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1.1. Skolā realizētās izglītības programmas 

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2371, izsniegta 2012. gada 04. februārī, 

akreditācijas termiņš līdz 03.02. 2018. 

 

2014./2015. mācību gadā skolā realizētās izglītības programmas: 

 

Programmas nosaukums Kods  Licence 
Akreditācija 

( termiņš) 

Skolēnu 

skaits 

Pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma 

01011121 V-5800 

 07.11.2012 

  15 

Pamatizglītības programma 21011111 V-2508 

13.07.2010 

6342 

 no 2012.02.04 līdz 

2018.02.03 

82 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

mācībvalodas programma 

21011121 V-2464 

05.07.2010 

6345 

 no 2012.02.04 līdz 

2018.02.03 

192 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-4858 

27.10.2011 

6424 

 no 2012.03.14 līdz 

2018.02.03 

1 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  

21015621 V-4953 

07.12.2011 

6423 

 no 2012.03.14 līdz 

2018.02.03 

10 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības 

traucējumiem  

21015711 V-2466 

05.07.2010  

6702 

 no 2012.05.31 līdz 

2018.02.03 

2 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības 

traucējumiem  

21015721 V-4954 

 07.12.2011 

6703 

 no 2012.05.31 līdz 

2018.02.03 

1 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-2467 

 05.07.2010 

6704 

 no 2012.05.31 līdz 

2018.02.03 

2 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

mācībvalodas programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

21015821 V-2465 

05.07.2010 

 

6425 

 no 2012.03.14 līdz 

2018.02.03 

4 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V – 424 

20.10.2009 

6343 

 no 2012.02.04 līdz 

2018.02.03 

36 

Vispārējās vidējās izglītības 31011021 V – 477 6344 25 

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=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=6134&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=6134&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
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
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=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=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://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=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


 3 

mazākumtautību 

mācībvalodas 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

26.10.2009  no 2012.02.04 līdz 

2018.02.03 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma (neklātienes)  

31011013 V-7685 

22.11.2014 

8877 

 no 2014.12.18 līdz 

2018.02.03 

39 

 

1.1.1. Zilupes vidusskola kopā mācās 409 skolēni. Meiteņu skaits - 205, zēnu 204. Zilupes 

novadā dzīvo pamatā latviešu un krievu tautības iedzīvotāji, skolā mācās 154 latvieši, 224 

krievu un 18 baltkrievu un 16 citu tautību izglītojamie. 

Skolā mācās izglītojamie pārsvarā no Zilupes novada kā arī nedaudz no Ludzas novada, Ciblas 

novada, Olaines novada, Rīgas, Jūrmalas u.c..  

 

1.2. Perspektīvais skolēnu skaits pa klasēm 

 
 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

PII 16 PS 15 PS 17 PS 16 PS 18 PS 

1. 14/10 10/10 15/10 16/11 16/12 

2. 19/10 15/10 10/10 15/10 16/11 

3. 15/10 19/10 15/10 10/10 14/10 

4. 28/12 15/10 19/10 15/10 10/10 

5. 19/8 28/12 15/10 19/10 15/10 

6. 23/7 19/8 28/12 15/10 19/10 

7. 23/8 23/8 19/8 28/12 15/10 

8. 23/12 23/8 23/8 19/8 28/12 

9. 30/11 23/12 23/8 23/8 19/8 

10. 10/15/10 10/15/12 10/10/10 10/10/10 10/10/10 

11. 7/17/16 10/15/10 10/15/12 10/10/10 10/10/10 

12. 7/8/11 7/17/16 10/15/10 10/15/12 10/10/10 

Kopā 16/218/128/37 15/202/135/38 17/197/126/32 16/190/124/32 18/182/123/30 

 

 

1.3. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

 

Pedagoģiskie darbinieki  
Pedagogu 

skaits 

Pedagogi ar 

augstāko 

izglītību  

Pedagogi ar 

maģistra grādu  

Izglītības iestādes direktors, 

direktora vietnieki  

5 5 4 

1. - 4.klasēs 14 13 6 

                     5. - 6.klasēs 3 3 2 

                     7. - 9.klasēs 18 18 10 

                  10. - 12.klasēs 10 10 8 

Pirmsskolas pedagoģi 1 1  

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=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=8137&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
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Logopēds 1 1  

Psihologs 1 1  

Bibliotekārs  1 1  

 

 

1.3.1. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci 

šādos virzienos: 

 priekšmeta mācīšanas metodika; 

 pedagoģija un psiholoģija; 

 skolēnu drošība; 

 iekļaujošā izglītība; 

 informāciju tehnoloģijas; 

 audzināšanas darba organizācija un vadība; 

 vadības jautājumi. 

 

1.3.2. Skolā darbojas atbalsta personāls: 

 bibliotekārs; 

 psihologs (skolas un no pašvaldības sociālā dienesta); 

 logopēds; 

 medicīnas māsa. 

 

1.4. Skolas īpašie piedāvājumi (sadarbībā ar BJC un citām institūcijām):       

 teātra un skatuves runas, debašu pulciņi; 

 latgaļu valodas pulciņš; 

 1. - 4. klašu koris; 

 5. - 12. klašu koris; 

 sporta pulciņi; 

 deju pulciņi; 

 mazpulki;  

 jaunsargi; 

 koriģējošā vingrošana. 

 

1.5. Budžeta izpilde 2014.gadā 

Rādītājs Plānotais Izpilde Izpilde % 

Atalgojums 500726 500725 100.0 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas 
119733 119733 100.0 

Komandējumi, dienesta braucieni 1066 1066 100.0 

Pakalpojumi 221918 221881 99.9 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs 
50686 47393 93.5 

Grāmatas un žurnāli 8170 8170 100.0 
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Pamatlīdzekļi 172343 172338 100.0 

Kopā 1074642 1071306 99.7 
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Skolas darba pašvērtējums pamatjomās 

 

1. Mācību saturs 

Programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām. 100% 

aptaujāto skolotāju apgalvo, ka zina sava mācību priekšmeta standarta prasības. 

Zilupes vidusskolas skolotāji strādā pēc IZM ISEC piedāvātajām mācību priekšmetu 

paraugprogrammām. Atbilstoši minētajām paraugprogrammām skolotāji sagatavo savus mācību 

priekšmetu tematiskos plānojumus.  

Stiprās puses: 

 Mācību priekšmetu standartos paredzēto mācību saturu skolotāji īsteno pilnā apjomā. 

 Skola bija iesaistījusies vairākos projektos, kas paaugstināja skolotāju kompetenci 

dažādās jomās: 

o „Pārmaiņas mācību procesā dabaszinātņu un matemātikas mācību kursā” – 

piedalījās 8 pedagogi. 

o „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” – piedalījās 10 pedagogi un ieguva 3. pakāpi.  

o Pēc projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” 10 pedagogi un ieguva 3. un 4. pakāpi.   

o Pedagogu darba kvalitātes novērtēšana 2014./2015. m.g. – 3 pedagogi. 

o Mentori 4 skolotāji. 

o Comenius 1 skolotāja. 

o Starptautiskā projekta vēstures skolotāju kursi Izraēla 2 skolotājas 

 Skola organizē kursus un seminārus skolotājiem. 

 Sadarbībā ar SIF un NVA notiek valsts valodas un angļu valodas kursi pedagogiem.  

 Skolotāji izmanto iespēju apmeklēt citas skolas, lai gūtu un dalītos pieredzes apmaiņā. 

 Tiek veiksmīgi turpināta vidējās izglītības reformas īstenošana. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot un licencēt skolas izglītības programmas, ņemot vērā izmaiņas valsts 

noteiktajos mācību priekšmetu standartos, ka arī skolēnu intereses un reālus 

dzīves pieprasījumus.  

 Turpināt kvalitatīvi īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

standartus, sekojot inovācijām valsts izglītības procesā.  

 Kompetenču pieejā balstīts vispārējās izglītības saturs, t.sk. iekļaujošas izglītības 

principa īstenošanas kontekstā. 

 Turpināt iekārtot mācību priekšmetu kabinetus ar digitālajiem mācību līdzekļiem.   
 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu spējām, 

vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mājas darbu formas ir 

daudzveidīgas, to apjoms ir optimāli sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem. Skolotāju 

stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs un saprotams, piemērots mācāmajai vielai un skolēnu 

vecumam. Skolotāji pamatā veiksmīgi iesaista mācību darbā visus klases skolēnus, rosina 
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analizēt un secināt. Skolotāji uzklausa un ņem vērā skolēnu viedokļus, par to liecina skolēnu 

anketēšanas rezultāti.  

Skolēnu vecāki ir informēti par skolā pastāvošo mājas darbu sistēmu. Mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas analizē izmantotās mācīšanas metodes, apkopo skolotāju pieredzi. Mācību 

priekšmetu programmu īstenošanā tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm. Skola piedalās valsts un starptautiska mēroga projektos.  

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Zilupes vidusskola mērķtiecīgi organizē skolēnu mācīšanās procesu.  

Skolēni zina, izprot un ievēro skolas mācību darba organizatoriskos nosacījumus un 

prasības, izmanto skolas esošos resursus. 

Skolā izvērtē skolēnu mācību sasniegumus mācību priekšmetos, veidojas skolēnu 

izaugsmes dinamikas datu bāze. Vairākums skolotāju skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzē 

apkopoto informāciju izmanto mācību darba pilnveidošanai.  

Skolēni mācās plānot un izvērtēt savu līdzdalību mācību procesa norisē. 

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

papildus mācību darbam ar talantīgajiem skolēniem. Konstatēts, ka skolēni prot sadarboties, 

strādājot pāros, grupās, piedaloties kopīgos projektos. 

Mācību stundās valda pozitīva un emocionāli līdzsvarota mācīšanās vide un labvēlīga 

mācību atmosfēra. 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Zilupes vidusskolas pedagogi sistemātiski un kvalitatīvi vērtē skolēnu mācību 

sasniegumus un veic vērtējumu uzskaiti, ievērojot valstī noteikto kārtību. Skolēnu mācību 

sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar izstrādāto „Mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu”, 

vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam, individuālajām spējām, mācību priekšmeta 

specifikai un izvirzītajam mērķim.  

Pedagogi veic regulāru vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-žurnālā, veidojot sekmju 

izrakstus, liecības un sekmju kopsavilkumu žurnālus. Tiek ievērots pārbaudes darbu grafiks. 

Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un rezultātu vērtēšanai, skolotāji tās 

ievēro. Skolēniem ir skaidra vērtēšanas kārtība, kritēriji katrā mācību priekšmetā. Pirms katra 

pārbaudes darba skolēnus iepazīstina ar vērtēšanas skalu. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un 

regulāri kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā.  

Katra pārbaudes darba rezultāti, darba vērtējumi tiek operatīvi analizēti, analīzes rezultāti 

tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai. Skolotāji prasmīgi iesaista skolēnus vērtēšanas 

procesā, mācot veikt pašnovērtējumu gan mājas darbu izpildīšanas laikā, gan jaunās vielas 

apguves stundu laikā, kā arī gatavojoties pārbaudes darbiem. Skolēniem tiek dota iespēja uzlabot 

savus rezultātus, gandrīz visi skolēni to izmanto. 

Skolēnu vecāki regulāri saņem informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem. 

Skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos praktiski neatšķiras no skolēna ikdienas 

sasniegumiem, pamatojoties uz tā var secināt, ka skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma 

darbojas produktīvi. 

2.4. Sadarbība ar vecākiem 

Informācijas apmaiņa ar vecākiem par skolas darbu notiek e-klasē. Klašu audzinātāji reizi 

semestrī organizē klases vecāku sapulcēs. Nepieciešamības gadījumā notiek individuālas sarunās 

ar skolēnu vecākiem vai viņu informēšana e- klasē, izmantojot e-pastu.   
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Divreiz gadā skolā notiek vecāku kopsapulces, kur piedalās pašvaldības, policijas, sociālā 

dienesta u.c. organizāciju pārstāvji. Skolā notiek vecākiem paredzētās atvēro durvju dienas. Tiek 

organizēti jau par tradīciju kļuvuši pasākumi vecākiem – „Māmiņu dienas”, „Sporta dienas”. 

Aktīvi piedalās vecāki pārgājienos, ekskursijās un citos klases un skolas pasākumos. Vecāki 

piedalās arī skolas padomes darbā.  

Skolas darba stiprās puses 

 Mācīšanas metožu piemērotība un daudzveidība 

 Skolā organizētas tematiskās pedagoģiskās pedsēdes. 

 Dabaszinību apguve notiek, izmantojot ESF un VISC projektā iegūto aprīkojumu. 

 Uzlabota individuāla un diferencēta pieeja mācību procesā. 

 Pilnveidota skolēnu izaugsmes dinamikas analīze un uzskaite. 

 Sabalansēts formatīvo un summatīvo pārbaudes darbu biežums un apjoms. 

 Izveidota vērtēšanas kārtība. 

 Skolēni veiksmīgi piedalās starpnovadu, reģiona un valsts olimpiādēs. 

 Tiek organizēta skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Veicināt skolēnu iesaistīšanos mācību procesā, akcentējot viņu līdzatbildību. 

 Aktivizēt novada skolēnu dalību projektos, zinātniski pētniecisko darbu 

konferencēs. 

 Turpināt atbalsta sniegšanu mācībās visiem izglītojamajiem. 

 Pilnveidot sadarbību starp priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolēnu 

vecākiem, atbalsta personālu, mācīšanās procesa kvalitātes optimizācijai. 

 

3. Skolēnu sasniegumi 

Centralizētajos eksāmenos 2013./2014. mācību gadā sasniegumi angļu valodā bija 

54.01%, bioloģijā – 71.33%, ķīmijā – 80.00%, krievu valodā(svešvalodā) – 87,02%, LV – 

43.61%, LV 9.klseē – 56.84%, matemātikā – 40.00%. 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā tiek nodrošināts sistemātisks, nepārtraukts izglītošanās process, kas dod iespēju 

skolēniem gūt labus sasniegumus ikdienas darbā. 

 Skolotāji sniedz skolēniem konsultācijas visos mācību priekšmetos skolēniem pieejamos 

laikos. 

 Skolēni zina mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kritērijus, rezultātu uzlabošanas 

iespējas. 

 Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. 

 Pārsvarā valsts pārbaudes darbu rezultāti ir optimālā līmenī. 

 Apgūstot pamatizglītības un vidējās izglītības programmas skolēnu rezultāti CE ir 

augstāki nekā valstī (angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā, krievu valodā(svešvaloda), latviešu 

valodā 9.klasē). 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeņa analīzei un izvirzīt 

uzdevumus, kas ļautu uzlabot mācību rezultātus. 

 Visiem skolotājiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētē, 

to pielietojot mācību procesa plānošanā. 
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 Mācību priekšmetu skolotājiesm lielāku vērību pievērst skolēnu prognozējamo 

rezultātu analīzei, noskaidrojot tā cēloņus un sakarības. 

 Paplašināt interešu izglītības pulciņu programmas, rosinot, pilnveidojot un 

akcentējot radošumu, kas ir nepieciešama skolēna izaugsmē un sekmē / veicina 

skolēna sasniegumus.  

 Paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā. 

 Panākt centralizēto eksāmenu rezultātu līmeni virs 60% vispārizglītojošā virziena 

programmās (izņemot neklātienes programmu). 

 

4. Atbalsts skolēniem 

4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības 

garantēšana 

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

kabinetā Ir veikti visi nepieciešamie pasākumi skolēnu drošības un veselības aprūpes 

nodrošināšanai. Ir izstrādāta „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības 

aprūpe”. Stomatoloģijas kabinetā tiek veikta profilaktiskā apskates un ārstēšana pēc pieraksta. 

Skolas medmāsa veic skolēnu profilaktiskās apskates un noteiktajam vecumam atbilstošu 

vakcināciju.  

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 

Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi, drošības instrukcijas, ar kurām ir 

iepazīstināti skolēni, skolotāji un tehniskais personāls, ir izstrādāts un ievērots instrukciju 

biežums, ka arī ir izstrādāts un ar VUGD saskaņots Civilas aizsardzības plāns. Skola garantē 

skolēnu drošību.  

Regulāri notiek skolēnu psiholoģisko un sociālo vajadzību monitorings. Ar to nodarbojas 

gan klašu audzinātāji, gan psihologs, kas regulāri sniedz konsultācijas gan skolēniem, gan 

vecākiem, gan skolotājiem. Psihologa atbalsts tiek sniegts skolēniem, kas maina izglītības posmu 

(1., 5., un 10. klasēs tiek ievērots adaptācijas periods), ir atnākuši uz skolu no citām izglītības 

iestādēm, ka arī kam ir grūtības mācību vielas apguvē vai saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem. 

Skolā nav sociālā pedagoga, tomēr, bērnu tiesību un normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā 

un citu, sociālo jautājumu risināšanai tiek veidota sadarbība ar dažādām pašvaldības institūcijām: 

ar novada sociālo dienestu, ar bāriņtiesu, kas iesaistās krīžu vai konflikta situāciju risināšanā, 

atbalsta skolas pieprasījumus gadījumos, kad skolēns neapmeklē stundas vai skolēnu vecāki 

strādā ārzemēs. Ir noslēgts institūciju sadarbības līgums starp Zilupes novada sociālo dienestu, 

Zilupes novada bāriņtiesu, Zilupes vidusskolu un Zilupes PII. 

Skolotāji sadarbojas ar skolas atbalsta personālu: psihologu, logopēdu, bibliotekāri, 

medmāsu.  

Skolēnu drošības jautājumi tiek apspriesti skolotāju sapulcēs, apspriedēs pie direktora un 

pedsēdēs. Tiek ieplānots organizēt kursus par bērnu tiesību pamatprincipu īstenošanu un drošas 

vides veicināšanu izglītības iestādē. 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

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

gada laikā. 
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Klases audzinātāja stundu tematika veicina pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo 

iemaņu attīstīšanu, par ko liecina klases audzinātāja portfolio, intervijas ar Zilupes vidusskolas  

skolēnu pašpārvaldi, aptaujas skolēnu un viņu vecāku vidū.  

Skolas ārpusstundu pasākumu plāns tiek veidots, balstoties uz Zilupes vidusskolas 

tradīcijām, darba prioritātēm un skolēnu interesēm. Pasākumu organizēšanā un vadīšanā aktīvi 

piedalās skolēni. 

Klašu audzinātāju darba plānos ir ietverti temati par veselīgu dzīvesveidu, tikumiskām 

vērtībām, uzvedību un saskarsmes kultūru, drošību, karjeras izvēli, sevis izzināšanu un 

personības pilnveidošanu.    

Sekmīgi darbojas Skolēnu līdzpārvalde, kuras dalībnieki piedalās dažādu pasākumu 

organizēšanā, kā arī pārstāv skolēnu intereses Skolas padomē un sadarbojas ar skolas vadību.  

Zilupes vidusskolas vadība ar Zilupes vidusskolas skolēnu līdzpārvaldi ir noslēgusi sadarbības 

vienošanos. 

 Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums ir pietiekams un piemērots skolēnu 

vēlmēm un interesēm.  

Skolēni, vecāki, skolas darbinieki regulāri tiek informēti par skolēnu individuālajiem un 

komandu sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās.  

Sadarbībā ar BJIC “Zilupe” notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu 

analīze.   

 

4.3. Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē 

Klašu audzinātāji informē skolēnus un skolēnu vecākus par vidējās un profesionālās 

izglītības programmu izvēles iespējām dažādās izglītības iestādēs. Skolēniem un vecākiem tiek 

sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām.  

Konsultācijas karjeras izvēlē, izpēti un atbalstu skolēniem sniedz NVA Ludzas filiāles 

karjeras konsultanti un skolas psihologs, kā arī klašu audzinātāji un direktora vietniece 

audzināšanas darbā. Psihologs organizē individuālās, grupu konsultācijas karjeras izvēles 

jautājumos. Klašu audzinātāji vada klases stundas par karjeras izvēles jautājumiem. Tiek 

organizēti izglītojoši un informatīvi semināri klašu audzinātājiem un vecākiem, sniegts atbalsts 

skolēniem sevis izzināšanā, karjeras plānošanā, rīcības plāna izveidē. Skola rosina skolēnus 

patstāvīgi meklēt informāciju par iespējām mācīties tālāk. Regulāri tiek apmeklēti atvērto durvju 

dienu pasākumi dažādās mācību iestādēs un izstādes. 

Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par izglītības iespējām dažādos līmeņos (vidējā, 

profesionālajā, augstākajā izglītībā), kas regulāri tiek papildināta. Ir izveidoti profesionālās 

orientācijas stendi. Plaši izmanto interneta resursus informācijas meklējumos. 

4.4. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai  

Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, projektos, 

zinātniski pētnieciskos darbos. Skolēni, piedaloties tajos novadā, reģionā un valstī, gūst labus 

panākumus. Mācību procesā skolotāji ņem vērā talantīgo skolēnu intereses. Ar nolūku aktivizēt 

skolēnu piedalīšanos olimpiādēs un konkursos, un ar to motivēt skolēnus uz aktīvām mācībām ir 

izstrādāts reglaments par skolēnu mācību un interešu izglītības stimulēšanu, premēšana notiek, 

pateicoties pašvaldības materiālajam atbalstam. 

Skola arī veiksmīgi organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Saņemot individuālu atbalstu no skolotājiem (individuālās 

konsultācijas), izglītojamajiem ir vairāk iespēju sekmīgi integrēties klases kolektīvā.  

Atbalsta personāls (psihologs, logopēds un bibliotekāre) nodrošina palīdzību skolēniem, 
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sadarbojas ar klašu audzinātājiem, skolēnu vecākiem. Atbalsta personāls nodrošina kvalitatīvu 

un sistemātisku atbalstu mācību procesa norisēm. 

4.5.Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām 

Skolēniem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par īpašām vajadzībām skolā ir 

organizētā atbalsta komanda, un apmācība notiek atbilstoši nozīmētai programmai.  

Notiek sadarbība ar Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbiniekiem, VPMK un 

Ludzas VPMK locekļiem. Skolā tika organizēti kursi par mācību procesa organizēšanu 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, ko vadīja biedrības “Dažādība izglītībā” Studiju centra 

darbinieki un kursi “Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, mācīšanās 

traucējumi”, ko vadīja SII mācību centra lektori. 10 skolotājiem ir sertifikāts, kursus par darbu ar 

bērniem ar speciālām vajadzībām apmeklēja visi skolotāji. 

Skolā tiek realizētas 6 programmas skolēniem ar speciālām vajadzībām: 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

21015621 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās veselības traucējumiem  

21015711 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās veselības traucējumiem  

21015721 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

21015811 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem  

21015821 

 

4.6. Sadarbība ar skolēnu ģimenēm 
Skolas administrācija regulāri informē skolēnu vecākus par izglītības iestādes darbību. 

Informāciju par skolas darbu var arī iegūt Zilupes novada mājaslapā, sadaļā Zilupes vidusskolā 

vai e-klasē.  

Klašu audzinātāji nodrošina informācijas apriti starp skolu un vecākiem par skolas darbu. 

Mācību gada laikā vecāki var iegūt informāciju par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura 

jautājumiem klašu vecāku sapulcēs, informatīvā sanāksmē 1. septembrī, skolas vecāku 

kopsapulcēs, vecāku dienās, individuālās sarunās vai e-klasē. Vecāki saņem informāciju par 

skolēnu mācību darba rezultātiem, mācību uzdevumiem, izmaiņām mācību saturā un stundu 

sarakstā, skolas darba aktualitātēm.  Vecāku sapulcēm ir gan izglītojošs, gan informatīvs 

raksturs.  

Skolā darbojas Skolas padome, kuras darbībā ietverti visu klašu vecāku pārstāvji. Skolas 

padomē ir izveidota darba grupa, kas organizē ikmēneša tikšanās ar Skolas vadību dažādu 

aktuālu jautājumu risināšanā. 

Skolā ir noteikta kārtība, kādā veidā informēt vecākus par skolēnu sasniegumiem. Klases 

audzinātāji vecākus informē par bērnu uzvedību, skolas apmeklēšanu un attieksmi pret mācībām. 

Vecāki tiek iepazīstināti arī ar valsts pārbaudes darbu saturu, norises un vērtēšanas kārtību. 

Vecākiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar mācību procesu skolā rīkotos vecāku dienās. 

Vecāku sapulces un citi pasākumi ar vecāku iesaistīšanos skolā tiek plānoti abpusēji 

piemērotā laikā. Vecāki var arī saņemt atbalsta personāla konsultācijas. 

Vecāki tradicionāli aktīvi apmeklē skolas pasākumus - Zinību dienu, Sporta dienu, 

Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltītus pasākumus, Ziemassvētkus, Mātes dienu, Pēdēja 

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
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=8299&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
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zvana līniju, izlaiduma ceremonijas un citus skolā rīkotus ārpusstundu darba pasākumus. 

Efektīvākai skolas sadarbībai, vecāku vēlmju un ieteikumu izzināšanai tiek veikta anketēšana. 

Skolas darba stiprās puses 

 Organizēts atbalsts 9.un 12.klašu izglītojamajiem mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 Klašu audzinātāji sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju 

atbalsta sniegšanā skolēnu vecākiem. 

 Organizēts atbalsts klašu audzinātājiem darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem un 

ar bērniem ar īpašām vajadzībām.   

 Veikta skolēnu sociālā stāvokļa izpēte 1.-12.klasēs. 

 Izstrādāta mobinga novēršanas programma.   

 Skolēniem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts mācīšanās un karjeras jautājumos, 

nodrošināts atbalsts personības veidošanā. 

 Sadarbībā ar BJIC “Zilupe” skolā ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, kas 

nodrošina augstus sasniegumus mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā. 

 Skolā darbojas atbalsta personāls: logopēds, psihologs, bibliotekāri, medmāsa. 

 Skolā ir pagarinātā dienas grupa 1.- 4.klases audzēkņiem. 

 Skola regulāri izglīto skolēnus karjeras izglītībā. 

 Skolā aktīvi darbojas Skolas padomes darba grupa. 

 10 skolotājiem ir sertifikāts, kursus par darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām 

apmeklēja visi skolotāji. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Organizēt skolēniem saistošus ārpusstundu pasākumus. 

 Organizēt pasākumu norises izvērtējumu. 

 Turpināt katra izglītojamā interešu izzināšanu, ievērošanu. 

 Pilnveidot darbu ar talantīgākajiem audzēkņiem. 

 Turpināt iesaistīšanos starptautiskajos izglītības projektos. 

 Palielināt eksakto priekšmetu un svešvalodu nozīmību skolēnu apmācībā. 

 Veicināt sadarbību starp skolotājiem, atbalsta personālu un vecākiem. 

 

5. Skolas vide 

5.1. Skolas mikroklimats 

Skola veiksmīgi plāno un īsteno darbu izglītības iestādes tēla veidošanā, ievērojot skolas 

tradīcijas. Skolai ir daudz sadarbības partneru, skolēni un skolotāji lepojas ar savu skolu. Skolas 

kolektīva savstarpējās attiecībās pārsvarā valda labvēlība, cieņa, uzticība, sirsnība un izpalīdzība.  

Attieksme pret skolas apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolā nepieciešamības 

gadījumā veiksmīgi risina konfliktsituācijas. Skolēni jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās un reliģiskās piederības.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti demokrātiski un kvalitatīvi. Skolēni un 

darbinieki ar tiem ir iepazīstināti un ievēro ikdienas skolas dzīvē. 

5.2. Skolas fiziskā vide 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas un tīras. Analizējot dažādu institūciju 

atzinumus un vērojot skolas telpas, var secināt, ka vide ir droša, tīra un kārtīga. Ir izstrādāti 

evakuācijas plāni, norādītas izejas un iekārtota ugunsdrošības sistēma. Telpas atbilst sanitāri 

higiēniskām normām. Skolas telpās ziemā ir silti. 
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Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajām mēbelēm. Apkārtne ir tīra un kārtīga, estētiski 

iekārtota un apzaļumota. Ir iekārtoti vairāki atpūtas stūrīši, spēļu laukumi un skolas stadions. 

Skolas tuvumā ir izveidotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes, 

izveidotas divas auto stāvvietas, konteineru laukums un renovēts skvērs.  

Skolas darba stiprās puses 

 Skolēniem ir pieejams medicīnas personāls, tiek veikta plānveidīga skolēnu medicīniskā 

apskate, profilaktiskā potēšana, zobu veselības kontrole. 

 Veicināta talantīgo skolēnu izaugsme, organizējot „Gada balvas” pēcpusdienu. 

 Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas, instruēšanas sistēma, tiek 

organizētas drošības nedēļas. 

 Skolēni var saņemt psihologa un logopēda atbalstu.  

 Skolā realizē interešu izglītības programmas sadarbībā ar BJIC “Zilupe”. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar nepietiekamu standarta apguvi. 

 Klašu audzinātājiem veidot efektīvāku sadarbību ar skolēnu vecākiem un 

priekšmetu skolotājiem. 

 Veikt sadarbību ar Zilupes novada pašvaldības sociālo dienestu.  

 

6. Skolas resursi 

 

6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi izglītības programmu 

īstenošanai vienā maiņā. Visās mācību telpās mēbeles atbilst skolēnu vecumam, augumam un 

skolēnu skaitam. Telpu iekārtojums atbilst higiēnas prasībām un mācību procesa nodrošināšanai, 

ļauj izmantot modernas tehnoloģijas, strādāt grupās un ar visu klasi. Visas iekārtas un tehniskie 

līdzekļi ir darbā kārtībā un droši lietošanā. 

Ir telpas interešu izglītības programmu realizācijai un pagarinātās dienas grupu darbam. 

Sporta nodarbībām ir aprīkota sporta zāle ar sporta inventāru vairākiem sporta veidiem un 

stadions.  

Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatas, mākslas literatūra un informācijas avoti kvalitatīvai 

mācību priekšmetu apguvei, sagatavošanai olimpiādēm, konkursiem un daudzveidīgo projektu 

rakstīšanai.  

Tiek nodrošināta skolēnu ēdināšana, sākumskolas klašu skolēni saņem brīvpusdienas.  

 

6.2. Finanšu resursi 

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras 

uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skolai ir cieša sadarbība ar pašvaldības 

vadību un institūcijām. Skola rūpējas par papildu līdzekļu piesaisti, sadarbojoties ar sponsoriem 

un iesaistoties projektos.  

Finanšu līdzekļu izmantošana notiek atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un 

vajadzībām. Līdzekļu izmantojums ir caurskatāms un efektīvs. Skolas direktors konsultējas ar 

skolas padomi un darbiniekiem par finanšu līdzekļu sadali, izdevumu plānošanu un informē par 

finanšu līdzekļu izlietojumu. 
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6.3. Cilvēkresursi 

Zilupes vidusskolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais 

personāls, sekmīgi darbojas atbalsta personāls: skolas psihologs, bibliotekārs, logopēds un skolas 

medmāsa. Visu pedagoģisko darbinieku izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Plānveidīgi notiek skolotāju tālākizglītības pasākumi, izveidota pedagogu izglītības 

datu bāze. Skolotāji aktīvi darbojas metodiskajās komisijās. Skolotāji var saņemt metodisko 

palīdzību un atbalstu no kolēģiem un no skolas administrācijas. Skolotāji un skolas 

administrācija aktīvi piedalās projektos Latgales reģionā, valstī un starptautiskajā mērogā.   

6.4. Personāla pārvaldība  

Visu skolas darbinieku – skolotāju, atbalsta personāla atbildības jomas, pienākumi un 

tiesības ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos.  

Skolā ir izveidotas un radoši darbojas metodiskās komisijas, metodiskā padome.   

Skolotāju darba slodžu sadales procesā piedalās arī arodkomiteja. Skolas vadība ievērojot 

Ministru kabineta noteikumus, ņemot vērā katra skolotāja individuālo darba pieredzi, 

profesionālo kompetenci un darbības stiprās puses, metodisko komisiju un arodbiedrības 

ieteikumus sadala pedagogu slodzes izglītības programmu veiksmīgai nodrošināšanai. 

Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā, veidojot klašu 

komplektus, tiek ievērotas vecāku vēlmes, iespējas dalīt skolēnus grupās svešvalodu apguvei. 

Veiksmīgi organizēta pedagogu, vecāku un atbalsta personāla sadarbība. Ir atbilstošas 

telpas atbalsta personāla darbam, noteikts darba laiks.   

 

6.5. Personāla tālākizglītība 

Skolas vadība nodrošina skolotāju piedalīšanos tālākizglītības programmās atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem. Ir izveidota tālākizglītības sistēma skolā, kas tiek koordinēta un 

pārraudzīta VIIS. 

Metodisko komisiju sanāksmēs, informatīvajos sanāksmēs un pedsēdēs tiek pārrunātas 

dažādas tālākizglītības iespējas. Skolotāji stāsta par kursos un semināros jauniegūto informāciju, 

citu skolotāju pieredzi, izmantojot to metodisko tēmu izstrādē kā arī mācīšanas un audzināšanas 

darbā.  

Skolas vadība un skolotāji regulāri apmeklē kursus un seminārus IT kompetenču 

paaugstināšanā. Mācību priekšmetu skolotāji regulāri izmanto informatīvas tehnoloģijas mācību 

stundu sagatavošanai un norisei. 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolas telpas ir atbilstošas pilnvērtīga mācību nodarbību un interešu izglītības 

programmu īstenošanai. 

 Informatīvas tehnoloģijas tiek izmantotas mācību procesā. 

 Mājturības un tehnoloģiju kabineta telpas ir izremontētas un aprīkotas ar moderniem 

ierīcēm, LAD projekta gaitā ir izveidota kokapstrādes darbnīca ārpusstundu nodarbībām. 

 Skolas telpas un apkārtne ir droša, sakārtota. 

 Notiek skolas teritorijas videonovērošana. 

 Veikts remonts visās skolas telpās. 

 Visas skolas telpas ir aprīkotas ar jaunām mēbelēm un ierīcēm. 

 Darbojas signalizācijas iekārtas administrācijas kabinetos, bibliotēkā un informātikas 

kabinetā. 
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 Tiek papildināts „Zilupes vidusskolas civilās aizsardzības plāns”. 

 Veikta teritorijas labiekārtošana.    

 Uzstādīti soli skolēnu atpūtai pagalmā un skolas gaiteņos. 

 Izveidota skolas lappuse pašvaldības mājas lapā. 

 Regulāri tiek atjaunots skolas vizuālais noformējums.   

 Ierīkota interneta bezvadu zona.  

 Regulāri tiek atjaunoti medicīnas līdzekļi. 

 Katru gadu tiek iegādātas mācību grāmatas.  

 Ir renovētas skolas bibliotēkas un grāmatu fonda telpas. 

 Ir iegādāti mācību komplekti dabaszinātņu apguvei sākumskolā.   

 Notika skolas stadiona rekonstrukcija. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkot ar jauniem darbgaldiem. 

 Pabeigt apkārtnes labiekārtošanu. 

 Veikt pasākumus vides saglabāšanā. 

 Atjaunot žogu. 

 Mācību līdzekļu un palīglīdzekļu papildināšana. 

 Katra kabineta datorizācija. 

 Izstrādāt mācību līdzekļu un palīglīdzekļu papildināšanas perspektīvo plānu, to 

realizēt. 

 Kopētāju un printeru iegāde. 

 Jauno krēslu iegāde informātikas kabinetam. 

 Papildināt darba drošības un aizsardzības inventāru un speclīdzekļus. 

 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes pilnveide 

 

7.1. Skolas darba pašvērtējums 

Skolas vadība mērķtiecīgi organizē nepieciešamos iekšējās kontroles un vērtēšanas 

pasākumus būtiskākajos skolas darba aspektos. Skolas darbību analizē vadības apspriedēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs, informatīvajās sapulcēs.  

Labvēlīga sadarbības vide skolā veicina darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanas norisē. 

Vērtēšanas laikā anketē skolēnus, skolēnu vecākus un pedagogus.  

7.2. Skolas attīstības plāns 

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2015.- 2020. gadam. Attīstības plāns ir strukturēts, tajā 

ir iekļauts skolas vispārīgs raksturojums, skolas pamatmērķi, darba pašvērtējums, attīstības 

prioritātes. 

Skolā ir noteikta kārtība attīstības plāna izstrādei, apspriešanai un pieņemšanai. Plāna 

izstrāde notiek demokrātiski, tas ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

7.3. Skolas vadības darbs 

Skolā ir izstrādāta visa obligātā izglītības iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija, 

tā izstrādāta demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām.  

Vadītāju darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. 

Vadības struktūra un katra vadītāja kompetences joma ir noteikta un visiem zināma. Vadītāji 
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savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem 

nepieciešamo atbalstu. 

Direktors plāno, organizē un vada darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 

Direktora vietnieki profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, sadarbojas gan 

savā starpā, gan ar pārējo personālu. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. 

Mājas lapā ir informācija par skolas aktualitātēm, par iekšējiem normatīvajiem aktiem un 

par citiem sabiedrību interesējošiem jautājumiem. 

Skolas vadība īsteno lietišķu sadarbību ar dibinātāju, rūpējas par skolas prestižu.  

Skolas darba stiprās puses 

 Skolas vadības darbības funkcionālo pienākumu sadalījums. 

 Skolas darbinieku iesaistīšana skolas darbības pašnovērtējumā. 

 Skolas sadarbības paplašināšana ar citām institūcijām. 

 Koriģēti amatu apraksti. 

 Izstrādāts attīstības plāns 2015. - 2020. mācību gadiem. 

 Izstrādāti jauni skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti. 

 Nepieciešamības gadījumos tiek veiktas korekcijas esošajos reglamentējošos aktos. 

 

 

 

 

 



ZILUPES VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2015. - 2020. GADAM 

 

 
 

MĀCĪBU SATURS 

 

 

 
 

 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

 

 2017./2018.m.g. 

 

 2018./2019.m.g. 

 

 2019./2020.m.g. 

 

Mācību satura atbilstības, 

nepārtrauktu un efektīvu 

pārmaiņu nodrošināšana, 

kas sekmē skolas darba 

rezultātu kvalitāti, 

skolotāju un skolēnu 

radošo darbību un 

sadarbību visos līmeņos. 

 Mācību satura atbilstības, 

nepārtrauktu un efektīvu 

pārmaiņu nodrošināšana, kas 

sekmē skolas darba rezultātu 

kvalitāti, skolotāju un skolēnu 

radošo darbību un sadarbību 

visos līmeņos. 

 Mācību satura atbilstības, 

nepārtrauktu un efektīvu 

pārmaiņu nodrošināšana, kas 

sekmē skolas darba rezultātu 

kvalitāti, skolotāju un skolēnu 

radošo darbību un sadarbību 

visos līmeņos. 

 Mācību satura atbilstības, 

nepārtrauktu un efektīvu 

pārmaiņu nodrošināšana, kas 

sekmē skolas darba rezultātu 

kvalitāti, skolotāju un skolēnu 

radošo darbību un sadarbību 

visos līmeņos. 

 
 

 

Atbildīgais par pamatjomas īstenošanu – direktora vietniece izglītības jomā  S.Kuzmika
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MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

 

 

 
 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

 

 2017./2018.m.g. 

 

 2018./2019.m.g. 

 

 2019./2020.m.g. 

 

Pedagoģiskā procesa 

efektivitātes paaugstināšana  

 Pedagoģiskā procesa 

efektivitātes paaugstināšana. 

 

 Pedagoģiskā procesa 

efektivitātes paaugstināšana 

 Pedagoģiskā procesa 

efektivitātes paaugstināšana 

 
 

 

Atbildīgas par pamatjomas īstenošanu – direktora vietniece izglītības jomā  S.Kuzmika, 

Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības vadītāja N.Petrusenko



 19 

SKOLĒNU SASNIEGUMI 

 

 

 

 

 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

 

 2017./2018.m.g. 

 

 2018./2019.m.g. 

 

 2019./2020.m.g. 

 

Izglītojamo mācību prasmju 

un kompetenču 

pilnveidošana, mācību 

sasniegumu līmeņa 

paaugstināšana, skolēnu 

personīgās atbildības par 

mācību sasniegumiem 

veicināšana. 

 Izglītojamo mācību prasmju un 

kompetenču pilnveidošana, 

mācību sasniegumu līmeņa 

paaugstināšana, skolēnu 

personīgās atbildības par 

mācību sasniegumiem 

veicināšana. 

 

 Izglītojamo mācību prasmju 

un kompetenču 

pilnveidošana, mācību 

sasniegumu līmeņa 

paaugstināšana, skolēnu 

personīgās atbildības par 

mācību sasniegumiem 

veicināšana. 

 Izglītojamo mācību prasmju 

un kompetenču 

pilnveidošana, mācību 

sasniegumu līmeņa 

paaugstināšana, skolēnu 

personīgās atbildības par 

mācību sasniegumiem 

veicināšana. 

 
Atbildīgas par pamatjomas īstenošanu – direktora vietniece izglītības jomā  S.Kuzmika, 

Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības vadītāja N.Petrusenko, 

direktora vietniece informātikas jomā – J.Veligurska
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ATBALSTS SKOLĒNIEM 

 

 

 

 

 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

 

 2017./2018.m.g. 

 

 2018./2019.m.g. 

 

 2019./2020.m.g. 

 

Skolas un ģimenes 

sadarbības pilnveidošana, 

atbalsta pasākumu sistēmas 

nodrošināšana skolēnu 

sociālo prasmju attīstīšanai 

mācību un audzināšanas 

procesā, atbalsta sistēmas 

realizēšana visās izglītības 

pakāpēs. 

 Skolas un ģimenes sadarbības 

pilnveidošana, atbalsta 

pasākumu sistēmas 

nodrošināšana skolēnu sociālo 

prasmju attīstīšanai mācību un 

audzināšanas procesā, atbalsta 

sistēmas realizēšana visās 

izglītības pakāpēs. 

 Skolas un ģimenes sadarbības 

pilnveidošana, atbalsta 

pasākumu sistēmas 

nodrošināšana skolēnu 

sociālo prasmju attīstīšanai 

mācību un audzināšanas 

procesā, atbalsta sistēmas 

realizēšana visās izglītības 

pakāpēs. 

 Skolas un ģimenes 

sadarbības pilnveidošana, 

atbalsta pasākumu sistēmas 

nodrošināšana skolēnu 

sociālo prasmju attīstīšanai 

mācību un audzināšanas 

procesā, atbalsta sistēmas 

realizēšana visās izglītības 

pakāpēs. 

 
Atbildīgas par pamatjomas īstenošanu – direktora vietniece audzināšanas jomā  M.Veikšāne, 

Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības vadītāja N.Petrusenko.
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SKOLAS VIDE 

 

 

 

 

 

 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

 

 2017./2018.m.g. 

 

 2018./2019.m.g. 

 

 2019./2020.m.g. 

 

Skolas ārējā un iekšējā tēla 

pilnveidošana.   

Labvēlīgas pedagoģiskās, 

sociālpsiholoģiskās, fiziskās 

un sadarbību veicinošās 

vides nodrošināšana, kurā 

skolēni var iegūt kvalitatīvu 

izglītību un pilnveidot 

dzīves prasmes. 

 Skolas ārējā un iekšējā tēla 

pilnveidošana.   

Labvēlīgas pedagoģiskās, 

sociālpsiholoģiskās, fiziskās 

un sadarbību veicinošās vides 

nodrošināšana, kurā skolēni 

var iegūt kvalitatīvu izglītību 

un pilnveidot dzīves prasmes. 

 Skolas ārējā un iekšējā tēla 

pilnveidošana.   

Labvēlīgas pedagoģiskās, 

sociālpsiholoģiskās, fiziskās 

un sadarbību veicinošās vides 

nodrošināšana, kurā skolēni 

var iegūt kvalitatīvu izglītību 

un pilnveidot dzīves prasmes. 

 Skolas ārējā un iekšējā tēla 

pilnveidošana.   

Labvēlīgas pedagoģiskās, 

sociālpsiholoģiskās, fiziskās 

un sadarbību veicinošās 

vides nodrošināšana, kurā 

skolēni var iegūt kvalitatīvu 

izglītību un pilnveidot 

dzīves prasmes. 

 

Atbildīgais par pamatjomas īstenošanu – direktore A.Čekstere,  

saimniecības daļas pārzine - I.Dukšta, 

vecākais apkopējs – M.Višņakovs. 
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SKOLAS RESURSI 

 

 

 

 

 

 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

 

 2017./2018.m.g. 

 

 2018./2019.m.g. 

 

 2019./2020.m.g. 

 

Skolas materiāltehnisko 

resursu un iekārtu 

pilnveidošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām. 

Kabinetu datorizācija. 

Biroja tehnikas atjaunošana 

un iegāde.  

 Skolas materiāltehnisko 

resursu un iekārtu 

pilnveidošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām. Kabinetu 

datorizācija.  

 Skolas materiāltehnisko 

resursu un iekārtu 

pilnveidošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām. Kabinetu 

datorizācija. 

 

 Skolas materiāltehnisko 

resursu un iekārtu 

pilnveidošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām. 

Kabinetu datorizācija. 

Biroja tehnikas atjaunošana 

un iegāde.  

 

Atbildīgais par pamatjomas īstenošanu – direktore A.Čekstere,  

saimniecības daļas pārzine - I.Dukšta, 

vecākais apkopējs – M.Višņakovs. 
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SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA,  

VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

 

 

 

 

 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

 

 2017./2018.m.g. 

 

 2018./2019.m.g. 

 

 2019./2020.m.g. 

 

Skolas darba izvērtēšana, 

mūsdienīgu un efektīvu 

darba formu ieviešana skolā 

pilnvērtīga mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 Skolas darba izvērtēšana, 

mūsdienīgu un efektīvu darba 

formu ieviešana skolā 

pilnvērtīga mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 Skolas darba izvērtēšana, 

mūsdienīgu un efektīvu darba 

formu ieviešana skolā 

pilnvērtīga mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 Skolas darba izvērtēšana, 

mūsdienīgu un efektīvu 

darba formu ieviešana skolā 

pilnvērtīga mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 

 

Atbildīgais par pamatjomas īstenošanu – direktore A.Čekstere. 
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PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS 2015.–2020.GADĀ 

 

PAMATJOMA Mācību saturs 

PRIORITĀTE Mācību satura atbilstības, nepārtrauktu un efektīvu pārmaiņu nodrošināšana, kas sekmē skolas darba rezultātu kvalitāti, skolotāju 

un skolēnu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos. 

MĒRĶIS Veicināt kvalitatīvu izglītību, realizējot standartos un mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

 Pedagogi ir iepazinušies ar aktuālajiem normatīvajiem dokumentiem mācību satura jomā  

 Pedagogi atbilstoši izglītības programmām un standartam izplānojuši sava mācību priekšmeta pasniegšanas principus un 

veiksmīgi īsteno to izglītošanas procesā, atbalstot skolēnu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos. 

 Metodiskajās komisijās apzina novitātes jaunajā standartā un programmās, analizē to apguvi un realizāciju. 

 Pedagogi izmanto jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas, aktīvi iesaista skolēnus mācību procesā. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Regulāri iepazīties ar aktuālajiem normatīvajiem 

dokumentiem mācību satura jomā.   

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2015.- 2020. Normatīvie dokumenti Direktors 

2. Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu standartu satura 

efektīvā realizācijā. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2015.- 2020. Normatīvie dokumenti Direktors 

3. Īstenot vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

standartus visos mācību priekšmetos. 

Pedagogi  2015.- 2020. Normatīvie dokumenti Dir. vietn. izglītības 

jomā  

4. Izvērtēt un plānot skolā izmantojamo mācību grāmatu, 

mācību līdzekļu atbilstību pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmu prasībām un realizācijai. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

Līdz maijam Bibliotēkas fonds, finansu 

līdzekļi 

Direktors 

 

5. Apzināt pedagogu tālākizglītības vajadzības un nodrošināt 

iespēju pilnveidot profesionalitāti standartu īstenošanā. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā  

2015.- 2020. Tālākizglītības perspektīvais 

plāns 

Direktors 

6. Analizēt vispārējās vidējās izglītības standarta apguvi un 

realizāciju. 

MK vadītāji 2015.- 2020. MK protokoli,  

stundu vērošanas lapas, e-

klases datu bāze, pedagogu 

darba pašvērtējums 

Direktors 

Dir. vietn. izglītības 

jomā  
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

7. Analizēt vispārējās vidējās izglītības standarta apguvi un 

realizāciju fizikā un ķīmijā. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2015./2016. MK protokoli,  

stundu vērošanas lapas, e-

klases datu bāze, pedagogu 

darba pašvērtējums 

Direktors 

8. Analizēt vispārējās vidējās izglītības standarta apguvi un 

realizāciju Latvijas un pasaules vēsturē. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2016./2017. MK protokoli,  

stundu vērošanas lapas, e-

klases datu bāze, pedagogu 

darba pašvērtējums 

Direktors 

9. Analizēt vispārējās vidējās izglītības standarta apguvi un 

realizāciju valsts valodā un literatūrā, svešvalodās, dzimtajā 

valodā un literatūrā. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2017./2018. MK protokoli,  

stundu vērošanas lapas, e-

klases datu bāze, pedagogu 

darba pašvērtējums 

Direktors 

10. Analizēt vispārējās vidējās izglītības standarta apguvi un 

realizāciju mājturībā, sportā, vizuālajā mākslā un mūzikā. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2018. /2019. MK protokoli,  

stundu vērošanas lapas, e-

klases datu bāze, pedagogu 

darba pašvērtējums 

Direktors 

11. Analizēt vispārējās vidējās izglītības standarta apguvi un 

realizāciju dabaszinībās un matemātikā.. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2019. /2020. MK protokoli,  

stundu vērošanas lapas, e-

klases datu bāze, pedagogu 

darba pašvērtējums 

Direktors 

12. Turpināt sadarbību ar citu skolu pedagogiem un augstskolu 

mācībspēkiem pieredzes apmaiņā. 

 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2015.- 2020. MK protokoli Direktors 
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PAMATJOMA Mācīšana un mācīšanās 

PRIORITĀTE Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana.  

MĒRĶIS Nodrošināt ikvienam izglītojamajam iegūt kvalitatīvu izglītību un veicināt mācīšanās motivāciju. 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

 Pedagogi mācību procesā izmanto mūsdienīgas, efektīvas mācību metodes un jaunākās informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas un tālākizglītībā iegūtās zināšanas. 

 Skolā ir izstrādāta un tiek ievērota vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Izglītojamie apgūst un pilnveido pašnovērtējuma prasmes. 

 Skolā tiek analizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos. 

 Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas mācību priekšmetos. 

 Tiek aktivizēta izglītojamo projektu un pētnieciskā darbība, orientējot izglītojamos uz zinātniski pētniecisko darbu un vides 

projektu izstrādi. 

 Pedagogi regulāri uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus. 

 Pedagogi analizē vērtēšanas procesā iegūto informāciju. 

 Pedagogi organizē pieredzes apmaiņu, apkopo pieredzes materiālus. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izvēlēties mācību darba organizācijas formas un mācību 

metodes, kurās izglītojamie radoši domā un strādā, apgūst prasmi 

risināt problēmas, strādāt komandā, uzņemties atbildību. 

Skolotāji 2015.- 2020. Stundu vērošanas 

lapas, lekcijas, 

semināri. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā 

2.Turpināt pilnveidot skolotāja un skolēnu sadarbību stundā, 

ieviešot jaunas tehnoloģijas, uzlabojot savstarpējo komunikāciju, 

mācīšanas un mācīšanās metodes.  

Skolotāji 2015.- 2020. Kursi, pieredzes 

apmaiņa, jaunākas 

tehnoloģijas. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā 

2. Nodrošināt atbilstošu un labvēlīgu mācību vidi. Dir. vietn. izglītības 

jomā  

2015.- 2020. Finanšu līdzekļi, 

cilvēkresursi 

Direktors 

3. Attīstīt izglītojamo prasmes veikt adekvātu pašnovērtējumu. Skolotāji, 

 klašu audzinātāji 

2015.- 2020. Pašnovērtējuma kartes, 

perspektīvās liecības 

Dir. vietn. izglītības 

jomā 

4. Veikt 5. un 10.klašu izglītojamo zināšanu un adoptācijas jaunajā 

mācību posmā diagnosticēšanu, analizēt rezultātus un plānot 

mācību darbu zināšanu kvalitātes uzlabošanai. 

Skolotāji, dir. vietn. 

izglītības jomā 

1.semestris Normatīvie dokumenti,  

stundu vērošanas 

lapas, protokoli 

Dir. vietn. izglītības 

jomā 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

5. Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas materiālus 

izmantot savas profesionālās meistarības paaugstināšanai. 

Skolotāji 2015.- 2020. Pašvērtējuma lapas Dir. vietn. izglītības 

jomā 

6. Regulāri organizēt mācību ekskursijas. Klašu audzinātāji,  

skolotāji 

2015.- 2020. Finanšu līdzekļi; 

darba lapas; 

ekskursiju veidlapas 

Direktors, 

dir. vietn. izglītības 

jomā 

7. Analizēt izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, 

diagnosticējošos un valsts pārbaudes darbos. 

Skolotāji 2015.- 2020. Izaugsmes dinamika, 

protokoli 

Dir. vietn. izglītības 

jomā 

8. Analizēt skolēnu mācību sasniegumus un to atbilstību skolēnu 

spējām, veicināt katrā skolēna individuālo izaugsmi, 

nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu. 

Skolotāji, klašu 

audzinātāji 

2015.- 2020. e-klases datu bāze, 

individuāli plāni 

darbam ar skolēniem 

ar mācīšanās 

grūtībām, mācību 

priekšmetu skolotāju 

atskaites. 

Direktors,  dir. vietn. 

izglītības jomā 

9. Aktivizēt izglītojamo projektu un pētniecisko darbību, organizēt 

pētniecisko darbu prezentēšanas konferenci. 

Skolotāji, MK 

vadītāji, dir. vietn. 

izglītības jomā 

2.semestris e-klases datu bāze, 

protokoli 

 

Direktors 

10. Organizēt pieredzes apmaiņu, apkopot pedagoģiskās pieredzes 

materiālus. 

 

Skolotāji, MK 

vadītāji 

2015.- 2020. Protokoli, 

pieredzes apmaiņas 

materiāli 

Direktors, 

dir. vietn. izglītības 

jomā 

11. Pilnveidot vidusskolēnu dalību Ēnu dienās. 

 

Klašu audzinātāji,  

skolotāji, dir. vietn. 

izglītības jomā 

2015.- 2020. MK protokoli, 

reģistrācijas lapas 

Direktors 

12. Regulāri organizēt vidusskolēnu tikšanās ar skolas absolventiem 

un bijušajiem skolēniem – dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Klašu audzinātāji, 

dir. vietn. audz. jomā 

2015.- 2020. MK protokoli, 

reģistrācijas lapas 

Direktors 
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PAMATJOMA Skolēnu sasniegumi 

PRIORITĀTE Izglītojamo mācību prasmju un kompetenču pilnveidošana, mācību sasniegumu līmeņa paaugstināšana, skolēnu personīgās 

atbildības par mācību sasniegumiem veicināšana. 

MĒRĶIS Nodrošināt mācību priekšmetu apgūšanu atbilstoši skolēnu spējām, palielinot to skolēnu skaitu, kas mācību vielu apgūst optimālā 

un augstā līmenī. 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

 Regulāri tiek veikta skolēnu sasniegumu analīze ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, centralizētajos eksāmenos. 

  Pedagogi, skolēni un skolēnu vecāki izprot skolas Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasības. 

  Pedagogi palīdz skolēniem veikt mācību procesa un savu sasniegumu pašvērtējumu, prognozēt vērtējumu semestra 

noslēgumā. 

 Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai starp skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenēm. 

 Klašu audzinātāju dokumentācija. 

 Iekšējās kontroles darba dokumentācija. 

 Skolēni piedalās un gūst labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1.Paaugstināt skolēnu un viņu vecāku atbildību par sekmju 

kvalitāti, nodrošinot regulāras un savlaicīgas informācijas aprīti. 

Klašu audzinātāji,  

skolotāji, dir. vietn. 

izglītības jomā 

2015.- 2020. e-klases datu bāze, 

vecāku sapulces, 

mājas lapa 

Direktors 

2. Pilnveidot izglītojamo patstāvīgās mācību un radošās prasmes, 

aktivizējot pētniecisko darbību.  

Skolotāji 2015.- 2020. Normatīvie dokumenti, 

ZPD, protokoli 

Dir. vietn. izglītības 

jomā 

3. Turpināt datu bāzi pilnveidošanu par izglītojamā individuālo 

izaugsmi katrā mācību priekšmetā. 

Skolotāji 2015.- 2020. Datu bāze Dir. vietn. izglītības 

jomā 

4. Veicināt skolēnu sasniegumus dažādās jomās, aktivizējot 

izglītojamo pašizaugsmi, piedaloties olimpiādēs un konkursos, 

pilnveidot izglītojamo pašnovērtējuma prasmes. 

Klašu audzinātāji, 

priekšmetu skolotāji 

2015.- 2020. Protokoli, datu bāze  Dir. vietn. izglītības 

jomā 

5. Turpināt veikt izglītojamo sasniegumu analīzi VPD un 

centralizētajos eksāmenos un iegūtos rezultātus izmantot mācību 

sasniegumu pilnveidošanai, izvirzot turpmākā darba uzdevumus. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, dir.vietn. 

informātikas jomā 

2015.- 2020. Datu bāze, protokoli Direktors 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

6. Panākt centralizēto eksāmenu rezultātu līmeni virs 60% 

vispārizglītojošā virziena programmās (izņemot neklātienes 

programmu). 

Skolotāji, dir. vietn. 

izglītības jomā 

2015.- 2020. Datu bāze, protokoli Dir. vietn. izglītības 

jomā 

7. Paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni fizikā, ķīmijā, matemātikā, 

angļu un latviešu valodā. 

Skolotāji 2015.- 2020. e-klases datu bāze Dir. vietn. izglīt. jomā 

8. Paaugstināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, aktualizēt darbu ar 

talantīgajiem skolēniem, palielinot mācību priekšmetu apguvi 

optimālā un augstā līmenī. 

Skolotāji 2015.- 2020. Izaugsmes dinamika, 

protokoli, stundu 

vērošanas lapas 

Direktors 

9. Pilnveidot kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp skolu un 

vecākiem. 

Klašu audzinātāji, 

skolas padome 

2015.- 2020. e-klases datu bāze, 

skolas mājas lapa, 

sanāksmju protokoli 

Direktors, dir. vietn. 

izglītības jomā 
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PAMATJOMA Atbalsts skolēniem  

PRIORITĀTE Skolas un ģimenes sadarbības pilnveidošana, atbalsta pasākumu sistēmas nodrošināšana skolēnu sociālo prasmju attīstīšanai 

mācību un audzināšanas procesā, atbalsta sistēmas realizēšana visās izglītības pakāpēs. Vispusīga skolēnu personības un skolēnu 

karjeras izglītības sistēmas attīstība. Drošības noteikumu ievērošana ikdienā, veselības saglabāšanā.  

MĒRĶIS  Veidot skolēnos izpratni par pašaudzināšanas lomu personības veidošanā. 

 Veidot skolēnos piederības sajūtu savai skolai, novadam, valstij. 

 Popularizēt skolēnu līdzpārvaldes darbu. 

 Veidot kvalitatīvu un vispusīgu atbalsta sistēmu skolēniem un viņu ģimenēm. 

 Veidot skolēnos izpratni par drošības jautājumu apguves nepieciešamību un ievērošanu.  

 Organizēt skolēniem saistošus ārpusstundu pasākumus un pasākumu norises izvērtējumu. 

 Turpināt katra izglītojamā interešu izzināšanu, ievērošanu. 

 Pilnveidot darbu ar talantīgākajiem audzēkņiem. 

 Turpināt iesaistīšanos starptautiskajos izglītības projektos. 

 Palielināt eksakto priekšmetu un svešvalodu nozīmību skolēnu apmācībā. 

 Veicināt sadarbību starp skolotājiem, atbalsta personālu un vecākiem. 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

 Klašu audzinātāju plānos ietverti temati par veselīgu dzīvesveidu, tikumiskajām vērtībām, skolēnu drošību, saskarsmes 

kultūru, karjeras izglītību. 

 Skolēnu līdzpārvalde dod iespēju skolēniem pašiem uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem un tos organizēt. 

 Skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi aktīvi piedalās skolas, novada un valsts rīkotajos pasākumos. 

 Skola sniedz palīdzību skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts. 

 Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai starp skolēniem un viņu ģimenēm. 

 Skolēni tiek gatavoti olimpiādēm un konkursiem. 

 Skola sadarbojas ar ārpusskolas institūcijām skolēnu problēmu risināšanā. 

 Skolā darbojas atbalsta personāls. 

 Lielākā daļa skolēnu iesaistījušies skolas fakultatīvo un interešu izglītības pulciņos atbilstoši savām interesēm.  

 Audzināšanas stundu kontrole par drošības ievērošanu ikdienā, savas un citu drošības un veselības saglabāšanu.  

 Realizēti pasākumi, veltīti skolēnu drošībai, notikušas skolēnu apmācības, kā rīkoties ekstremālās situācijās, nelaimes 

gadījumos. 

 Apkopota informācija par skolēnu veselību. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Popularizēt skolēnu līdzpārvaldes darbu, izmantojot dažādas 

metodes, veicināt skolēnu līdzpārvaldes iesaistīšanu dažādu ar 

skolu saistītu jautājumu risināšanā. 

Dir.vietn. 

audzināšanas jomā 

2015. - 2020. Cilvēkresursi  Direktors 

2. Klases stundās organizēt skolēnu apmācību par satiksmes 

drošības noteikumiem, uzvedību ekstremālās situācijās, nelaimes 

gadījumos, rīcību mobingā. 

Klašu audzinātāji 2015. - 2020. Cilvēkresursi , 

Projekts Comenius 

Direktors, 

 dir.vietn. audz.jomā 

3. Organizēt klases ekskursijas uz Latvijas vēstures un dabas 

objektiem. 

Klašu audzinātāji 2015. - 2020. Cilvēkresursi  Dir.vietn. audz. jomā 

4. Pedagogiem integrēt karjeras izglītības tēmas savā mācību 

priekšmeta saturā. 

MK, pedagogi  2015. - 2020. Cilvēkresursi  Direktors 

5. Piedalīties skolas organizētajos pasākumos saistībā ar tautas 

tradīciju saglabāšanas vērtību un nozīmi. 

 Dir.vietn. audz.jomā 2015. - 2020. Cilvēkresursi  Direktors 

6. Nodrošināt visu skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un 

individuālo izpildītāju piedalīšanos skatēs un radošo darbu 

konkursos savā novadā un valstī. Organizēt darbu ar talantīgiem un 

īpaši spējīgiem skolēniem. 

 Dir.vietn. 

audz.jomā, skolotāji 

2015. - 2020. Cilvēkresursi Direktors 

7. Atbalstīt skolēnu iesaistīšanos labdarības un brīvprātīgo kustībā. Klašu audzinātāji 2015. - 2020. Cilvēkresursi  Dir.vietn. audz.jomā 

8. Aktivizēt skolas sadarbību ar BJIC “Zilupe”, analizēt interešu 

izglītības programmu realizācijas stiprās un vājās puses, veikt 

izmaiņas un korekcijas, izvirzīt prioritātes 

Dir.vietn. audz.jomā 2015. - 2020. Cilvēkresursi  Direktors 

9.Organizēt bērnu vecāku sapulces ne retāk kā 2 reizes gadā. 

Organizēt vecāku dienas (vienu reizi mēnesī). 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, Dir.vietn. 

audz.jomā 

2015. - 2020. Cilvēkresursi  Direktors 

10.Veicināt un popularizēt talantīgo skolēnu un viņu skolotāju 

sasniegumus, organizējot pasākumus novada un valsts olimpiāžu 

dalībniekiem, ZPD konferences dalībniekiem, viņu vecākiem un 

skolotājiem. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, Dir.vietn. 

audz.jomā 

2015. - 2020. Cilvēkresursi  Direktors 



 32 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

11.Organizēt darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Skolotāji 2015. - 2020. Cilvēkresursi Dir. vietn. izglītības 

jomā 

12.Kritēriju izstrāde nominācijai „Gada skolēns” (pa klašu grupām) Klašu audzin., MK 2015. - 2020. Cilvēkresursi  Direktors 

13. Sadarboties ar augstskolām. Vidusskolas klašu 

audzinātāji 

2015. - 2020. Cilvēkresursi Dir. vietn. izglītības 

jomā 

14. Paaugstināt skolēnu un vecāku atbildību par mācību 

sasniegumiem, kavējumu novēršanu un uzvedību. 

Skolotāji, 

skolas padome 

2015. - 2020. Cilvēkresursi Direktora vietnieki 

15. Pilnveidot sadarbību ar valsts drošības dienestiem un 

organizācijām. Līdzdarboties konkursos, saistītos ar skolēnu 

drošību. 

Dir.vietn. audz.jomā 2015. - 2020. Cilvēkresursi Direktors 

16. Dzīvesprasmju metodikas apguve atkarības profilaksē. Klašu audzinātāji, 

dir.vietn. audz..jomā 

2015. - 2020. Cilvēkresursi, 

dzīvesprasmju 

metodika 

Direktors 

17. Veidot drošības pasākumu ciklus. Klašu audzinātāji 2015. - 2020. Cilvēkresursi  Dir.vietn. audz.jomā 

18. Pilnveidot Pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas 5. - 12.klasēs. Bioloģijas un 

veselības māc. 

skolotāji,  

klašu audzinātāji 

2015. - 2020. Cilvēkresursi Dir.vietn. audz.jomā 
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PAMATJOMA Skolas vide 

PRIORITĀTE Skolas ārējā un iekšējā tēla pilnveidošana.   

Labvēlīgas pedagoģiskās, sociālpsiholoģiskās, fiziskās un sadarbību veicinošās vides nodrošināšana, kurā skolēni var iegūt 

kvalitatīvu izglītību un pilnveidot dzīves prasmes. 

MĒRĶIS Nodrošināt vienlīdzīgu, taisnīgu konfliktu risināšanu visās iespējamās konfliktu situācijās. 

Klašu audzinātājiem veidot efektīvāku sadarbību ar skolēnu vecākiem un priekšmetu skolotājiem. 

Veikt sadarbību ar Zilupes novada pašvaldības sociālo dienestu un Bāriņtiesu.  

Uzturēt un attīstīt drošu skolas vidi, uzlabot skolas estētisko vidi.  

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

Ir ievērots demokrātisma princips skolas iekšējās kārtības noteikumu ieviešanā un kontrolē. 

Skolēni labprāt apmeklē skolu. 

Skolas telpas un teritorija skolēniem un pedagogiem ir drošas. 

Skolēni un skolas personāls atbalsta un pozitīvi novērtē skolas tradīcijas, apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā. 

Skolēnu, skolotāju un vecāku aptauju rezultāti 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

     

1.Organizēt konfliktu risināšanas apmācības klašu audzinātājiem, 

skolotājiem un skolas vadības darbiniekiem. 

Dir.vietnieks 

informātikas jomā 

Vasaras 

brīvdienās 

Budžets Direktors      

2. Konsultēt skolēnus, skolēnu vecākus un skolotājus psiholoģisko 

un sociālo problēmu gadījumos. 

Atbalsta personāls 

 

Pastāvīgi Budžets Dir.vietn. audz.jomā      

3.Organizēt  apmācības par skolēnu tiesībām klašu audzinātājiem, 

skolotājiem, tehniskiem darbiniekiem un skolas vadības 

darbiniekiem. 

Dir.vietnieks 

informātikas jomā 

Vasaras 

brīvdienās 

Budžets Direktors      

4. Analizēt un vērtēt skolas mikroklimatu skolas padomes un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Atbalsta personāls 

 

Pastāvīgi Normatīvie akti, 

stundu hospitācija 

Direktors,  

dir.vietn. audz.jomā 

     

5. Izzināt un aprobēt citu izglītības iestāžu, kā arī valsts un 

nevalstisko organizāciju pozitīvo pieredzi organizācijas pozitīva 

mikroklimata veidošanā, uzturēšanā un attīstībā. 

Atbalsta personāls 

 

Pastāvīgi Budžets  Direktors,  

dir.vietn. audz.jomā 

     

6. Organizēt izglītojošus pasākumus par sociālpsiholoģiskajiem 

jautājumiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem. 

Atbalsta personāls Pastāvīgi 2 

reizes gadā 

Budžets, vecāku 

sapulcēs 

Dir.vietn. audz.jomā      
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

     

5. Pilnveidot vispusīgas sadarbības formas ar sabiedrību, vecākiem, 

skolām, pašvaldībām un plašsaziņas līdzekļiem. 

Klašu audzinātāji, 

dir.vietn. audz..jomā 

Pastāvīgi Budžets Direktors      

6.Pilnveidot informatīvo stendu dizainu un sistematizēt to saturu.  Dir.vietn. audz..jomā Pastāvīgi Budžets Direktors      

7.Iesaistīt skolēnus skolas telpu sakārtošanā. Klašu audzinātāji,  

Vizuālās mākslas 

skolotāja, dir.vietn. 

audz..jomā 

Pastāvīgi Budžets, cilvēkresursi Direktors      

8.Uzturēt skolas telpas atbilstoši sanitāri higiēniskajām un drošības 

normām.  

Skolas medmāsa, 

tehniskais personāls. 

Pastāvīgi Budžets, cilvēkresursi Direktors      

9. Skolas teritorijas labiekārtošana. Teritorijas nožogojums. Tehniskais personāls 2015. - 2020. Budžets, cilvēkresursi Direktors      

10. Kāpņu telpu piemērošana bērniem ar kustības traucējumiem. Tehniskais personāls 2015. - 2020. Budžets, cilvēkresursi Direktors      

11. PS sākumskolas klašu telpu remonts. Tehniskais personāls 2015. - 2020. Budžets, cilvēkresursi Direktors      

12.PS stadiona rekonstrukcija. Tehniskais personāls 2015. - 2020. Budžets, cilvēkresursi Direktors      
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 PAMATJOMA Resursi 

PRIORITĀTE Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu pilnveidošana atbilstoši mūsdienu prasībām. Kabinetu datorizācija. Biroja tehnikas 

atjaunošana un iegāde. 

MĒRĶIS Nodrošināt optimālus darba apstākļus efektīvai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai. 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

Skolēni un skolotāji izmanto skolas materiāli tehniskos resursus. 

Zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkošana ar jauniem darbgaldiem. 

Mācību līdzekļu un palīglīdzekļu klāsta papildināšana. 

Katra kabineta datorizācija. 

Mācību līdzekļu un palīglīdzekļu papildināšanas perspektīvo plānu izstrādāšana. 

Kopētāju un printeru iegāde. 

Informātikas kabineta krēslu iegāde. 

Darba drošības un aizsardzības inventāru un speclīdzekļu klāsta papildināšana. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izvērtēt esošo mācību līdzekļu atbilstību vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanai un 

izskatīt priekšmetu skolotāju pieteikumus jaunā mācību 

kabinetu aprīkojuma iegādei. 

Direktora vietnieki, 

MK vadītāji 

2015. - 2020. Budžets, normatīvie 

akti, inventarizācijas 

akti 

Direktors 

2. Izstrādāt bibliotēkas fonda papildināšanas programmu.  

 

Bibliotekāri,  

MK vadītāji  

2015. - 2016. Budžets  Dir. vietn. 

izglītības jomā 

3. Īstenot bibliotēkas fonda papildināšanas programmu, veicot 

nepieciešamās korekcijas. 

Bibliotekāri Pastāvīgi Budžets  Dir. vietn. 

izglītības jomā 

4. Izstrādāt datorizācijas plānu. Dir. vietn. inf. jomā 2015. - 2016. Budžets Direktors  

5. Īstenot mācību telpu datorizāciju Dir. vietn. inf. jomā Pastāvīgi Budžets  Direktors 

6.Papildināt sporta inventāru. Sporta skolotāji Pastāvīgi Budžets  Direktors 

8.Papildināt metodiskās literatūras, attīstošo un erudīcijas spēļu 

un didaktisko materiālu klāstu. 

Vecākais apkopējs 2015. - 2020. Budžets Direktors  
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

7.Iegādāties budžeta ietvaros biroja tehniku. Vecākais apkopējs 2015. - 2020. Budžets Direktors  

9.Veikt plānveidīgi skolas telpu kosmētiskos remontus.  Vecākais apkopējs 2015. - 2020. Budžets Direktors  

10.Atjaunot skolas teritorijas iežogojumu. Vecākais apkopējs 2015. - 2020. Budžets Direktors  

11.Veikt korekcijas 2015. - 2020. laika posmam skolas MT 

bāzes papildināšanas plānam. 

Vecākais apkopējs Pastāvīgi Budžets Direktors  
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PAMATJOMA Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

PRIORITĀTE Skolas darba izvērtēšana, mūsdienīgu un efektīvu darba formu ieviešana skolā pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai.  

MĒRĶIS Skolas darba kvalitātes izvērtēšana skolas attīstības pilnveidošanai.  

Paaugstināt sadarbības ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām efektivitāti. 

Nodrošināt skolas attīstības plāna īstenošanu. 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

 Izstrādāts skolas pašnovērtēšanas modelis, norādītās atbildīgas personas un darba grupas.  

 Izglītības procesa organizēšanā un īstenošanā tiek veikti savlaicīgi un efektīvi uzlabojumi.  

 Skolēnu un vecāku aptauju rezultāti liecina, ka izglītības process ir kvalitatīvs. 

 Skolas darba vērtēšanas rezultāti tiek izmantoti skolas darba pilnveidošanai un attīstīšanai.  

 Notiek regulāra, kvalitatīva un vispusīga sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām skolas attīstības 

plāna nodrošināšanas īstenošanai. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izvērtēt vadības komandas darba efektivitāti, precizēt 

vadības struktūru. 

Direktora vietnieki 2015. - 2020. Normatīvie akti Direktors 

2. Aktualizēt vadības komandas amatu aprakstus, precizējot 

atbildības jomas. 

Dir. vietn. inf. jomā, 

sekretāre 

2015. - 2020. Normatīvie akti Direktors 

3. Izvērtēt un pārstrādāt iekšējās kontroles plānu, nosakot 

kontrolējamās jomas un prioritātes. 

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2015. - 2020. Normatīvie akti,  

iekšējās kontroles materiāli 

Direktors 

4. Īstenot iekšējās kontroles plānu. Direktora vietnieki Pastāvīgi Iekšējās kontroles plāns Direktors 

5. Analizēt un vērtēt skolas iekšējās kontroles rezultātus 

skolas vadības sanāksmēs, MK sēdēs, metodiskās padomes 

un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 

Direktora vietnieki PPS – 1 reizi gadā, 

MK, MP – 2 reizes 

gadā 

Vadības sanāksmēs– 

pastāvīgi  

Normatīvie akti,  

stundu vērošanas materiāli, 

kontroles un izpētes 

materiāli 

Direktors  

6. Izstrādāt ieteikumus izglītības procesa pilnveidošanai. Direktora vietnieki 2015. - 2020. Normatīvie akti,  

iekšējās kontroles materiāli 

Direktors 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

7. Veikt nepieciešamās korekcijas izglītības procesa 

organizēšanā un īstenošanā.  

Dir. vietn. izglītības 

jomā, MK vadītāji 

2015. - 2020. Normatīvie akti,  

iekšējās kontroles materiāli 

Direktors 

8. Izvērtēt e- klases efektivitāti. Dir.vietn. inf. jomā. 2015. - 2020. Normatīvie akti,  

iekšējās kontroles materiāli 

Direktors 

9.Analizēt un vērtēt skolas sadarbību ar valsts, pašvaldības 

un nevalstiskajām organizācijām vadības sanāksmēs un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Direktora vietnieki 2015. - 2020. Normatīvie akti,  

iekšējās kontroles materiāli 

Direktors 

10.Veikt regulāru analīzi un rezultātu novērtēšanu attīstības 

plāna īstenošanā, saskaņojot attīstības plāna korekcijas ar 

pašvaldību. Nodrošināt attīstības plāna publicitāti un 

pieejamību visām ieinteresētajām personām. 

Direktora vietnieki 2015. - 2020. Normatīvie akti,  

iekšējās kontroles materiāli 

Direktors 

10.Apkopot informāciju un faktus, apzināt jaunas vajadzības 

nākamā attīstības plāna izstrādei. Uzsākt jaunā attīstības 

plāna izstrādi. 

Direktora vietnieki 2020.gads Normatīvie akti,  

iekšējās kontroles materiāli 

Direktors 

 

 

Akceptēts Zilupes vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes sēdē 2015.gada 21.maijā.  

Akceptēts Zilupes vidusskolas padomes sēdē 2015.gada 22.maijā.  

Akceptēts Zilupes vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē 2015.gada 22.maijā



 


