespēju katrā mācību kabinetā izmantot datoru; 

 Turpināt  piesaistīt investīcijas un iesaistīties projektos papildus finansējuma iegūšanai. 

 

Vērtējums – ļoti labi   
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4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir pilnībā nokomplektēts visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

pedagogu kolektīvs, strādā 47 pedagogi ( 1 pedagogs - pirmsskolas izglītības programmā). 

Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Visiem skolā strādājošiem 

pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Skolā strādā pedagogi profesionāļi, kas orientēti 

uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas attīstību un radošu darbību. Pedagogi aktīvi iesaistās skolas 

un novada rīkotajās ar pedagoģisko darbu saistītajās aktivitātēs, semināros un kursos. Trīs skolas 

pedagogi ir mentori, 1 pedagogam ir doktora grāds, 26 pedagogi - maģistri dažādās nozarēs, 

viens – šobrīd studē maģistrantūrā, lielākajai daļai skolas pedagogu ir vairākas specialitātes. 11 

skolas pedagogiem ir iegūts sertifikāts speciālajā izglītībā. Lielākā daļa ir pieredzes bagāti 

pedagogi ar 20 un vairāk gadu stāžu Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un 

to izmaiņas. 3 pedagogi bija Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu apvienības metodisko apvienību 

vadītāji.  

 

 
 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 
 

Vecums Kopā Sievietes Vīrieši 

24 gadi un jaunāki  1  1 

25-29 gadi  1 1  

30-34 gadi  2 1 1 

35-39 gadi 4 4  

40-44 gadi 5 5  

45-49 gadi  8 6 2 

50-54 gadi  10 10  

55-59 gadi  13 12 1 

60-64 gadi  2 2  

65 gadi un vecāki     

No tiem pensijā  3 3  

Kopā  46 41 5 
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Skolā ir atbalsta personāls – bibliotekārs, skolas medmāsa, psihologi, logopēds, pedagogs 

karjeras konsultants. 

Skolotāji un direktors aktīvi piedalās projektos Latgales novadā, republikā un starptautiskajā 

mērogā.  

Plānveidīgi notiek skolotāju tālākizglītības pasākumi, izveidota pedagogu iegūtas izglītības 

datu bāze. Katru gadu vismaz puse pedagogu apmeklē dažādus tālākizglītības kursus. Lielākā 

daļa pedagogu kursos vai pašmācības ceļā ir ieguvuši zināšanas IT izmantošanā. Sadarbībā ar 

NVA desmit Zilupes vidusskolas skolotāji un darbinieki mācījās angļu valodas kursos. 

Visi pedagogi līdzdarbojas skolas metodiskajās komisijās un Ludzas, Ciblas un Zilupes 

novadu apvienības metodiskajās apvienībās, veido metodiskos materiālus, uzskates līdzekļus un 

popularizē savu pieredzi metodiskajās apvienībās un  starpnovadu semināros un konferences.  

Daži pedagogi līdzdarbojas mācību priekšmetu skolotāju asociācijās, iesaistās projektos, 

lasa lekcijas un vada nodarbības dažādās auditorijās. 

Skolotāji piedalās novada un novadu apvienības olimpiāžu darbu vērtēšanā, ir studentu 

prakses vadītāji - mentori. Skolotāji var saņemt metodisko palīdzību un atbalstu kā no kolēģiem, 

tā no skolas administrācijas. 

Pedagogi saskaņā ar novada pedagogu metodiskās apvienības darba plānu vada atklātās 

stundas kolēģiem. 

 Visu skolas darbinieku – skolotāju, atbalsta personāla pienākumi, tiesības un atbildības 

jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos, kuras pēc nepieciešamības tiek pārskatītas. 

Lielākajai daļai pedagogu darba slodze ir optimāla, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi. 

Pedagogu slodzes tiek sadalītas, ievērojot licencētās izglītības programmas, darba organizācijas 

vajadzības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju, tiek ņemti vērā arī metodisko komisiju ieteikumi, 

kā arī vecāku un skolēnu vēlmes, ja tas ir iespējams. Skolas administrācija zina katra pedagoga 

pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās un vājās puses. Skolotāju darba slodžu sadales procesā 

piedalās arī arodkomiteja. 

Visiem darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas vadības darba struktūru, darba 

laikiem, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Skolā ir noteikta kārtība, kas ļauj 

skolotājiem izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai. Skolā ir noteikta metodiskā 

darba organizācijas kārtība. Izveidotas un darbojas 6 metodiskās komisijas. Metodisko komisiju 

darbu vada skolas direktora iecelts metodiskās komisijas vadītājs. Metodisko darbu koordinē 

metodiskā padome, kuru vada direktora vietnieks izglītības jomā, tajā ietilpst metodisko komisiju 

vadītāji, skolas bibliotekārs. Ir izstrādāts Zilupes vidusskolas ar Pasienes struktūrvienību 

metodisko komisiju darbības reglaments. 

Skolotāji savā starpā sadarbojas un atbalsta cits citu. 
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Skolā ir atbilstošas telpas atbalsta personāla darbam, ir noteikts atbalsta personāla darba 

laiks. Skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu, ja tas ir nepieciešams skolēna individuālo 

grūtību pārvarēšanai, klases izpētei, problēmsituāciju risināšanai. 

Pedagogu kvalifikācijas pilnveide notiek normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā un 

skolā ir noteikta kārtība, kā tiek organizēta skolotāju tālākizglītība. Skola atbalsta pedagogu 

profesionālās meistarības pilnveidi, apzina, plāno un koordinē skolotāju tālākizglītības 

vajadzības. Direktora vietnieks izglītības jomā informē par tālākizglītības kursu piedāvājumu. 

Metodisko komisiju ietvaros notiek informācijas apmaiņa par kursos un semināros uzzināto. 

Skolā ir noteikta kārtība, kādā pedagogi informē par kursos un semināros iegūto. Pedagogi 

tālākizglītības nolūkos apmeklē arī citas izglītības iestādes, atklātās stundas, paši vada atklātās 

stundas, piedalās pieredzes apmaiņas braucienos. Vairāku mācību priekšmetu skolotāji regulāri 

izmanto informātikas kabinetu mācību procesa efektīvākai sagatavošanai. Informācija par katra 

pedagoga tālākizglītības aktivitātēm tiek uzkrāta skolotāju personas lietās, skolotāju portfolio, 

ievadīta VIIS datu bāzē atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogi ir radoši, profesionāli zinoši un aktīvi savā pedagoģiskajā darbībā. Vairāku 

pedagogu meistarība ir novērtēta ar Zilupes novada pašvaldības Atzinības rakstiem un Goda 

rakstiem, Latgales plānošanas reģiona Pateicības rakstiem, IZM pateicībām, Rēzeknes 

Augstskolas pateicībām.  

Personāla tālākizglītība tiek plānota. Skolas vadība seko pedagogu tālākizglītībai, tiek 

apzinātas viņu vēlmes un vajadzības. Par jautājumiem, kas skar daudzus pedagogus, 

tālākizglītības kursi tiek organizēti ar novada atbalstu uz vietas skolā:  

 Biedrības “Dažādība izglītībā” kursi “Mācību procesa organizēšana skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem” (24 stundas); 

 Nodibinājums "Centrs Dardedze" kursi „Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un 

drošas vides veicināšana izglītības iestādē” (8 stundas);  

 MC “Sociālo Interešu Institūts” kursi “Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas 

vajadzības, mācīšanās traucējumi” (36 stundas);  

 Liepājas Universitāte kursi “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” 

(12 stundas).  

Stiprās puses 

 

 Skolā ir profesionāls, kompetents pedagoģiskais un atbalsta personāls licencēto izglītības 

programmu īstenošanai; 

 Koordinēts metodiskais darbs 6 metodiskajās komisijās; 

 Spēja apgūt inovatīvas mācību metodes, realizēt tās mācību procesā; 

 Pedagogiem ir radīti labi apstākļi profesionālajai pilnveidei; 

 Pedagogi apguvuši nepieciešamo tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs un speciālās 

pamatizglītības programmās; 

 Skolā tiek uzkrāta informācija par pedagogu tālākizglītību. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Palielināt metodisko komisiju lomu skolas darba plānošanā; 

 Aktīvāk dalīties pieredzē ar profesionālās pilnveides kursos un semināros iegūtajām 

zināšanām un materiāliem; 

 Rosināt kādu no skolas pedagogiem apgūt logopēda specialitāti; 

 Piesaistīt pašvaldības līdzekļus skolotāja palīga un sociālā pedagoga darba apmaksai; 

 Atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, konkursos, radošo darbu skatēs 

pieredzes popularizēšanai.  

Vērtējums – ļoti labi   
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4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība plāno, organizē, koordinē skolas un pedagogu darbu, tā izvērtēšanu. Tas ir 

nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos un plānots atbilstoši skolas noteiktajām 

prioritātēm, Zilupes vidusskolas misijai, vīzijai un mērķiem: 

Skolas vīzija: Mūsdienīga, atvērta  un konkurētspējīga skola ar savu ES. 

Skolas  misija: Mūsu Zilupes vidusskola ir skola sevis apzināšanai, kurā tika veicināta skolēnu 

personības attīstība četrās dimensijās  

 fiziskajā (veselīgs dzīvesveids);  

 mentālajā jeb prāta (zināšanas un prasmes);  

 sociāli ekonomiskajā (mērķtiecība, empātija un radošums);  

 garīgajā (vērtības). 

Skolas darbības pamatmērķis:   

veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu 

sasniegšanu un nodrošināt katram skolēnam iespēju iegūt kvalitatīvu un mūsdienīgu 

izglītību, iemācīt mācīties, orientējoties uz viņa personīgo izaugsmi. 

 

Skolas pašvērtējuma sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Skolas darba pašvērtējuma 

procesā skola apzina darba stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, vērtējumu balsta uz 

konkrētiem faktiem un pierādījumiem, būtiskiem aspektiem katrā skolas darba jomā. 

Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši skolas attīstības virzieniem, 

prioritātēm un mācību gada darba plānam. 

Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, veicina un atbalsta pašvērtēšanas 

procesu un skolas darbinieku iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo 

uzlabojumu noteikšanā. 

Skolas darbs tiek analizēts, sadarbojoties skolas administrācijai, pedagogiem, skolēniem un 

vecākiem. Skolas vadība izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas procesa organizēšanā, vadīšanā 

un pārraudzīšanā.  

Pašvērtēšana ir plānota, strukturēta, visi skolas darbinieki izmanto vienotus kritērijus un 

pieeju darba vērtēšanā. Tajā tiek izmantotas dažādas metodes, bieži tā ir anketēšana. Katrs skolas 

pedagoģiskais darbinieks mācību gada noslēgumā raksta pašvērtējumu par paveikto darbu, 

analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. Skolas pedagoģiskie 

darbinieki balsta pašvērtējumu uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Skolas darba vērtēšana 

notiek skolas vadības sanāksmēs, metodisko komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, 

skolas padomes sanāksmēs, darbinieku sanāksmēs. Veicot izvērtēšanu, tiek uzklausītas visas 

skolas darbā ieinteresētās puses. Skolas darba pašvērtēšanas procesā iesaistās lielākā daļa skolas 

pedagogu, bet īpaši - metodisko komisiju vadītāji. Vērtēšanas laikā anketē skolēnus, vecākus un 

pedagogus. 

Skolas administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba 

stiprās puses un veikt nepieciešamos uzlabojumus. Regulāri tiek veidots skolas pašvērtējuma 

ziņojums. Skolas darbinieki, skolēni, viņu vecāki un citas ieinteresētās puses tiek iepazīstinātas 

ar pašvērtējuma ziņojumu. Ir plānota skolas pašvērtējuma ziņojuma publicēšana novada mājas 

lapā. 

Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto tālākā skolas darba plānošanā. 

Izglītības iestādes attīstības plānošanas pamatā ir: Latvijas Nacionālais attīstības plāns 

2014.-2020.gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Zilupes novada 

attīstības programma 2012.-2018.gadam. 

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns no 2015. līdz 2020.gadam. Tajā ir vispārēja informācija 

par skolu, tās mērķi un uzdevumi, pašvērtējums, noteiktas attīstības prioritātes turpmākajiem 5 

gadiem septiņās pamatjomās un to īstenošanas plānojums. Plānojums ietver katras pamatjomas 
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un tās uzdevumu īstenošanas laika sadalījumu, atbildīgās personas, paredz resursus un 

pārraudzību. 

Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķi un iepriekš paveikto darbu, 

skolas vispārīgo rādītāju (skolēnu skaits u.tml.) prognozi nākamajiem gadiem, kā arī pašvaldības 

un valsts prioritātes. Prioritāšu īstenošanas plānojums ir saprotams un reāls. Skolas attīstības 

virzieni tika apspriesti metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomes 

sēdē, savus ieteikumus sniedza skolēni, vecāki, katrs pedagogs. Prioritātes un uzdevumi tiek 

koriģēti, veidojot darba plānu konkrētam mācību gadam. Katru gadu tiek veikta regulāra 

attīstības plāna izpildes izvērtēšana. 

Ikdienā ar skolas attīstības virzieniem var iepazīties pie skolas direktora, direktora 

vietniekiem un skolas bibliotēkā. 

Skolas padomē iesaistītie vecāki norāda, ka viņiem ir sniegta informācija par skolas 

attīstības virzieniem. Visi vecāki regulāri saņem informāciju, kas saistīta ar skolas darba 

plānošanu, attīstību, vecāku sapulcēs, Zilupes novada mājas lapā www.zilupe.lv. 

Notiek regulāra attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība un kontrole. Atbildīgās 

personas informē par attīstības plāna īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Sasniegtos 

rezultātus analizē 2 reizes gadā un vajadzības gadījumā attīstības plānu pārskata un koriģē. 

Skolas vadība izvērtē attīstības plānā izvirzīto mērķu sasniegšanu un regulāri atskaitās par plāna 

īstenošanu skolas padomei. 

 

Stiprās puses 

 Regulāri tiek vērtētas dažādas skolas darba jomas; 

 Skolotāji izstrādā sava darba pašvērtējumu un daudzi aktīvi iesaistās skolas darba 

vērtēšanā; 

 Skolas administrācija iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stipras puses 

un veikt nepieciešamus uzlabojumus; 

 Skolas attīstības plāns ir izstrādāts, balstoties uz iepriekš paveikto; 

 Skolas darbinieki, skolēni un Skolas padome ir iesaistīti skolas darba plānošanā un 

izvērtēšanā. 

 Darba plāns mācību gadam tiek veidots, pamatojoties uz skolas attīstībai izvirzītajām 

prioritātēm. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību apzināšanā vairāk iesaistīt skolēnus 

un vecākus; 

 Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas attīstības plānu visiem 

interesentiem. 
 

Vērtējums –labi   

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Izglītības iestādē ir izstrādāta visa obligātā 

izglītības iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija, tā atbilst ārējo normatīvo dokumentu 

prasībām. Skolas darbību reglamentē Zilupes vidusskolas nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi, 

Darba kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti. Dokumenti tiek izstrādāti 

demokrātiski, grozījumi un papildinājumi tiek apspriesti MK sanāksmēs, pārrunāti metodiskajā 

padomē un apstiprināti izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdē. Darbinieki tiek 

iepazīstināti ar izmaiņām ārējos normatīvos dokumentos. Izglītības iestādes administrācijas 

struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem. Ar 

kontaktinformāciju par izglītības iestādi, administrāciju un atbalsta personālu var  iepazīties 

Zilupes novada mājas lapā www.zilupe.lv. Izglītības iestādes administrācijas darbs tiek pār 

runāts iknedēļas administrācijas apspriedēs. Tajās tiek analizēti iknedēļas aktuālie jautājumi un 
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problēmas. Reizi mēnesī notiek sanāksmes pedagogiem. Mācību gada laikā tiek organizētas 

četras metodiskās padomes sēdes, kurās tiek izskatīti jautājumi par izglītības iestādes iekšējiem 

normatīviem dokumentiem, izglītības iestādes attīstību, inovācijām, arī citām aktualitātēm. Sēdes 

tiek protokolētas. Izskatāmie materiāli, prezentācijas un sēžu protokoli ir pieejami. Izglītības 

iestādes administrācijas darba pamatā ir demokrātiska pieeja visu jautājumu risināšanā. 

 

Ir izstrādāta precīza skolas vadības struktūra. Skolas direktoram ir 3 vietnieki: vietnieki,  

kuri atbild par izglītības programmu īstenošanu skolā, VIIS, E - klasi, projektu īstenošanu skolā, 

koordinē metodisko darbu un vietniece, kura koordinē audzināšanas darbu un atbalstu skolēniem. 

Direktora vietnieki ir iecelti ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības, viņu 

darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Visas vietnieces 

skolā strādā jau vairākus gadus. Pasienes struktūrvienību vada šīs struktūrvienības vadītāja. 

Skolā ir vecākais tehniskais strādnieks, struktūrvienībā – saimniecības pārzine. Skolas vadības 

atbildības jomas ir zināmas visiem skolas darbiniekiem, skolēniem, viņu vecākiem un citām 

ieinteresētajām personām. 

Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka skolas vadība prot uzklausīt un atbalstīt, ka attiecības ir 

koleģiālas, ka visi cenšas kvalitatīvi izpildīt tiem uzticētos pienākumus. 

Direktoram ir atbilstoša izglītība un ieinteresētība skolas darbā. Skolā īpaša uzmanība tiek 

pievērsta lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai ar skolas darbiniekiem, skolēniem, vecākiem 

un pašvaldību. Direktors konsultējas ar darbiniekiem svarīgos jautājumos, taču saglabā atbildību 

par galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktors prot veidot vadības komandu un deleģēt funkciju 

izpildi, kā arī pārraudzīt dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi.  

Skolas vadība savā darbībā ievēro un veicina izglītojamos un personālu ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei un ētikas 

normas. Zilupes novadu un Zilupes vidusskolu pēdējo gadu laikā apmeklēja daudzas valsts 

amatpersonas: Latvijas valsts prezidents A.Bērziņš, LR Labklājības ministrs U. Augulis, LR 

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece, LR Finanšu ministrs J. Reirs, VID ģenerāldirektore 

I.Pētersone, Saeimas deputāts D. Zaķis, Eiropas parlamenta deputāts A. Mamikins,  LR 

Aizsardzības ministrs R. Bergmanis u.c. Goda viesi  augsti novērtēja izglītības iestādes darbību, 

vēlmi sadarboties, attīstīties, būt gataviem pārmaiņām.  

Skolēni un pedagogi piedalās skolā un novadā organizētos svinīgos un atceres pasākumos: 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena, 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena, 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, Darba  svētki, Latvijas Republikas Satversmes 

sapulces sasaukšanas diena, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, Balto galdautu 

svētki, Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, Eiropas diena, 

Lāčplēša diena. Skolēni un pedagogi arī iesaistās valsts organizētās aktivitātēs, akcijās, 

projektos. 

Pedagogu sanāksmē direktors iepazīstina ar Izglītības kvalitātes dienesta vēstuli izglītības 

iestādēm ar skaidrojumu, kā izprotama pedagogu lojalitāte. 

Vadības komandā ir laba savstarpējā sadarbība un visi vietnieki profesionāli veic uzticētos 

pienākumus. Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē iknedēļas administrācijas 

sanāksmēs, pedagogus - informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī 

aktuālo informāciju izvieto skolotāju istabā un pie skolas informācijas dēļa. Katru gadu tiek 

organizētas divas analītiskās pedagoģiskās padomes sēdes, viena tematiskā pedagoģiskās 

padomes sēde un vismaz divas skolas padomes sēdes. Informācija par pasākumiem regulāri tiek 

izvietota pie skolas informācijas dēļa.   

Zilupes vidusskolas nolikums apstiprināts 26.05.2010. Grozījumi tika veikti 03.09.2010., 

28.11.2013. 

Direktors aktīvi sadarbojas ar Skolas padomi, vecākiem, Zilupes novada pašvaldību, 

dažādām sabiedriskajām organizācijām, veicinot skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. Skolas 

padome darbojas saskaņā ar savu reglamentu. Tās sastāvā esošie skolotāji, struktūrvienības 

vadītāja, direktors un Zilupes novada pašvaldības izglītības darba speciālists sniedz informāciju 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Latvijas_Republikas_Satversmes_sapulces_sasauk%C5%A1anas_diena&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Latvijas_Republikas_Satversmes_sapulces_sasauk%C5%A1anas_diena&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republikas_Neatkar%C4%ABbas_atjauno%C5%A1anas_diena
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par skolai aktuāliem jautājumiem, rosina pārējos padomes locekļus izteikt savu viedokli un 

ierosinājumus skolas darba pilnveidošanai.  

Skolēnu līdzpārvalde darbojas direktora vietnieces audzināšanas darbā vadībā. 

Līdzpārvalde savu aktivitāšu realizēšanai nepieciešamības gadījumā var saņemt finansiālu 

atbalstu no skolas budžeta. Skolas vadība piedalās Skolēnu līdzpārvaldes  gada pārskata sapulcē, 

uzklausot skolēnu ziņojumus un viņu priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai.  

Katra mācību gada beigās pedagogi veic sava darba pašvērtējumu. Pašvērtējumi tiek 

analizēti metodiskās komisijās, un izteiktie viedokļi skolas darba pilnveidei prezentēti 

Pedagoģiskās padomes sēdē augustā.  

Skolas vadība ievēro politisko neitralitāti, profesionālo ētiku, cilvēktiesību principus 

mācību un audzināšanas darbā, kā arī raugās, lai šie principi tiktu ievēroti kolektīvā. Pedagogi 

mācību un audzināšanas mērķu un uzdevumu īstenošanā ir atbildīgi par izglītības procesā 

izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvēli 

un to atbilstību. Skolas vadība pārrauga to. 

Jautājumi par pedagoga komunikatīvās kompetences, profesionālās ētikas un emocionālas 

inteliģences nozīmi, saskarsmes psiholoģijas pamatprincipiem un problēmām bērnu 

audzināšanas procesā tika aktualizēti pedagogu sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas 

padomes sēdēs. 

Direktors pieprasa nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram.  

Skolas vadība apkopo statistisko informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem 

ikdienas darbā gan pēc mācību priekšmetiem, gan pēc klasēm, identificē problēmas mācību 

darbā, plāno un īsteno veiktajā analīzē balstītas darbības ikdienas mācību sasniegumu 

uzlabošanai.  

Skolas vadība apkopo statistisko informāciju par izglītojamo valsts pārbaudes darbu un 

diagnosticējošo darbu (3.kl., 6.kl., 9.kl., 12.kl.) rezultātiem. Skolā tika analizēti valsts pārbaudes 

darbu un diagnosticējošo darbu rezultāti, salīdzinot tos ar kopvērtējumu valstī. Valsts pārbaudes 

darbu un diagnosticējošo darbu rezultātu analīzē iegūti secinājumi tika izmantoti mācību 

sasniegumu uzlabošanai.  

Skolēnu uzvedības pārkāpumi tiek fiksēti E-klases dienasgrāmatā. Nopietnu pārkāpumu 

gadījumā jautājuma risināšanā iesaistās pašvaldības sociālais dienests, bāriņtiesa vai policija. 

Klašu audzinātāji seko līdzi skolēnu mācību sasniegumiem un sniedz skolēniem ieteikumus, kā 

tos uzlabot. Direktora vietnieki pārrauga situāciju, izskatot ierakstus E-klases žurnālā. Katra 

mācību gada beigās tiek veikta mācību sasniegumu analīze metodiskās komisijās.  

 

Stiprās puses 

 Ir izstrādāta un aktualizēta obligātā izglītības iestādes darbu reglamentējošā 

dokumentācija; 

 Skolā ir saliedēta vadības komanda, katrs komandas loceklis kvalitatīvi veic savus darba 

uzdevumus; 

 Efektīva visu līmeņu darba organizācija un vadība, sadarbība starp dažāda līmeņa 

vadītājiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles darbu. 

 

Vērtējums – labi   

 

4.7.3.Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. 

Sadarbība ar Zilupes novada pašvaldības domi – skolas darba plānošanas, attīstības, 

organizācijas un kontroles nodrošināšana, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes 
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nodrošināšana, skolas ēku un teritoriju apsaimniekošana, transporta nodrošināšana 

izglītojamajiem, skolas prestiža un tēla sabiedrībā veidošana.  

Sadarbība ar Zilupes novada pašvaldības izglītības darba speciālistiem –pedagogu un 

izglītojamo dalība olimpiādēs un konkursos, pedagogu un tehnisko darbinieku tālākizglītība.  

Sadarbībā ar VISC pedagogi iesaistās valsts pārbaudes darbu organizēšanā un vērtēšanā, 

CE vadīšanā un novērošanā, kā arī fizikas un ķīmijas monitoringā.  

Sadarbība ar IKVD skolas darbu reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē, izglītības 

programmu un skolas akreditācijas jautājumos.  

Sadarbībā ar VISC un VIAA projektu īstenošanā.  

Sadarbībā ar „E - klase” tiek nodrošināta skolas elektroniskā žurnāla darbība.  

Sadarbība ar Valsts policiju - lekcijas izglītojamajiem par drošību, dažādām atkarībām. 

Sadarbībā ar Bērnu jauniešu interešu centru „Zilupe” - izglītojamajiem tiek nodrošinātas 

iespējas brīvajā laikā darboties interešu izglītības programmās. 

Sadarbībā ar Zilupes mūzikas un mākslas skolu - izglītojamajiem tiek nodrošinātas iespējas 

brīvajā laikā attīstīt savas radošas spējas. 

Sadarbība ar Ludzas novada sporta skolu –izglītojamajiem tiek nodrošinātas iespējas 

brīvajā laikā pilnvērtīgi trenēties, kā arī piedalīties sacensībās citos novados un pilsētās. 

Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu ir vadītas un nodrošinātas 

kvalitatīvas prakses studentiem.  

Sadarbībā ar Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, MC „Sociālo Interešu 

Institūts” un Liepājas Universitāti, IC „Razna – Š” organizēti tālākizglītības kursi.  

Sadarbībā ar biedrību "Smaidas" ar LAD atbalstu Zilupes vidusskolā tika uzstādīti 8 

darbgaldi, kur savas prasmes brīvajā laikā varēs pilnveidot izglītojamie. 

Skolas vadība veicina un atbalsta sadarbību starp Zilupes vidusskolu un Pasienes 

pamatskolu, Zilupes vidusskolas struktūrvienību, kā arī sadarbību ar citām Zilupes novada un 

kaimiņu (Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Rēzeknes) novadu izglītības iestādēm – semināri, 

meistarklases, konferences, informācijas apmaiņa u.c. 

Cieši sakari ir ar Rēzeknes Tehnikumu un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.  

Skolas darbinieki rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. Sabiedrība tiek informēta 

par skolas darbu laikrakstā „Ludzas zeme”, Latvijas radio, Latgales TV, novada mājas lapā 

www.zilupe.lv, sociālajos tīklos.  

 

Skola aktīvi iesaistās reģionālajos, valsts un starptautiskajos projektos. 

ERAF projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros Zilupes vidusskolā un Zilupes 

vidusskolas struktūrvienībā Pasienes pamatskolā ir ierīkoti 2 lokāli tīkli un iegādāti 4 stacionārie 

datori 2012.gada decembrī. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana sporta 

aktivitātēm Zilupē” ietvaros 2013.gadā tika iegādāts mūsdienīgs un profesionāls sporta inventārs 

skolas trenažieru zālei. 

Ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu Zilupes vidusskola 2014.-2016.g. īstenoja 

projektu „Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes novada iedzīvotājiem”. 

Zilupes vidusskola  piedalījās OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 

(OECD PISA 2015) pamatpētījuma īstenošanā ESF projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” 

ietvaros.  

Skola piedalījās European Central Bank un Latvijas Bankas organizētajos nodarbībās 

skolēniem un semināros skolotājiem „Eiro skrējiens” kampaņas ietvaros. 

Zilupes vidusskola  piedalījās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas 

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautiskā 

pilsoniskās izglītības (IEA ICCS 2016) pamatpētījuma īstenošanā.  

Zilupes vidusskolas pedagogu komandas piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību 
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saturā”. 

No 2017.gada septembra skola piedalās ESF projektā „Atbalsts individuālo kompetenču 

attīstībai”. 

No 2017.gada septembra skola piedalās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. 

 

Stiprās puses 

 Skola ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām skolas 

darba sekmēšanai; 

 Veiksmīga sadarbība ar novada un Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Rēzeknes novadu izglītības 

iestādēm; 

 Skola iesaistās  valsts un starptautiskajos projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Veicināt starptautisko skolu sadarbības projektu realizāciju. 

Vērtējums – ļoti labi   

 

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais). 

 

 Skola lepojas ar to, ka Zilupes vidusskolas skolēni, vecāki un darbinieki ir elastīgi, 

atvērti, progresīvi, saglabājot savas vēsturiskās saknes kultūrā un tradīcijās. Skola ir definējusi 

četras pamatvērtības: patriotisms, izaugsme, cieņa, atbildība. Skola arī lepojas ar skolēniem un 

skolotājiem, ar modernu, mūsdienīgu skolas vidi, kas ļauj bērniem apgūt zināšanas atbilstoši 

laikmeta prasībām. Skolas tēla un goda stiprināšana ir viens no skolas darbības uzdevumiem. 

Skolā  ir viesojušies daudzas valsts amatpersonas: Latvijas valsts prezidents A.Bērziņš, LR 

Labklājības ministrs U. Augulis, LR Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece, LR Finanšu ministrs 

J.Reirs, VID ģenerāldirektore I. Pētersone, Saeimas deputāts D. Zaķis, LR Aizsardzības ministrs 

R. Bergmanis, Eiropas parlamenta deputāts A. Mamikins, rakstniece N.Ikstena  u.c. Visās šajās 

tikšanās reizēs ir daudz runāts par mūsu tautas, valsts un katra pilsoņa svarīgākajām vērtībām – 

mērķtiecība, pašapziņa, mīlestība, gods par savu valsti, skolu un sevi.  

2014.gada 9.maijā Eiropas dienas ietvaros notika Latvijas valsts prezidenta vizīte 

Latvijas austrumu robežā, kurā viņš arī apmeklēja Zilupes novadu un Zilupes vidusskolu. Vizītes 

laikā skolai tika uzdāvinātas grāmatas par Latvijas vēsturi un kultūru. Dāvana no skolas bija 11.c 

klases skolnieces Sandras Bules glezna ar Zilupes ielejas ainavu. A.Bērziņš augsti novērtēja 

Zilupes novada skolēnu lielo aktivitāti, piedaloties dažādos patriotiskos konkursos un projektos, 

tajā skaitā konkursā „Latvija – mūsu drošās mājas”, kā arī mazpulku un jaunsargu kustībā. 

2015.gadā  Finanšu ministrs Jānis Reirs vizītes apmeklēja Zilupes vidusskolu un  tikās ar 

skolas vadību. 

2015.gadā  Labklājības ministrs Uldis Augulis vizītes ietvaros apmeklēja Zilupes 

vidusskolu, tikās ar skolas vadību. 

2015.gadā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece reģionālā vizītē apmeklēja Zilupi un 

Zilupes vidusskolu, tikās ar Zilupes vidusskolas kolektīvu. Priekšsēdētājai bija iespēja vērot 

skolas mūzikas kolektīvu sniegumu, tostarp skolas tautas dēju grupas  ,,Tracis” uzstāšanos, kas 

ieguva tiesības piedalīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku koncertos un svētku 

gājienā pa Rīgas ielām. Atsevišķā saruna notika ar 317. Zilupes jaunsargu vienības jaunsargiem 

un vienības komandieri. 

2016.gadā izlaiduma vakarā piedalījās  Andrejs Mamikins, Latvijas žurnālists un 

politiķis, Eiropas Parlamenta deputāts. 
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2017.gadā Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis reģionālā vizītē apmeklēja Zilupes 

vidusskolu un piedalījās jaunsargu solījuma ceremonijā. Aizsardzības ministrs vadīja lekciju 

Zilupes vidusskolas skolēniem par valsts aizsardzību ,, Ka mēs sargājam Latviju?” 

Valstiskās apziņas stiprināšana un patriotiskā audzināšana ir būtiskā skolas darba 

sastāvdaļa. Lielu ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā dod Jaunsardzes darbība skolā. 

Kopš 2012. gada skolā atjaunota jaunsargu vienība. Šobrīd Zilupes jaunsargu vienībā darbojas  

96 jaunsargi - Zilupes vidusskolas un Pasienes pamatskolas skolēni.  

Zilupes vidusskolā darbojas Pasienes 417.  Mazpulks. Mazpulku kustība māca bērniem 

un jauniešiem darboties komandā, uzņemties atbildību par uzticētajiem pienākumiem un strādāt 

sabiedrības labā, sniedz  jauniešiem iespēju apgūt reālas darba prasmes un gūt pieredzi, 

piedaloties dažādos projektos, kā arī iepazīstot dzīvi laukos kā iespēju strādāt darbu, kas ir gan 

patīkams, gan veselīgs, gan ienesīgs. Skolas mazpulki piedalījās sporta spēlēs „Zaļais starts”, 

vasaras nometnēs „Visu daru es ar prieku”, Latvijas simtgades ozolu stādīšanas akcijā „Apskauj 

Latviju”, pārgājienos un ekskursijās pa Latviju un novadu, kā arī piedalījās mācību tematiskajos 

semināros un konferencēs un Latvijas mazpulku projekta forumos. 

2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

„Mans dzīvais dārzs”  - 1.vieta „Gudrie zirnīši” – 1.vieta grupu projekts „Iepazīsti savu 

apkārtni” – 1.vieta 

„Garšaugu audzēšana” – 

1.vieta 

„Sīpolu audzēšana” – 1.vieta „Kabaču audzēšana” – 1.vieta 

„Mans dzīvais dārzs”  - 2.vieta „Ziedi skaistumam un ne 

tikai” – 1.vieta 

„Liliju audzēšana no sēklām” 

(projekta ilgums 4 gadi) – 

1.vieta 

„Liliju audzēšana” – 2. vieta grupu projekts „Labie darbi” – 

1.vieta 

„Ārstniecības augi” – 2.vieta 

grupu projekts „Labie darbi” – 

1.vieta 

„Gudrie zirnīši” – 2.vieta „Diļļu audzēšana” – 3.vieta 

grupu projekts „Latvijas 

karavīrs laikmeta griežos” – 

1.vieta 

„Sīpolu audzēšana” – 2.vieta grupu projekts „Labie darbi” – 

1.vieta 

 „Petūniju audzēšana” – 

atzinības raksts 

„Pupiņu audzēšana” – 

atzinības raksts 

 

Zilupes vidusskolas skolēnu sasniegumi 

2016./2017.mācību gada olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās 

 

Skolēna vārds, uzvārds, 

 

K
la

se
 Mācību priekšmets Olimpiādes līmenis un 

ieņemta vieta 

Skolotājs 

Novads Valsts/ 

reģions 

Amālija Matjušenko 3.a Krievu valoda 2.  Jekaterīna Kozlova 

Aleksejs Možaiko 3.a Krievu valoda 3.  Jekaterīna Kozlova 

Valerija Sļadzevska  3.a Krievu valoda 3.  Jekaterīna Kozlova 

Sintija Mežale 3.c Latviešu valoda Atz.  Dzintra Kučāne 

Anastasija Semjonova 4.a Matemātika Atz.  Jeļena Semjonova 

Sergejs Raks  4.a Matemātika Atz.  Jeļena Semjonova 

Veronika Magdusenoka 4.a Matemātika Atz.  Jeļena Semjonova 

Maksims Lahins 4.c Matemātika 3. Pied. Inita Čižika 

Katrīne Cirska 5.a Matemātika Atz.  Tamāra Žibenko 

Laura Bertulāne 5.b Matemātika Atz.  Neļa Sidoroviča 
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Elizabete Kosmačeva 5. c Latviešu valoda  Pied. Oksana Kačkane 

Anna Kristiana 

Klovāne  

5. c Latviešu valoda  Pied. OksanaKačkane 

Valērija Ziediņa 5. c Latviešu valoda  Pied. Oksana Kačkane 

Svetlna Potehina 5.c Matemātika 3.  Tamāra Žibenko 

Nikita Kaseckis 6.a Matemātika 2.  Nineļa Višņakova 

Sanita Dalība  6.c Matemātika 3.  Ņina Rubīna 

Marianna Linuža 

 

6.c Vizuālā māksla 3.  Ludmila Luckāne 

Matemātika 3.  Ņina Rubīna 

Linda Marčenoka  7.c Vizuālā māksla Atz.  Ludmila Luckāne 

Zane Apele 

 

7.c Informātika 1.  Tamāra Žibenko 

Mājturība  Pied. Vita Tutina 

Alīna Zaļja  7.c Mājturība  Pied. Vita Tutina 

Irina Adeļeviča  

 

9.a Ķīmija 1.  Ina Ostrovska 

Vizuālā māksla 1.  Ludmila Luckāne 

Fizika 3.  Svetlana Kuzmika 

Jevģēnijs Ivuļonoks 

 

9.a Fizika 3.  Svetlana Kuzmika 

Ķīmija 2. Pied. Ina Ostrovska 

Kirils Kaseckis  

 

9.a Bioloģija Atz.  Inese Ertmane 

Fizika 2.  Svetlana Kuzmika 

Ķīmija 3.  Ina Ostrovska 

Gļebs Kovtuns  

 

9.a Fizika 3.  Svetlana Kuzmika 

Ķīmija 3.  Ina Ostrovska 

Iveta Kuzmika 

 

9.c Bioloģija 1.  Inese Ertmane 

Ķīmija 1.  Ina Ostrovska 

Matemātika 3.  Ņina Rubīna 

Fizika Atz.  Ņina Rubīna 

Mājturība  Pied. Vita Tutina 

Angļu valoda  Pied. Irina Mackeviča 

Jegors Raks 9.a Fizika Atz.  Svetlana Kuzmika 

Agrita Proma 9.b Ķīmija 2. Pied. Ina Ostrovska 

Marija Dukšta  

  

10.c 

 

Ķīmija Atz.  Ina Ostrovska 

Fizika 3.  Ņina Rubīna 

Gļebs Grigorjevs 

 

10.c Fizika 2.  Ņina Rubīna 

Bioloģija 2.  Inese Ertmane 

Anastasija Kazaka 10.c Ķīmija Atz.  Ina Ostrovska 

Uldis Pupovs 

 

10.c Ķīmija  3.  Ina Ostrovska 

Fizika 2.  Ņina Rubīna 

Ģeogrāfija  Atz.  Viktorija Cupere 

Matemātika 3. Pied. Ņina Rubīna 

Aleksandra Šaitere 10.c Ķīmija 2. Pied. Ina Ostrovska 

Valērija Bikova 11.c Vācu valoda Atz.  Aina Kudrjavceva 

Armands Čižiks 11.c Bioloģija 3.  Inese Ertmane 

Laine Greta Grahoļska 

 

11.c Ģeogrāfija  1.  Pied. Viktorija Cupere 

Informātika 1.  Tamāra Žibenko 

Angļu valoda  2. Aina Kudrjavceva 

Latviešu valoda  3.  Antoņina Čižika 

Bioloģija 2.  Inese Ertmane 

Karina Mavlina 12.a Ķīmija  1.  Ina Ostrovska 

Anastasija Mošerenoka 12.a Ķīmija  3.  Ina Ostrovska 
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Dobrovolska Ksenija 12.c Bioloģija Atz.  Inese Ertmane 

Vizuālā māksla Atz.  Ludmila Luckāne 

 

Skolēna vārds, 

uzvārds 

 

Klase Konkursa nosaukums Konkursa līmenis un 

ieņemta vieta 

Skolotājs 

Novadu 

apvienībā 

Valsts/ 

starpvalstu 

Darja 

Matjušenoka    

 

2.a Viz.māksl.konkurss  

„Mana Latvija” 

Atz.  Ināra Adeļeviča 

Aļbina-Valerija 

Mežecka 

2.a Viz.māksl.konkurss  

„Mana Latvija” 

Atz.  Ināra Adeļeviča 

Ņikita Cvetkovs 

 

2.a Viz.māksl.konkurss  

„Mana Latvija” 

Atz.  Ināra Adeļeviča 

Viktorija Zaula 

 

2.a Viz.māksl.konkurss  

„Mana Latvija” 

Atz.  Ināra Adeļeviča 

Daniils Lipste 

 

2.a Viz.māksl.konkurss  

„Mana Latvija” 

Atz.  Ināra Adeļeviča 

Valerija 

Sļadzevska 

3.a Skatuves runas  konkurss 1 2. Jekaterina Kozlova 

Vija Apele 

Vitālijs Šaiters 5.a Skatuves runas  konkurss 1  Lidija Agakija 

Aleksandra 

Tukiša 

7.a Skatuves runas  konkurss 1 1. Nataļja Mirchulava 

Vija Apele 

Zane Apele 

 

7.c “Mūsu novada putni”  3.  Vija Apele 

Cielavas gudrības  1. Viktorija Cupere 

Jūlija Rezcova 

 

7.c “Mūsu novada putni” Atz.  Vija Apele 

Alīna Zaļja 7.c “Mūsu novada putni” Atz.  Vija Apele 

Marija Dukšta 

 

10. c Rad darbs par Mūka daiļradi       Atz. Oksana Kačkane 

Skatuves runas  konkurss  2. Oksana Kačkane 

Anastasija 

Kazaka 

 

10. c Rad darbs par Mūka daiļradi       Atz. Oksana Kačkane 

Radošais darbs par 

O.Kalpaka darbību 

 1. Oksana Kačkane 

Uldis Pupovs 

 

10.c 

 

Vēsturiski novadpētn. 

konkurss par Hanzas apvien. 

1. 2. Olga Jarošenko 

Vēsturiskais konkurss  1. Ludmila Sokolova 

Polina Buboviča 

  

11.c Vēsturiskais konkurss  1. Ludmila Sokolova 

Natāļja Mirchulava 

Dēvids Bulis 

 

9.c Vēsturiskais konkurss  1. Ludmila Sokolova 

Natāļja Mirchulava 

Sandis Kazaks 

 

9.c Vēsturiskais konkurss  1. Ludmila Sokolova 

Natāļja Mirchulava 

Kirils Kaseckis  

 

9.a Vēsturiskais konkurss  1. Natāļja Mirchulava 

Marija Veikšāne 

Aleksandra 

Šaitere  

 

10.c Vēsturiskais konkurss  1. Natāļja Mirchulava 

Marija Veikšāne 

Anna Tumina  

 

10.c Vēsturiskais konkurss  1. Ludmila Sokolova 

Marija Veikšāne 

Ruslana Žorža 

 

8.a Vēsturiskais konkurss  1. Ludmila Sokolova 

Marija Veikšāne 
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Skolēna vārds, 

uzvārds 

Klase ZPD līmenis un ieņemta vieta Skolotājs 

Novadā Novadu 

apvienībā 

Valsts 

Valērija Bļudnika 

 

3.a 1.   Jekaterīna Kozlova 

Artjoms Golubevs 

 

3.a 1.   Jekaterīna Kozlova 

Amālija Matjušenko 

 

3.a 1.   Jekaterīna Kozlova 

Artjoms Mošerenoks 

 

3.a 1.   Jekaterīna Kozlova 

Diniss Perehoževs 

 

3.a 1.   Jekaterīna Kozlova 

Valerija Sļadzevska 

 

3.a 1.   Jekaterīna Kozlova 

Jevgenijs Sļadzevskis 

 

3.a 1.   Jekaterīna Kozlova 

Maksims Avdejenoks 

 

4.a 1.   Jeļena Semjonova 

Anastasija Semjonova 

 

4.a 1.   Jeļena Semjonova 

 

Skolēna vārds, 

uzvārds, 

personas kods K
la

se
 

Sacensību 

veids 

Sporta sacensību līmenis un ieņemta 

vieta 
Skolotājs 

Novadu apvienība/ 

reģions 

Valsts/ 

starpvalstu 

1 4 5 6 7 8 

Angelina Matjušenoka  
 

5.a 
Vieglatlētika 3.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Vita Tutina 

Georgijs Protasovs  

 
4.c 

Vieglatlētika 3.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Vita Tutina 

Anastasija Mošerenoka  

 
12.a 

Vieglatlētika 
 

1.v. Latvijas 

čemp. soļošana 

Valērijs Rimšs 

Sergejs Martincevs 

 
8.c 

Vieglatlētika 1.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Valērijs Rimšs 

Karina Mavlina  

 
12.a 

Vieglatlētika 

 

3.vieta Latvijas 

čempionāts 

3000 m 

Valērijs Rimšs 

Antons Mošerenoks  

 
7.a 

Vieglatlētika 2.vieta Latgales 

reģion.  sacensības 
 

Valērijs Rimšs 

Viktors Kovaļenko  

 
8.a 

Futbols 
1.v. Starpskolu kausa  

Sergejs 

Fenčenko 

Ņikita Kaseckis  

 
6.a 

Vieglatlētika 
 

1.v. Latvijas 

čempionāts 

Sergejs 

Fenčenko 

Ņikita Šūpuļnieks  

 
6.a 

Vieglatlētika 
 

2.v. Latvijas 

čempionāts 

Sergejs 

Fenčenko 

Vlads Vorivoda  

 
9.a 

Futbols 
1.v. Starpskolu kausa  

Sergejs 

Fenčenko 

Jegors Rezcovs  

 
7.a 

Futbols 
1.v. Starpskolu kausa  

Sergejs 

Fenčenko 
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Jegors Raks  

 
9.a 

Vieglatlētika 1.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Sergejs 

Fenčenko 

Vladislavs Avdejenoks  

 
9.a Futbols 1.v. Starpskolu kausa  

Sergejs 

Fenčenko 

Sergejs Jarošs  

 
12.c 

Vieglatlētika 3.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Sergejs 

Fenčenko 

Vladislavs Čulkovs  

 
5.c 

Vieglatlētika 
 

1.v. Latvijas 

čemp. soļošana 

Valērijs Rimšs, 

Vita Tutina 

Dmitrijs Mošerenoks  

 
5.a 

Vieglatlētika 
 

2.v. Latvijas 

čemp. soļošana 

Vita Tutina 

Jūlija Rezcova  

 
7.c 

Vieglatlētika 1.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Vita Tutina 

Polina Potehina  

 
5.a 

Vieglatlētika 2.vieta Latgales 

reģion.   sacensības 
 

Vita Tutina 

Marina Jefremenkova  

 
8.c 

Vieglatlētika 
 

3.v. Latvijas 

čemp. soļošana 

Valērijs Rimšs 

Vita Tutina 

Dmitrijs Cvetkovs  

 
7a 

Vieglatlētika 1.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Valērijs Rimšs 

Kristaps Račiks  

 
7.a 

Vieglatlētika 
 

3.v.  Latvijas 

čemp. soļošana 

Vita Tutina 

Vadims Golubevs  

 
12.c Volejbols 

1.v. Starpskolu kausa 

volejbola 
 

Valērijs Rimšs 

Andris Jarošs  

 
12.c Volejbols 

1.v. Starpskolu kausa 

volejbola 
 

Valērijs Rimšs 

Kirils Kaseckis  

 
9.a Volejbols 

1.v. Starpskolu kausa 

volejbola 
 

Valērijs Rimšs 

Romands Jansons  

 
9.c Florbols 

1.v. Starpskolu kausa 

florbols 
 

Valērijs Rimšs 

Glebs Kovtuns  

  
9.a Florbols 

1.v. Starpskolu kausa 

florbols 
 

Valērijs Rimšs 

Ričards Siņicins  

 
7.c Florbols 

1.v Starpskolu kausa 

florbols 
 

Valērijs Rimšs 

Sanita Daliba  

 
6.c 

Vieglatlētika 1.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Sergejs 

Fenčenko 

Daina Piroženoka  

 
5.c 

Vieglatlētika 2.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Vita Tutina 

Viktorija Jakovļeva  

 
5.c 

Vieglatlētika 3.vieta Latgales 

reģion. sacensības 
 

Vita Tutina 

Kristīne Olūtnika  

 

11.c Volejbols 2.v. Starpskolu kausa 

volejbola 

 Valērijs Rimšs 

Kristīne Žibenko  

  

12.c Volejbols 2.v. Starpskolu kausa 

volejbola 

 Valērijs Rimšs 

Ivonna Bļudnika  

 

12.c Volejbols 2.v. Starpskolu kausa 

volejbola 

 Valērijs Rimšs 

Valērija Bikova  

 

11.c Florbols 2.v. Starpskolu kausa 

florbols 

 Valērijs Rimšs 

Marija Dukšta  

 

10.c Florbols 2.v. Starpskolu kausa 

florbols 

 Valērijs Rimšs 

Ksēnija Dobrovoļska  

 

12.c Florbols 2.v. Starpskolu kausa 

florbols 

 Valērijs Rimšs 
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Kopsavilkums par Zilupes vidusskolas darba pamatjomu vērtējumu 

 
Pamatjoma Rezultatīvais rādītājs Pašvērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs Iestādes īstenotas izglītības programmas Ļoti labi 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

2.1. Mācīšanas  kvalitāte Labi  

2.2 Mācīšanās   kvalitāte Labi  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi  

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos 

 

4. Atbalsts 

izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

Labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

Labi  

4.3. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

 4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai   Labi  

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5. Izglītības iestādes 

vide 

5.1. Mikroklimats Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide Ļoti labi 

6. Izglītības iestādes 

resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 

6.2. Personālresursi Ļoti labi 

7. Izglītības iestādes 

darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

  Labi  

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

  Labi  

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām  

Ļoti labi 
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6.  Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem). 

Pamatjoma 
Turpmākā attīstība 

1. Mācību saturs  Saglabāt visas esošās izglītības programmas, cenšoties 

piesaistīt tām izglītojamos; 

 Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības 

saturu; 

 Sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu  izglītības iestādes 

līmenī, izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas 

modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē 

kompetenču pieejas īstenošanu skolas līmenī; 

 Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību  

mācību satura plānošanā un īstenošanā; 

 Pilnveidot pamatizglītības mācību priekšmetos diferencētu un 

individuālu pieeju skolēniem; 

 Regulāri izglītot skolotājus mācību satura plānošanas 

jautājumos; 

 Veikt nepieciešamos pasākumus caurviju kompetenču 

attīstīšanā; 

 Piesaistīt skolēnus vidējās izglītības programmām. 

2. Mācīšana un mācīšanās  Rosināt un atbalstīt pedagogus iesaistīties uz kompetencēm 

balstītu mācību materiālu izstrādē un aprobācijā, labās 

prakses piemēru pārņemšanā; 

 Pilnveidot mācību saturu un tam atbilstošu kompetenču 

mācīšanas pieeju; 

 Skolotājiem sadarboties mācību darba plānošanā un 

īstenošanā, pieejamo atbalsta materiālu un mūsdienīgu 

mācību līdzekļu izmantošanā; 

 Attīstīt caurviju prasmes (domāšana un radošums, digitālā 

pratība, pašvadība, sadarbība, līdzdalība); 

 Apzināt vajadzības kompetenču pieejā balstītā mācību satura 

realizācijā; 

 Dažādot pedagogu un izglītojamo sadarbību mācību un 

audzināšanas procesā; 

 Attīstīt uz kompetenču pieeju balstītu vertībizglītību; 

 Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, 

uzziņas literatūru, vārdnīcām. 

 Turpināt darbu neattaisnoto kavējumu novēršanā; 

 Turpināt pilnveidot mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, 

lai nodrošinātu plašāku mācību metožu pielietojuma iespējas; 

 Izmantot visas skolvadības sistēmas E-klase piedāvātās 

iespējas un priekšrocības pedagogu un administrācijas 

ikdienas darbā, 

 Efektīvi izmantot E-klases saziņas vidi ar  neklātienes 

izglītojamiem; 

 Visos priekšmetos akcentēt izglītojamo rakstu kultūras 

nozīmi, īstenojot vienotās prasības; 

 Pilnveidot iespējas un rosināt izglītojamus mērķtiecīgi 

izmantot skolas resursus - datorklases, bibliotēku, lasītavu, 
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sporta zāli mācīšanās nolūkiem; 

 Rosināt izglītojamo interesi par lasīšanu; 

 Veikt efektīvāku mācību procesa pārraudzību. 

 Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kritērijus projektu, pāru, grupu, mutisko un praktisko darbu 

objektīvākai novērtēšanai; 

 Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu 

pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu; 

 Mācīšanās uzlabošanai plašāk izmantot formatīvo vērtēšanu. 

3. Izglītojamo sasniegumi  Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem 

izglītojamajiem, lai veicinātu augsta līmeņa sasniegumus; 

 Īstenot sadarbību starp sākumskolas pedagogiem, atbalsta 

personālu, vecākiem un pirmsskolas izglītības iestādi, lai 

sniegtu atbalstu sākumskolas izglītojamiem sasniegumu 

uzlabošanai; 

 Pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeņa 

analīzei valodu jomas priekšmetos, kas ļautu uzlabot valodas 

prasmes un mācību darba rezultātus dzimtajā valodā, valsts 

valodā un angļu valodā; 

 Jāveido ciešāka sadarbība un pēctecības nodrošināšana starp 

sākumskolas pakāpi un pamatskolu; 

 Priekšmetu pedagogiem turpināt darbu izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamikas izpētē, to regulāri izmantojot mācību 

procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu izvēlē. 

 Turpināt sniegt atbalstu izglītojamo centralizēto eksāmenu 

mērķtiecīgā izvēlē un sagatavojoties eksāmeniem; 

 Uzlabot izglītojamo sasniegumus latviešu un angļu valodas 

eksāmenos; 

 Pievērst īpašu uzmanību  matemātikas un dabaszinātņu 

priekšmetu eksāmenu zināšanu lietojuma daļām; 

 Akcentēt izglītojamo personīgo atbildību par mācību 

sasniegumu rezultātu ikdienas un valsts pārbaudes darbos; 

 Organizēt mācību darbu tā, lai valsts pārbaudes darbos 

vidējie izpildes rādītāji pārsniegtu vidējos rādītājus valstī.  

4. Atbalsts izglītojamiem  Turpināt izglītot vecākus un pedagogus par dažādiem ar 

bērna veselību un audzināšanu saistītiem jautājumiem, darbā 

izmantot jaunas sadarbības formas; 

 Apkopot pieredzi un pilnveidot sistēmu darbā ar 

izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi; 

 Sociālā pedagoga nepieciešamība skolas darbā; 

 Nodrošināt skolēnu un personāla regulāru izglītošanu pirmās 

palīdzības sniegšanā; 

 Analizēt drošības situāciju skolā un pilnveidot skolēnu 

zināšanas par personisko drošību. 

 Stiprināt skolēnu radošumu, pilsonisko un valstisko apziņu, 

iesaistoties skolas un ārpusskolas aktivitātēs. 

 Rosināt izglītojamos rūpēties par citiem cilvēkiem apkārtējā 

sabiedrībā un iesaistīties brīvprātīgajā darbā; 

 Rosināt izglītojamos apzināties sevi kā pilntiesīgus skolas 

saimniekus; 

 Turpināt skolas tēla popularizēšanu Latvijā un ārpus tās 
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robežām, ar panākumiem startējot dažādos konkursos, skatēs, 

festivālos un sporta sacensībās. 

 Iesaistīt vecākus un sabiedrības pārstāvjus karjeras izglītībā; 

 Koncentrēt  skolā pieejamos karjeras izglītības materiālus 

vienā vietā, izveidojot karjeras izglītības kabinetu. 

 Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un 

individualizācijas iespējām, īstenojot kompetenču pieeju 

izglītībā; 

 Turpināt piesaistīt ārpusskolas institūcijas darbā ar 

talantīgajiem skolēniem; 

 Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju izglītojamo 

ikdienas mācību procesā; 

 Turpināt  atbalsta materiālu izveidi un dažādas grūtības 

pakāpes uzdevumu uzkrāšanu izglītojamiem, kuriem ir 

mācību grūtības. 

 Nepieciešams pedagoga palīgs darbam speciālās 

pamatizglītības programmā; 

 Pilnveidot speciālās izglītības atbalsta grupas darbu; 

 Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību literatūras 

klāstu darbam speciālās pamatizglītības programmā. 

 Turpināt sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, akcentējot 

vecāku atbildību par bērnu, sniedzot atbalstu ģimenei; 

 Pilnveidot E-klases pakalpojumus, lai visiem vecākiem būtu 

pieejamā informācija par bērnu sasniegumiem; 

 Pilnveidot Zilupes vidusskolas sadarbību ar Zilupes novada 

Sociālo dienestu un Bāriņtiesu; 

 Turpināt atbalsta akciju ,,Skolēns skolēnam”. 

5. Izglītības iestādes vide  Izstrādāt skolas atribūtiku: karogu un logo; 

 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā; 

 Turpināt skolas tradīciju izkopšanu; 

 Nodrošināt vienotas, pietiekami stingras un vienlaikus 

taisnīgas pedagogu prasības skolēnu disciplīnas 

nodrošināšanā; 

 Turpināt veidot savstarpējās cieņas un atbalsta attiecības starp 

skolēniem; 

 Rosināt skolēnus veselīga dzīvesveida priekšnoteikumu 

ievērošanai. 

 Kāpņu telpu piemērošana bērniem ar kustības traucējumiem; 

 PS turpināt klašu telpu remontu; 

 PS stadiona rekonstrukcija. 

6. Izglītības iestādes resursi  Turpināt papildināt un uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi, 

lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu un vidi; 

 Iegādāties jaunus, modernākus datorus datorklasei, portatīvus 

datorus skolotājiem, dodot iespēju katrā mācību kabinetā 

izmantot datoru; 

 Turpināt  piesaistīt investīcijas un iesaistīties projektos 

papildus finansējuma iegūšanai. 

 Palielināt metodisko komisiju lomu skolas darba plānošanā; 

 Aktīvāk dalīties pieredzē ar profesionālās pilnveides kursos 

un semināros iegūtajām zināšanām un materiāliem; 
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 Rosināt kādu no skolas pedagogiem apgūt logopēda 

specialitāti; 

 Piesaistīt pašvaldības līdzekļus skolotāja palīga un sociālā 

pedagoga darba apmaksai; 

 Atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, 

konkursos, radošo darbu skatēs pieredzes popularizēšanai.  

7. Izglītības iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 Skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību 

apzināšanā vairāk iesaistīt skolēnus un vecākus; 

 Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas 

attīstības plānu visiem interesentiem. 

 Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības 

pārraudzības un kontroles darbu. 

 Veicināt starptautisko skolu sadarbības projektu realizāciju. 
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Alla Čekstere 

Izglītības iestādes vadītājs     
                       (paraksts) (vārds, uzvārds) 

 

 

Z. v. 

 
 

 

SASKAŅOTS 
 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs 

  
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

                                                         Oļegs Agafonovs 

    
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

 

                   01.11.2017 
(datums) 

 

Z. v. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


