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1. Vispārīgs raksturojums 

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

Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā skolas dibinātājs ir 

Zilupes novada pašvaldība. Skolas darbību reglamentē Zilupes vidusskolas nolikums, kas 

apstiprināts Zilupes novada domē. 

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 saskaľā 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, Jūrmalas, Kokneses, 

Skrīveriem un Rīgas.   

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

Skolā realizētās izglītības programmas 

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 1374, izsniegta 2009. gada 29. oktobrī, akreditācijas 

termiľš līdz 06.04. 2012. 

Programmas nosaukums Kods Licence 
Akreditācija 

( termiľš) 

Skolēnu 

skaits uz 

01.01.2012. 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizgītojošā virziena 

programma 

31011011 V-424 

20.10.2009 

2621 

no 2009.23.12 līdz 

2012.06.04 

36 

Vispārējās vidējās izglītības 

mazākumtautību 

mācībvalodas 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011021 V-477 

26.10.2009 

3198 

no 2009.19.10 līdz 

2012.06.04 

14 

Pamatizglītības programma 21011111 V-2508 

13.07.2010 

3184 

no 2009.29.10 līdz 

2012.06.04 

95 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-4858 

27.10.2011 
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Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības 

traucējumiem  

21015711 V-2466 

05.07.2010 

 1 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-2467 

05.07.2010 

 1 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

mācībvalodas programma 

21011121 V-2464 

05.07.2010 

3185 

no 2009.29.10 līdz 

2012.06.04 

Zilupē 178 

Pasienē 54 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem  

21015621 V-4953 

07.12.2011 
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Speciālās pamatizglītības 21015721 V-4954  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
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=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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programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības 

traucējumiem  

07.12.2011 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

mācībvalodas programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

21015821 V-2465 

05.07.2010 

 

 6 

Pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma 

01011121 V-4047 

18.02.2011 

1330 

no 2009.19.11 līdz 

2012.09.03 

16 

 

2011./2012.gadā skolā mācās 408 skolēni ar pirmskolas izglītības iestādes grupu Pasienes 

struktūrvienībā (informācija uz 2011.gada 15.decembri), ir 31 klašu komplekts (7 klašu 

komplekti Pasienē).  

Zemās dzimstības un pastiprinātās iedzīvotāju migrācijas ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos 

gados skolēnu skaits samazinās.   

Skolā strādā 53 skolotāji (13 skolotāji Pasienes struktūrvienībā), gandrīz visi ar augstāko 

izglītību (viena skolotāja studē), no tiem 8 maģistri. 

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

renovēti un aprīkoti dabaszinātľu kabineti), mūsdienīgi aprīkota sporta zāle, stadions, bibliotēka, 

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

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

Skolas īpašie piedāvājumi(sadarbībā ar BJC):  

 teātra pulciľš; 

 latgaliešu valodas pulciľš; 

 1. - 4. klašu koris; 

 5. - 12. klašu koris; 

 sporta pulciľi; 

 deju pulciľi; 

 tehniskā grafika; 

 koriģējošā vingrošana. 

Zilupes vidusskolas darbības pamatmērķis. Tādas mācību vides veidošanos, kurā audzēkľi 

mācās dzīvot pilnvērtīgi, ir atbildīgi, spēj izvirzīt dzīves mērķus un sasniegt tos, ir radošas, 

brīvas, uzľēmīgas un patstāvīgas personības, kuras ir spējīgas atrast savu identitāti mainīgos 

apstākļos, īstenot visas dabas dotās potences un veiksmīgi konkurēt darba tirgū. 

Uzdevumi: 

 Nodrošināt visiem skolēniem iespēju iegūst viľu spējām un interesēm atbilstošu izglītību 

stundu laikā un ārpusstundu nodarbībās, sekmējot pozitīvi motivēta cilvēka attīstību; 

 Mācību darbu organizēt tā, lai būtu droša un veselīga atmosfēra un darba gars; 

 Aktivizēt darbu ar vecākiem, iesaistot viľus skolas dzīvē; 

 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; 

 Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaľā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot 

cieľpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru; 

 Aktualizēt skolēnu pašpārvalţu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā; 

 Rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudţu sadarbību un 

vienotību sabiedrībā. 

 

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=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
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
Skolas mācību – audzināšanas darba 2010./2011. m.g. analīze 

2010./2011. mācību gadā skolas kolektīvam tika izvirzīti uzdevumi:  

 Nodrošināt visiem skolēniem iespēju iegūst viľu spējām un interesēm atbilstošu izglītību 

stundu laikā un ārpusstundu nodarbībās, sekmējot pozitīvi motivēta cilvēka attīstību. 

 Aktivizēt darbu ar vecākiem, iesaistot viľus skolas dzīvē. 

 Audzināšanas darbā pievērst uzmanību: 

 Pilsoniskās apziľas veidošanai; 

 Sociāli aktīvas personības audzināšanai; 

 Bērnu tiesību aizsardzībai un to izskaidrošanai; 

 Savas skolas un dzimtā novada izpētei; 

 Latviešu tautas un minoritāšu tradīciju iepazīšanai un izkopšanai; 

 Tolerantās personības audzināšanai. 

Par Zilupes vidusskolas misiju uzskatīt tādas mācību vides veidošanos, kurā audzēkľi mācās 

dzīvot pilnvērtīgi, ir atbildīgi, spēj izvirzīt dzīves mērķus un sasniegt tos, ir radošas, brīvas, 

uzľēmīgas un patstāvīgas personības, kuras ir spējīgas atrast savu identitāti mainīgos apstākļos, 

īstenot visas dabas dotās potences un veiksmīgi konkurēt darba tirgū. 

Mācību gada sākumā skolu apmeklēja 411 skolēni. Latviešu plūsmā no 1. līdz 12. klasei mācījās 

155 skolēni. Skolā bija 31 klašu komplekts. Pasienes struktūrvienībā mācījās 68 skolēni. 

Sākumskolas klases bija apvienotas. 

Šogad skolā mācas 392 skolēni, ir 31 klašu komplekts. Ar katru gadu samazinās skolēnu skaits 

sākumskolā. Sākumskolā ir šogad 10 klases (4 klases latviešu plūsmā, 4 klases krievu plūsmā un 

divas apvienotas klases Pasienē). Pamatskolā ir trīs 5., divas 6., divas 7.klases, 8. klases un divas 

9. klases (pa vienai klasei latviešu un krievu plūsmā), Pasienē saglabājas pa vienai klasei 

pamatskolas posmā.   

No kopēja bērnu skaita, kuri ir pierakstīti Zilupes novada teritorijā visi (100%) apmeklē mācību 

iestādes. 

Zilupes vidusskolā mācās bērni ne tikai no Zilupes novada, bet arī no citām pašvaldībām: Briģu 

pagasta, Istras pagasta, Nirzas pagasta u.c. Ludzas novada pagastiem, kā arī no Rīgas un 

Jūrmalas.  

Zilupes vidusskolas finansējums ir 100% no pašvaldības kopīga budţeta. 

No domes līdzekļiem tiek finansēta grāmatu iegāde skolas bibliotēkai un veikts remonts 

garderobēs, mājturības kabinetos zēniem, krievu valodas, informātikas kabinetos un 

administrācijas blokā. Ir iesākts remonts krievu valodas un literatūras kabinetā. 

Dome vienmēr atbalsta tieksmes uz mācībām: apmaksā kursus un seminārus skolotājiem. 

Bērnu izbraukumi uz olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām arī ir  apmaksāti. 

Zilupes novada dome katru gadu apmaksā brīvpusdienas bērniem no trūcīgām ģimenēm, dāvina 

mācību piederumus pirmklasniekiem un nodrošina Ziemassvētku dāvanas.  

2010./2011. mācību gadā pēc tarifikācijas Zilupes vidusskolā strādāja 49 pedagoģiskie darbinieki 

(ieskaitot mājas apmācības skolotājus un Pasienes struktūrvienības skolotājus).   

Gandrīz visiem skolā strādājošiem skolotājiem ir augstākā izglītība (viena skolotāja studē). 

 Skolā strādā 8 maģistri. 

Visi skolotāji nepārtraukti apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus savā mācību 

priekšmetā, audzināšanas darbā u.c.  

Visi skolotāji, kam tas ir nepieciešams, ir pieteikušies kursiem. 

Zilupes vidusskolā ir daudz labu tradīciju, skolas pedagoģiskais kolektīvs ir samērā jauns, bet ar 

augstu kvalifikācijas līmeni, ko nepārtraukti paaugstina. Par to liecina augsts skolēnu zināšanu 

līmenis, kas tiek pārbaudīts eksāmenu laikā un mūsu skolas absolventu tālākās gaitas. 

Skolas kolektīvs lepojas ar to, ka mūsu skolas absolventi var konkurēt ar lielo un prestiţo skolu 

beidzējiem un sekmīgi mācās Latvijas Universitātē, Medicīnas akadēmijā, Rīgas Ekonomikas 

augstskolā, Bruľoto spēku akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē u. c. 
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2010./2011.m. g. mācību darba rezultāti 
Eksāmenus par vidusskolas kursu kārtoja 12. un 11. klašu skolēni. 12.klases skolēni kārtoja 

angļu valodu, krievu valodu (svešvalodu), latviešu valodu (dzimto), latviešu valodu (valsts), 

matemātiku, bioloģiju, vēsturi, fiziku, informātiku un ķīmiju.  

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 12.  klasē: 

2010./2011. m.g.  eksāmenus ir kārtojis  21  12. klašu absolvents.  

Eksāmens Kopā 

kārtoja  

Līmeņi  

A B C D E F 

Latviešu valoda (valsts) 7   3 4   

Latviešu valoda un literatūra 14   4 6 4  

Angļu valoda 17  1 11 4 1  

Krievu valoda (svešvaloda) 14 11 3     

Matemātika 21  2 16 2 1  

Bioloģija 5   5    

Fizika 1   1    

Ķīmija 3   1 2   

 

Salīdzinot pēdējo trīs gadu eksāmenu rezultātus, var secināt, ka rezultāti eksāmenos ir 

stabili. 

 Zilupes vidusskolas absolventu eksāmenu rezultāti ir tuvu vidējam valsts rezultātam un daţos 

priekšmetos augstāki nekā vidējie valstī: 

 
 ANG BIO FIZ KIM KRV LV2 LV9 MAT VES LAT 

Zilupes 

vsk. 

51.6 60.4 51.0 55.6 86.2 45.9 56.4 47.1 - 43.1 

Valstī 49.0 54.3 46.6 60.6 70.4 49.2 63.2 36.1 54.0 50.5 

 

Centralizēto eksāmenu līmeņu sadalījums valstī un Zilupes vidusskolā 2010./2011.m.g. 

 Valstī  Zilupes vidusskola 

Angļu valoda  
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Latviešu valoda (dzimtā) 

 
 

 

Matemātika 

 
 

 

Krievu valoda 
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Latviešu valoda (valsts) 

 
 

11.klases skolēni kārtoja 2 eksāmenus: biznesa ekonomiskajos pamatos un ģeogrāfijā.   

Visi 12. klases skolēni ir beiguši mācības. Pēc skolas absolvēšanas lielākā daļa audzēkľu iestājās 

augstskolās, prioritāte šogad ir medicīnas virziena specialitātēm (4 absolventi), daţi strādā, 

septiľi cilvēki aizbrauca uz ārzemēm. 

Pēc 9. klases absolvēšanas lielākā skolēnu daļa atnāca uz 10. klasi, daţi ir iestājušies 

dzelzceļnieku koledţā, arodvidusskolās un koledţās.  

Zilupes vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās daţādos projektos.  

Katru gadu mūsu skolēni piedalās LATVENERGO konkursā, laikraksta „Diena” konkursā 9. 

klašu skolēniem „Kas notiek?”. 

Turpinās sadarbība ar “Blend – a – Med”, “Procter & Gamble” un “Always” projektiem. 

Mūsu skolēni ļoti aktīvi piedalās novadā rīkotās mācību priekšmetu olimpiādēs. Viľi ieľem 

godalgotas vietas un liela skaita skolēnu sasniegumi olimpiādēs ir atzīmēti ar Atzinības rakstiem. 

Šogad sākumskolas skolēni veiksmīgi piedalījās zinātnisko pētniecisko darbu konkursā. Lielus 

panākumus guva 4. un 3. klašu skolēni. Bija arī dalībnieks no 2.klases. 

Skolas absolvents Artūrs Kuzmiks ir saľēmis MK pateicības vēstuli.  

Šogad skolā ir veiksmīgi asimilējušies bērni no SIA „Bērnu oāze”. 

 

Ārpusstundu darba rezultāti 2010./2011.mācību gadā 
Zilupes vidusskolā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu vispārīgai attīstībai. Daudz skolas 

audzēkľu apmeklē Zilupes mākslas skolu: mūzikas, dejas, aušanas, glezniecības nodaļas. 

Skolā arī tika vadīti pulciľi no daţādām interešu programmām:  

 Daiļlasītāju pulciľš „Rodničok”; 

 144. skautu un gaidu vienība; 

  „Doktors Aikāsāp”; 

 Tautas deju pulciľš; 

  „Tauriľš”; 

 „Vseznaika”; 

 Debates; 

 „Tāva pogolmā” latgaliešu valodas pulciľš; 

 Futbols; 

 „Klūdziľa”; 

 „Aušana”; 

 Sporta dejas un ritmika; 

 Leļļu teātris un literārais pulciľš; 

 Datoru pulciľi; 
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 Kori, vokālais ansamblis. 

Pasienes struktūrvienībā darbojās četri pulciľi:   

 „Aizraujošā matemātika”; 

 „Saskarsmes kultūra”; 

 Floristikas pulciľi; 

 „Rokdarbu stūrītis”. 

Audzināšanas darbā lielāka uzmanība tika veltīta darbam ar vecākiem un skolēnu iesaistīšanai 

ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības pulciľu darbībā. Skola ir labākā starp vidusskolām, 

jo aktīvi piedalās novadā, reģionā un republikā organizētājos pasākumos.  

Skolas kolektīvs piedalījās daţādos organizētajos pasākumos un konkursos, kur viľi spēja izcīnīt 

godalgotas vietas. Īpaša uzmanība tika veltīta bērnu aktīvai iesaistīšanai republikas mēroga 

organizētājos pasākumos.  

Prioritārie virzieni audzināšanas darbā 2010./2011.m.g. Zilupes vidusskolā bija: 

 Pilsoniskās apziľas veidošana; 

 Sociāli aktīvas personības audzināšana; 

 Bērnu tiesību aizsardzībai un to izskaidrošana; 

 Savas skolas un dzimtā novada izpēte; 

 Latviešu tautas un minoritāšu tradīciju iepazīšanai un izkopšana; 

 Tolerantās personības audzināšana. 

 Zilupes vidusskolā 2010./2011.m.g. radošākie un darbīgākie klašu audzinātāji bija Olga 

Jarošenko, Irina Mackeviča, Ināra Adeļeviča, Ludmila Sokolova un Saule Jakušenoka, kuras 

veltīja savām klasēm daudz laika un uzmanības, viľu audzēkľi piedalījās visos skolā veiktos 

pasākumos un darbos. Sandra Luckāne daudz uzmanības veltī klases aktivizēšanai un 

saliedēšanai. Irina Ţukova, Inita Čiţika, Svetlana Kricka, Viktorija Cupere, Oksana Kačkane, 

Tamāra Ţibenko, Lilija Mandrikina – pārgājieni, ekskursijas, klases pasākumi, vecāku 

iesaistīšana klases darbos.  

  Ilgus gadus Zilupes vidusskola sadarbojas ar Polijas starptautisko organizāciju „WSPOLNOTA 

POLSKA” un Latvijas Poļu Savienību. Zilupē tika organizēti 16 Starptautiskie Poļu kultūras 

festivāli, kas notiek katru septembri.  

  Skolā strādāja sporta treniľu lauciľš.  

 Šogad mūsu skolēni uzvarēja starptautiskajā konkursā par Krieviju un tika uz ekskursiju 

Krievijā. 

Bērnu redzesloku paplašina daţāda veida ekskursijas. Daudzi skolēni brauc  ekskursijās uz Rīgu, 

Ventspili, Lietuvu, pa Latgali. 

Cieša sadarbība notiek ar Ludzas Policijas pārvaldi. Katru gadu notiek tikšanas ar policijas 

darbiniekiem, skolēni aktīvi piedalās skolā rīkotos konkursos un rajona mērogā pasākumos. Par 

aktivitāti skolas kolektīvs tika apbalvots ar Goda rakstu.  

Liels darbs audzināšanas jomā tika paveikts arī skolā:  

Konkursi un sacensības: „Mana pilsēta”, „Sporta ģimene”; skolas vakari un pēcpusdienas: 

„Pirmais septembris”, „Skolotāju diena”, „Tehnisko darbinieku diena”, „Mūzikas diena”, „Fukšu 

vakars”, „Ziemassvētku karnevāls”, „Absolventu tikšanās” ar lielu koncerta programmu, „Svētā 

Valentīna diena”, „Pavasara vakars”, „Mātes diena”, „Lieldienas”. 

Izstādes: „Ziedu”, „Dārzeľu kompozīciju”, „Lieldienu kompozīciju”. 

Koncerti: Poļu kultūras festivāls, Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts, Literārā 

pēcpusdiena, Pilsētas svētkiem veltīts koncerts, Vidusskolas jubilejas vakars  u.c. 

Viens no audzināšanas darba mērķiem ir skolēnu iesaistīšana pilsētā un skolā organizētajos 

pasākumos.  

 Turpināta sadarbība ar zemessardzes darbiniekiem,  iepriecina tas fakts, ka palika ciešas saites ar 

robeţsargiem.  

Skolēni aktīvi piedalījās visās akcijās, kuras tika novadītas mūsu valstī.  

 Liels darbs tika padarīts gatavojoties un novadot Zilupes svētkus: zīmējumu konkurss, 

brīnišķīgas ziedu kompozīcijas „Veltījums Zilupei”, viktorīna par skolotājiem u.c. 

Mācību gada laikā tika organizētas priekšmetu nedēļas, kuru ietvaros  bija organizētas  

visdaţādākās aktivitātes: viktorīnas, zināšanu konkursi u.c. 
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Projektu nedēļas ietvaros pagājušajā gadā visi projekti tika veltīti skolas vēsturei, lai papildinātu 

un atjaunotu skolas muzeja ekspozīciju.  

Arī skolotāji neatpaliek no skolēniem, par tradīciju jau kļuva skolotāju muzikāli literārās tikšanās 

brīvajā laikā.  

Lielāka skolas pasākumu daļa notiek bilingvāli vai latviešu valodā, kas sekmē krievvalodīgo 

skolēnu un skolotāju integrāciju. 

Aktīvi strādāja skolēnu līdzpārvalde, kurā tika iesaitīti  visaktīvākie skolēni. Viľi prot organizēt 

daţāda veida pasākumu, pēc skolēnu līdzpārvaldes iniciatīvas skolā ir ievesta jauna tradīcija – 

skolas tehnisko darbinieku diena. 

Skautu pulciľa darbu vada Igors Apeļs. Šajā organizācijā kopā pagaidām ir 17 skolēni, kas ar 

lielu interesi nodarbojas organizācijas darbībā un piedalās visādos pasākumos: pārgājienos, 

sacensībās, nometľu darbībā u.c. 

Šogad Pasienes struktūrvienībā tika atjaunota Mazpulka darbība. Skolēni jau piedalījās vasaras 

nometnes darbā, aktīvi strādā projektos, gatavojas noslēguma konferencei Ludzā. 

Liela uzmanība tiek pievērsta pārkāpumu profilaksei un bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm. 

Sadarbībā ar Zilupes novada domes Administratīvo komisiju, Bāriľtiesu un Nepilngadīgo lietu 

inspekciju bija izstrādāts darba plāns vasaras periodam, kas veicināja šo darbu. Lielākā daļa 

puišu spēlē mūsu futbola komandā, kurai ir daudz līdzjutēju pilsētas iedzīvotāju starpā. Daudz 

bērnu dejo sporta deju pulciľos, piedalās konkursos un sacensībās. 

Ar Zilupes novada domes atbalstu un finansējumu skolā tika paveikta dabaszinātľu kabinetu 

renovācija, nomainītas mēbeles un tāfeles, paveikts sākumskolas sporta zāles, aktu zāles, ēdnīcas 

un garderobes telpu remonts un renovēts stadions, siltināta un renovēta skolas fasāde un jumts, 

arī tika pārveidots skvērs. (Visi ieguldījumi konkrētāk ir aprakstīti skolas attīstības plāna analīzes 

daļā). 

Nepārtraukti tiek papildināta bibliotēkas bāze. Bibliotēkā ir trīs datori ar interneta pieslēgumu un 

kopētājs. 

Skolā darbojas internēta klubs. Ir interneta kioska VIFI pieslēgums skolotāju un skolēnu 

patstāvīga darba vajadzībām. Visi skolotāji ir apmeklējuši datorzinību kursus un savā darbā 

izmanto jaunās mācību tehnoloģijas. 

Skolas darba organizācija ir augstā līmenī, skolotāji ir ieinteresēti sava darba rezultātā, 

savstarpēji atbalsta viens otru, notiek efektīva sadarbība skolotāju starpā, skolas vadība veicina 

skolotāju profesionālo izaugsmi, pastāvīgi mācās un paaugstina savu kvalifikāciju kursos un 

semināros. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci šādos 

virzienos: 

 priekšmeta mācīšanas metodika; 

 pedagoģija un psiholoģija; 

 informāciju tehnoloģijas; 

 audzināšanas darba organizācija un vadība; 

 vadības jautājumi. 

Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

Programmas nosaukums 
Pedagogu 

skaits 

Pedagogi ar 

augstāko 

izglītību (%) 

Pedagogi ar 

maģistra grādu 

(%) 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 

3 100 33 

Vispārējās vidējās izglītības 

mazākumtautību mācībvalodas 

vispārizglītojošā virziena programma 

3 100 0 

Pamatizglītības programma 12 100 50 

Pamatizglītības mazākumtautību 

mācībvalodas programma 

23 96 9 

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
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Skolā darbojas atbalsta personāls: bibliotekārs, psihologs (no pašvaldības sociālā dienesta), 

medicīnas māsa. 

 

Skolēnu skaita izmaiņas pa posmiem 2006. – 2010. m.g. 

Mācību gads Skolā  kopā 1. – 4. 5. – 9. 10. – 12. 

 

2006./2007. 391 113 166 112 

2007./2008. 367 115 141 111 

2008./2009. 344 109 132 103 

2009./2010. 313 104 133 76 

2010./2011.* 412 153 204 55 

 * ar Pasienes pamatskolu  

 

 1.2. Perspektīvais skolēnu skaits pa klasēm 

 
 

2011./2012 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

PII 17 PS 29 26 25 28 

1. 38 29 29 26 25 

2. 30 38 29 29 26 

3. 30 30 38 29 29 

4. 36 30 30 38 29 

5. 49 36 30 30 38 

6. 37 49 36 30 30 

7. 44 37 49 36 30 

8. 38 44 37 49 36 

9. 36 38 44 37 49 

10. 16 20 22 30 30 

11. 19 16 20 22 30 

12. 15 19 16 20 22 

Kopā 405 415 406 401 402 

 

Skolas budţetu veido: valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai, pašvaldības budţeta 

līdzekļi un pašvaldību savstarpēju norēķinu līdzekļi, ka arī citi finanšu līdzekļi.   

Skolas rīcībā nodotie finanšu līdzekļi,   

Finansējuma avoti Summa Ls 

2009.g. 2010.g. 2011.g. * 

Kopējais finansējums  

 * ar Pasienes pamatskolu 

579878,00 579039,00 ~594118,00 

   t.sk. no valsts budţeta 364733,00 300177,00 316611,00   

 
no tā (802.) mērķdotācijas pašv. izgl. iest. 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un 

valsts soc. apdrošināšanas obl. iemaksām 

 3659,00 3574,00 

no pašvaldības budţeta 189624,00 243356,00 ~238009,00 

ziedojumi  2432,00 575,00 

maksas pakalpojumi un citi 

      pašu ieľēmumi 

 3908,00 ~ 3977,00 

Pašvaldību savstarpēji norēķini 25521,00 29166,00 34946,00 
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Budžeta izpilde 2010.gadā 

Rādītājs Plānotais Izpilde Izpilde % 

Atalgojums 229067 228800 99.9 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas 

57450 57445 

100 

Komandējumi, dienesta braucieni 900 880 97.8 

Pakalpojumi 157446 156581 99.5 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs 

17718 177708 

99.9 

Grāmatas un ţurnāli 2400 2384 99.3 

Pamatlīdzekļi 15000 14669 97.8 

Kopā 479981 478467 99.7 

 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

2006.gadā no 06.aprīļa veiktajā Zilupes vidusskolas un izglītības programmu akreditācijā skola 

uzrādīja ļoti labu un labu līmeni. Pasienes pamatskolā  tika akreditēta 2006.gada 1.februārī. 

Atsevišķos novērtējuma komponentos skolas darbam kopumā un katrai no programmām saľemti 

ieteikumi turpmākajam darbam. 

Novērtējamie 

komponenti 

Sasniegtais 

Zilupes vidusskolas vērtējums 

Izveidot vienotu, 

precīzu skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

kārtību. 

Darba sanāksme par akreditācijas rezultātiem.  

Skolēnu sasniegumu vērtēšanas reglamenta izvērtējums un grozījumu 

veikšana. 

Izveidot vienotas 

prasības rakstisko 

darbu veidošanā un 

labošanā. 

Darba sanāksme par akreditācijas rezultātiem.  

Skolēnu sasniegumu vērtēšanas reglamenta izvērtējums un grozījumu 

veikšana.  

Pamatizglītības 1.-4.klašu skolotāju MK sanāksme par vienotu runas 

un rakstu sistēmu (metodiskiem ieteikumiem sākumskolai) 

Veikt skolēnu mācību 

sasniegumu salīdzinošo 

analīzi (skola, valsts). 

Skolēnu mācību sasniegumi pārbaudes darbos tiek analizēti, salīdzinot 

tos ar rajona un valsts datiem metodisko komisiju sēdēs. 

Skolēnu sasniegumu izvērtējums skolas darba plāna analīzē.  

Modernizēt 

materiāltehnisko bāzi 

fizikas un ķīmijas 

mācību kabinetos, lai 

pilnībā nodrošinātu 

mācību standarta 

prasību izpildi. 

Veikta renovācija fizikas un ķīmijas kabinetos, daļēji atjaunota 

materiāli tehniskā bāze. Skolotājiem ir datori individuālajam darbam, 

metodiskās bāzes atjaunošanai un IT materiālu izmantošanai. 

Saľemti metodiskie materiāli, video un IT materiāli „Mūsdienīgs 

mācību process dabaszinātnēs un matemātikā” projekta nodrošināšanai.  

Veidot datu bāzi par 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām un 

izmantot to, plānojot 

skolas darbu. 

Sadarbībā ar bērnu ārstu un medmāsu izveidota un katru gadu 

pārveidota datu bāze par bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Pārtaisītās kāpnes ratiľu iebraukšanai vienai ieejai skolā. 

Nodrošināt koriģējošo Skolā darbojas koriģējošās vingrošanas pulciľš.  
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vingrošanu skolēniem 

ar stājas traucējumiem. 

Mērķtiecīgāk veikt 

detalizēto pašvērtēšanu, 

izmantojot 

pašvērtēšanā ieteikto 

metodiku. 

Metodisko komisiju sēdēs vēlreiz tika izskatītas pašvērtējuma lapas un 

apspriesta  pašvērtēšanā ieteiktā metodika. 

Mācību gada darba 

plānā plānot skolēnu 

profesionālās 

orientācijas pasākumus 

daţādām vecuma 

grupām. 

Karjeras izvēles kursi skolotājiem, pasākumi, visās klašu grupās tika 

novadītas atklātas klašu audzināšanas stundas par profesijām (kursu 

dalībniekiem un rajona semināra direktoru vietniekiem audzināšanas 

darbā ietvaros). Notiek tikšanās ar daţādu profesiju pārstāvjiem. 

Ekskursijas vidusskolas skolēniem uz SBA , Zilupes arodvidusskolu 

un Rēzeknes robeţsardzes koledţu. Konsultācijas 9. un 12. klašu 

skolēniem Rēzeknes profcentrā. Piedalīšanos projektos, kuri ir saistīti 

ar karjeras izvēli (piem. „Latvijas meţi”, „Latvijas finieris”). 

Pārgājienu maršrutos ir iekļauti objekti, kur var saľemt informāciju par 

profesijām, kuras ir nepieciešamas Latgalē  (zirgu fermas, zemessardze 

un robeţkontroles punkti u.c.) 

Ir izstrādātas vadlīnijas karjeras izvēles nodarbībām un klašu stundu 

tēmas visām klašu grupām no 1. līdz 12.klasei. Notiek sadarbība ar 

Zilupes vidusskolas absolventiem, skolēnu vecākiem un viľu 

piesaistīšana karjeras izvēles pasākumu norisē. 

Skolas vadībai 

mērķtiecīgāk strādāt 

sekojošos darba 

virzienos: mācību gada 

darba plāna veidošana 

un īstenošana ( darba 

analīze atbilstoši 

izvirzītajām 

prioritātēm, prioritāšu 

izvirzīšana ( tas attiecas 

arī uz attīstības plānu) 

un to saistība ar skolas 

darba virzieniem; 

iekšējās kontroles 

efektīva plānošana un 

vadība), metodiskā 

darba organizēšana un 

vadība. 

Ir pārstrādāts mācību gada darba plāns saistībā ar skolas attīstības 

plānu un ar skolas darba virzieniem. 

Pārstrādāts iekšējās kontroles plāns, pārveidota iekšējās kontroles 

vadības struktūra. 

Pedsēdē ir apspriesta metodiskā darba organizēšana un vadība. 

Vienoties par vienotām 

skolas prasībām ar 

mācību procesu 

saistītās 

dokumentācijas 

noformēšanā. 

Darba sanāksme par dokumentācijas noformēšanu 

Pasienes pamatskolas vērtējums 

Izveidot vienotu, 

precīzu skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

kārtību. 

Izglītojamo mācību darba vērtēšana tiek veikta ievērojot valstī noteikto 

vērtēšanas kārtību.  

Skolā ir izstrādāts Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

nolikums.  

Detalizēti pārstrādāts un apstiprināts Izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas reglaments. 

Izglītības iestādes nolikumā iekļautas prasības par izglītojamo mācību 
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sasniegumu vērtēšanu. 

Skolā ir noteikts 10 ballu skalā vērtējamo minimālo vērtējumu skaits 

semestrī katrai klasei katrā mācību priekšmetā. 

Skola regulāri veic skolēnu mācību sasniegumu analīzi. 

Skolas vadība veic skolotāju izglītošanu izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas plānošanā mācību priekšmeta tematiskajos 

plānos. Skolas pedagogi ir informēti par jaunākajiem ieteikumiem 

pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Vērtēšanas metodes atbilst 

skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikācijai.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie direktores un citās 

sanāksmēs tiek apspriesti normatīvie akti, kuri regulē skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kritērijus, kārtību un novērtēšanas formas, ka 

arī jautājumi, kas saistīti ar vērtēšanas procesu.   

 Pedagoģiskās padomes sēdēs  tika izskatīti jautājumi darba kārtībā: 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana,  situācijas analīze, 

 mācību sasniegumu izvērtēšanā, vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa. 

Ir izstrādāta un darbojas pārbaudes un mājas darbu norises un 

vērtēšanas sistēma. 

Pārbaudes darbi tiek fiksēti, rezultāti analizēti un plānota attīstība.  

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas katru mācību gadu pārskata 

skolas mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumus, lai tos uzlabotu un 

ieviestu nepieciešamās korekcijas. Pamatskolas skolotāju metodiskajā 

komisijā tika izstrādāti papildinājumi Izglītojamo mācību sasniegumu 

reglamentam. 

 Skolēni ir informēti par vērtēšanas kritērijiem. Uzsākot darbu skolēni 

zina vērtēšanas kārtību. Vērtēšana ir sistemātiska.  

Skolotāji pamato skolēnu darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. 

Ierakstus klašu ţurnālos par pārbaudes darbu rezultātiem skolotāji 

izdara regulāri, ievērojot kārtību par ierakstu veikšanu klašu ţurnālos. 

Iegūto informāciju skolotāji izmanto pilnveidojot savas darba metodes 

un paľēmienus, plānojot metodisko darbu. Ierakstu kontroli veic skolas 

vadība.  

Ir izstrādāta un darbojas noteikta sistēma vecāku informēšanai par 

visiem skolēnu mācību sasniegumiem, skolēnu vecāki tiek iepazīstināti 

ar iespējamiem vērtēšanas veidiem un to nozīmi mācīšanas un 

mācīšanās procesā. Mācību gada sākumā un klašu vecāku sapulcēs 

vecāki tiek iepazīstināti ar skolas izstrādāto vērtēšanas reglamentu. 

Skolēnu vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sasniegumiem 

mācību darbā, izmantojot dienasgrāmatas, sekmju lapas, vecāku 

sapulces un individuālās sarunas. 

Izveidot vienotas 

prasības rakstisko 

darbu veidošanā un 

labošanā. 

Skolas vadība organizēja seminārus skolotājiem „Rakstu dabu 

veidošana un vērtēšana”, tika piedāvāti praktiski padomi, metodes un 

metodiskie paľēmieni, rakstu darbu paraugi. 

Precīzi izstrādāti rakstu darbu labošanas kritēriji latviešu valodā un 

angļu valodā. 

Pilnveidot 

materiāltehnisko bāzi, 

lai pilnībā nodrošinātu 

mācību standarta 

prasību izpildi sportā 

(sīkais inventārs), 

fizikā (laboratorijas 

darbu nodrošināšanai), 

Mācību materiālā bāze palielināta vismaz par 50%. 

Skola piedalījās projektu konkursos, kas piedāvāja iespējas papildināt 

skolas materiāltehnisko nodrošinājumu. Projektu konkursi: 

Materiāltehniskas bāzes uzlabošana  

(mācību līdzekļi, tehniskie līdzekļi, mēbeles - 8500 Ls; 

sporta zāles rekonstrukcija -14000 Ls; 

sporta inventāra iegāde  - 3000Ls  

(1839Ls – pagasta līdzfinansējums)). 
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mūzikā (mācību gr.) Skolotāji pielieto savā darbā IT. 

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām 100% apmērā. 

Izglītības programmu īstenošanai tiek izmantota mācību literatūra, 

kuras papildināšana un atjaunošana tiek plānota metodiskajās komisijās 

un metodiskajā padomē. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts 

regulāri, mācību grāmatu uzskaite tiek datorizēta. Iespēju robeţās katru 

gadu tiek iegādāta metodiskā literatūra, daiļliteratūra un abonēta prese. 

Bibliotēkas datu bāzes veidošanai izmanto piešķirto datoru. 

Skolas darbinieki iesaistās budţeta plānošanā, plānojot nepieciešamos 

mācību tehniskos līdzekļus kabinetu pilnveidošanai un mācību 

literatūru. Katru gadu rudenī – oktobrī notiek skolas budţeta izstrāde. 

Šajā procesā iesaistīts viss skolas personāls: 

 skolotāji izstrādā savus priekšlikumus (pamatā par savu mācību 

priekšmetu, kā arī citus ieteikumus) un iesniedz tos metodisko 

komisiju vadītājiem; 

 metodisko komisiju vadītāji apkopo skolotāju priekšlikumus un 

iesniedz tos direktora vietniecei mācību  darbā; 

 skolas direktora vietnieki izstrādā budţeta pieprasījumu katrs 

savai jomai, kā arī izsaka citus tos interesējošus priekšlikumus 

par citām jomām; 

 savus priekšlikumus izstrādā un iesniedz skolēnu līdzpārvalde 

un skolas padome; 

 skolas direktore apkopo visus iesniegtos priekšlikumus un 

izveido skolas budţeta pieprasījumu iesniegšanai pagasta 

pašvaldībā; 

 pašvaldība izskata skolas iesniegto budţeta pieprasījumu un 

lemj par tā apstiprināšanu. 

Organizējot saimniecisko darbību, skola katru gadu nodrošina attīstības 

plāna prioritāšu un maza apjoma remontu finansēšanu. 

Izmantot alternatīvas 

metodes papildu 

finanšu līdzekļu 

piesaistei ( integrācijas 

projekti u.c.) 

Skola veica pasākumus finansu līdzekļu piesaistīšanai: 

Autobusa iegāde - 28910Ls; 

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšana – 2665,60Ls; 

Izremontēti piebraucamie ceļi skolai; 

Informatizācijas projektā skola saľems IT un datorus . 

Precīzāk plānot skolas 

attīstību, plānojot 

resursus, atbildīgos, 

kontroli un pārraudzību 

Detalizēti izstrādāts izglītības kvalitātes pārraudzības pamatsaturs 

skolā, IKP laika zonas un IKP atbildīgas personas ( apstiprināts 

01.02.2007.). 

Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. Skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti tiek regulāri analizēti un vajadzības 

gadījumā pārskatīti un koriģēti. 

Skolā ir zināma kārtība attīstības plāna izstrādei, apspriešanai, 

pieľemšanai. 

Skolā darbojas vadības un attīstības plāna izstrādes  grupas, kas modelē 

attīstības plānu, koordinē darbinieku aktivitātes, apkopo pedagogu , 

skolēnu, viľu vecāku un citu  skolas darbinieku viedokļus. 

Skolā ir izstrādāts attīstības plāns 2007.- 2009. gadam. Attīstības plānā 

iekļauto prioritāšu izpilde regulāri tiek kontrolēta, izvērtēta, kā 

rezultātā attīstības plānā tiek ieviestas korekcijas un papildinājumi. 

Tiek veikta skolēnu un vecāku anketēšana par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem. Pēc darba pašvērtējuma izveidošanas tiek organizētas 

lielas darba grupas pa pamatjomām, kuras apkopo, noformē iegūtos 

datus, izveido prioritāšu, ieviešanas kritēriju un uzdevumu tabulas. 

Iegūtie dati tiek iesniegti vadības komandai, kura tos noformē vienotā 
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attīstības plānā.  

Izstrādāt vienotu 

sistēmu, kā optimāli 

iesaistīt skolēnus, viľu 

vecākus, skolas 

tehniskos darbiniekus 

u.c. interesentus skolas 

darbības 

reglamentējošo 

dokumentu, 

pašvērtējuma ziľojuma, 

attīstības plāna u.c. 

izstrādē, apspriešanā un 

pieľemšanā; to izstrādē 

ievērojot lietvedības 

prasības 

Skolā tika organizētas skolas vadības sanāksmes par pašvērtēšanas 

procesa būtību, norīkotas personas, kas atbild par sākotnēju vērtēšanu. 

Skolas darbinieki iesaistīti pašvērtēšanas procesā, skolas stipro un vājo 

pušu apzināšanā un uzlabojumu veikšanā  

(skolotāju, skolēnu, vecāku un tehnisko darbinieku aptauju materiāli, 

diskusijas). 

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide. 

Pašvērtējuma ziľojumi tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Skolā tika izveidotas darba analīzes un pašvērtēšanas formas. Darba 

kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notiek visa 

mācību gada laikā un ir pamats skolas darba stipro pušu un turpmāko 

vajadzību noteikšanai. 

Skolā ir izstrādātas formas pašanalīzei, ko veic priekšmetu skolotāji, 

klašu audzinātāji, atbalsta personāls un vadības komanda. 

Skolas darbinieki tiek iepazīstināti ar izveidoto pašvērtējuma 

ziľojumu, aicināti izteikt ierosinājumus par nepieciešamajiem 

grozījumiem. Ziľojuma dati tiek izmantoti klases audzinātāju stundās 

un vecāku sapulcēs. 

Ieviest jaunākās 

mācību tehnoloģijas 

mācīšanas un 

mācīšanās procesā. 

Skolotāji daudz izmanto datorklasi un INTERNET resursu 

mērķtiecīgai materiālu sagatavošanai un kvalitatīvai mācību 

priekšmetu apguvei( darba lapas, pārbaudes darbi, uzdevumi mācību 

priekšmetos u.c.), kā arī gatavošanās konkursiem, referātiem, mācību 

pētnieciskajiem darbiem, mācību olimpiādēm. Skolēni rosināti veikt 

projekta darbus, pētnieciskos darbus. Mācību procesā tiek izmantoti 

novadpētniecības materiāli, skolā ir izveidots muzejs. Skolēni var 

izmantot datorklasi un interneta pieslēgumu mācību vielas padziļinātai 

apguvei. 

Nostiprināt un attīstīt 

skolēnu mācīšanās 

motivāciju 

Tiek plānota atbalsta sniegšana skolēniem. Atbalsta sniegšanas sistēmā 

skolā iesaistīta skolas administrācija, mācību priekšmetu skolotāji, 

skolas psiholoģe, pagasttiesas pārstāvis, vecāki un skolēni. Skolā 

pieľemti noteikumi rīcībai ar skolēniem, kuri neattaisnoti kavē mācību 

stundas vai neapmeklē skolu. 

Skolēniem ar mācīšanās grūtībām tiek sniegta īpaša palīdzība. 

Izveidota individuālo konsultāciju sistēma, regulāra konsultāciju 

apmeklējumu uzskaite, darba pārraudzība un efektivitātes izvērtējums. 

 Skolotāji izmanto aktīvu izziľas procesu veicinošas metodes, kuras 

paralēli daţādu prasmju un iemaľu attīstīšanai var paaugstināt arī 

skolēnu mācīšanās motivāciju. 

Tika veikta skolēnu anketēšana, lai noskaidrotu skolēnu attieksmi pret 

mācībām un diagnosticētu motivācijas sākotnējo līmeni. Izmantojot 

skolēnu atbildes tika izveidoti ieteikumi, kā mācību procesā veidot 

skolēnu motivāciju. 

Tiek plānota atbalsta sniegšana skolēniem. 

Pilnveidot mācību 

priekšmetu 

programmas atsevišķos 

priekšmetos, ievērojot 

pamatizglītības 

reformas prasības. 

 2008. gadā tika licencētas 3 programmas: pamatizglītības 

mazākumtautību programma, pirmsskolas izglītības mazākumtautību 

programma un speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti 

vispārējās izglītības iestādē. 

Notiek savstarpēja informācijas apmaiľa par mācību saturu, mācību 

metodēm, prasmju un iemaľu attīstīšanu, saskares punktu meklēšana 

mācību saturā, starppriekšmetu saiknes realizēšana mācību stundās. 

Kopējās sanāksmēs tika pārrunāti un analizēti izglītības standartu 

galvenie principi un prasības. Skolā vienojās par vienotu formu un 
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kritērijiem programmu izstrādē. Notiek mācību priekšmetu programmu 

standartu un paraugprogrammu izpēte, salīdzināšana, analīze un 

izvērtēšana. 

Optimizēt skolēnu 

attīstības dinamikas 

izpētes sistēmu. Pēc 

faktu statistiskās 

konstatācijas un cēloľu 

noskaidrošanas, 

izstrādāt tālākās rīcības 

plānu, nodrošinot 

ciešāku sadarbību ar 

skolēna vecākiem 

problēmas risināšanā 

Skolā ir izveidota skolēnu attīstības un sekmju uzskaites sistēma, 

vienoti pārbaudes darbu veidošanas principi. Skolēnu sasniegumi tiek 

analizēti pa līmeľiem, pārbaudes darba jautājumi tiek analizēti pēc 

grūtības pakāpes rādītājiem. Grūtības pakāpe rāda, cik grūts bijis 

jautājums. Lai raksturotu jautājuma izšķirtspēju, tiek aprēķināts 

izšķirtspējas koeficients, kuru izmanto pārbaudes darbu rezultātu 

apstrādei.  

Pāšvērtēšanas procesā 

metodiski izmantot 

detalizēto vērtēšanu, 

analizēt pāršvērtēšanas 

procesa gaitu ar visām 

skolas darbā 

iesaistītajām pusēm 

Skolā tiek izanalizēts un apkopots teorētiskais un praktiskais materiāls 

par skolas darbības pašvērtēšanas procesiem, pieredzi un attīstības 

tendencēm. Ir izstrādāti skolas darba novērtēšanas kritēriji pa jomām, 

metodes , balstoties uz „Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas 

rokasgrāmatas ”rekomendācijām un nozīmētas katram konkrētam 

gadījumam atbildīgās personas. Skolas vadība plāno skolas darba 

kontroli un izvērtēšanu visos darbības virzienos. Tiek izanalizētas 

kontrolējama procesa stiprās un uzlabojamās jomas. Vērtēšanā iegūto 

informāciju izmanto tālākā skolas darba plānošanā. Skolas attīstības 

pašvērtēšanas izveidē ietverti skolas attīstības pamatmērķi, 

pamatvirzieni un attīstības iespējas.  

 

 Skolas darba pašvērtējums pamatjomās 

1. Mācību saturs 

1.1.Skolā īstenotās izglītības programmas 

Licencētās programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās izglītības programmu paraugiem. 

Nepieciešamās izmaiľas tiek veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir pievienotas licencētajām 

programmām un ir apstiprinātas.  

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 

21015711. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

21015811. 

Piecas programmas ir akreditētas: 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011; 

 Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību mācībvalodas vispārizglītojošā virziena 

programma31011021; 

 Pamatizglītības programma21011111; 

 Pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma2101112; 

 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 01011121.  

Skolā izstrādātas speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas: 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 21015621; 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 

21015721; 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  21015821. 

Pasienes pamatskolā Zilupes vidusskolas struktūrvienībā tiek īstenotas pamatizglītības 

mazākumtautību programmas un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma. 

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=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=8339&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=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
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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 metoţu un 

mācību līdzekļu izvēli. 

Zilupes vidusskolas skolotāji strādā pēc IZM ISEC piedāvātajām mācību priekšmetu 

paraugprogrammām. Katrs mācību priekšmeta pedagogs atbilstoši izvēlētajai mācību priekšmeta 

programmai izstrādā tematisko plānu, kurā paredz mācību vielas apguves laiku katrai klasei, kā 

arī izvēlēto tēmu atbilstību valsts standartam. Tematisko plānojumu 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 ziľojumus un, plānojot jauno mācību gadu, 

ľem vērā skolotāju ieteikumus. 

 Mācību priekšmetu stundu saraksts mācību gadam katrai izglītības programmai veidots, 

pamatojoties uz licencētās programmas mācību priekšmetu un stundu plānu. Skolēnu mācību 

slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Tematiskajos plānos katras 

mācību tēmas apguvei paredzētais laiks pārsvarā ir optimāls, lai skolēni varētu gūt savām spējām 

atbilstošus rezultātus mācību darbā. Laika sadalījums katra temata apguvei saskan ar ierakstiem 

klases ţurnālā. 

Skolas vadība informē skolotājus par pieejamajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

Mācību gada sākumā metodiskajās komisijas izvērtē skolotāju izvēlētās mācību priekšmetu 

programmas, akceptē izvēli un iesaka skolas direktoram apstiprināt skolotāju veidotās mācību 

priekšmetu programmas. 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. 

Atbilstoši minētajām paraugprogrammām skolotāji sagatavo savus mācību priekšmetu 

tematiskos plānojumus. Vizuālajā mākslā ir izstrādāta autorprogramma.  

Stiprās puses: 

 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; 

 Skolotāji pārzina sava mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmu 

īstenošanā;  

 Visos mācību priekšmetos ir pieejami standarti, programmu paraugi un izstrādāti mācību 

satura tematiskie plānojumi; 

 Atsevišķi pedagogi izstrādā savas mācību priekšmeta programmas; 

 Skolā izstrādāta vienota audzināšanas programma. 

 Skola bija iesaistījusies 4 projektos, kas paaugstināja skolotāju kompetenci: 

o „Domā citādāk eksaktāk” – piedalījās 9 pedagogi; 

o „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” – piedalījās 9 pedagogi; 

o „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” – piedalījās 29 pedagogi un ieguva 2., 3. Un 4.pakāpi.; 

o Kursos piedalījās 13 pedagogi. 
 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Saglabāt visas esošās izglītības programmas, cenšoties piesaistīt tām izglītojamos; 

 Turpināt darbu jauno 2009./10. Un 2010./11.m.g. uzsākto izglītības programmu un 

mācību priekšmetu standartu īstenošanā; 

 Nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas (01011111) atbilstību jaunajām 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām; 
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 Veicināt daţādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, īstenojot mācību satura 

plānošanu skolā; 

 Pilnveidot pamatizglītības mācību priekšmetu tematiskajos plānos diferencētu un 

individuālu pieeju skolēniem; 

 Regulāri izglītot skolotājus mācību satura plānošanas jautājumos; 

 Veikt nepieciešamos pasākumus vidējās izglītības reformas īstenošanai; 

 Piesaistīt skolēnus vakara un maiľu skolas programmās. 

Vērtējums –  ļoti labi   

 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

2.1.1.Mācību stundas kvalitātes vērtēšana. 

Skola regulāri novērtē pedagoģu darba kvalitāti. Ir kritēriji pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanai. Klases ţurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām, klašu ţurnālu aizpildīšana ir 

uzraudzīta. 

2.1.2.Mācību stundas organizācija. 

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

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

Lielakajā daļā mācību stundu izmanto pieejamos mācību līdzekļus. Aprīkojumu un unformāciju 

tehnoloģijas. 

Skola pārsvarā nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām, taču nepieciešams papildināt bibliotēkas 

fondu ar jaunām, mūsdienu saturam atbilstošākām mācību grāmatām. Skolā ir pieejama uzziľu 

literatūra, taču darbam klasē būtu nepieciešams lielāks eksemplāru skaits. Skola nodrošina 

nepieciešamo mācību materiālu pavairošanas iespējas. 

Katrā mācību priekšmetā izstrādāta vienota mājas darbu sistēma. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, 

vairumā gadījumu ir optimāli un sabalansēti starp daţādiem mācību priekšmetiem. Mājas darbu 

formas ir daudzveidīgas. Mājas darbi savlaicīgi tiek izlaboti, analizēti un atdoti skolēniem. 

Skolēni zina par mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr ľem to vērā mācību 

procesā. Skolēnu vecāki ir informēti par   pastāvošo mājas darbu sistēmu. 

 Mācību procesā skolotāji cenšas izmantot skolēniem pazīstamo, nozīmīgo un ar ikdienas dzīvi 

saistīto informāciju. 

Skolēni tiek iesaistīti daudzveidīgā praktiskā darbībā – dabaszinību, matemātikas, fizikas, 

bioloģijas, ģeogrāfijas un citās mācību stundās. Mājturības un tehnoloģijas stundās skolēni 

darina praktiskas, sadzīvē izmantojamas lietas. Skolēni piedalās apkārtējās vides saglabāšanā un 

sakopšanā.  

Skolā izstrādāta vienota skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība, un visiem 10. - 12. 

klašu skolēniem jāizstrādā un jāaizstāv zinātniski pētnieciskais darbs. Katru gadu atsevišķi 

skolēni piedalās zinātniski pētniecisko darbu konkursos un skatēs novadā un reģionā, taču ne visi 

skolēni ir pietiekami motivēti pētnieciskajai darbībai. 

Skolotāji izmanto alternatīvās mācību darba formas: projektu darbu, mācību ekskursijas uz 

augstskolām, muzejiem, raţošanas uzľēmumiem, iestādēm, skolēni tiek iepazīstināti ar dabas, 

vēstures un kultūras objektiem. Vidusskolēni katru gadu apmeklē izstādi ,,Skola”, kas sniedz 

iespēju iepazīt daţādas izglītības iespējas, izvērtēt savu nākotnes ieceru atbilstību realitātei. 

Skola atbalsta skolēnu piedalīšanos biznesa un komercstruktūru organizētajos projektos un 

konkursos, skolēnu mācību uzľēmuma veidošanu.  

Skolēni arī apmeklē atvērto durvju dienas augstskolās, Zilupes vidusskolai  ar augstskolām, kur 

studē skolas absolventi,  ir  cieši sakari. Katru gadu tiek saľemtas pateicības vēstules par 

absolventu sagatavošanu studijām. 

2.1.3.Mācību metoţu izvēle; 

   Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst 

skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai, tā saturam, skolēnu spējām un sagatavotības 

līmenim. Galvenokārt pedagogi izmanto vārdiskās un tiešās izziľas mācību metodes – uzskates 

(demonstrējumi, ekskursijas, patstāvīgie novērojumi) un praktiskās metodes (laboratorijas un 
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praktiskie darbi). Lielākā daļa pedagogu apguvusi un savā darbā izmanto darbu pāros, darbu 

grupās, „prāta vētru”, lomu spēles, pētījumus, diskusijas, vizualizēšanu. Grupu darbu apgrūtina 

mazs skolēnu skaits klasēs. 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. Apvienotajās 

klasēs skolotāji skolēniem  piedāvā patstāvīgo darbu. Strādājot ar skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācību darbā un ar speciālām vajadzībam, skolotāji izmanto atbilstošas mācīšanas metodes, 

izmantojot shēmas, tabulas, zīmējumus, attēlus.  

2.1.4.Pedagogu un skolēnu dialogs. 

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. Diemţēl ne vienmēr skolēnus 

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

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

mācību darbā radušās problēmas. 

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 gan valsts, gan starptautiska mēroga projektos.  

Stiprās puses 

  lielākā daļa pedagogu apguvuši un izmanto daudzveidīgas un 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 ľem to vērā, palīdz risināt mācību darbā radušās 

problēmas; 

 lielākā daļa pedagogu veido metodiskās izstrādnes un piedalās metodiskajās skatēs skolā 

vai novadā, novadu apvienībā; 

 izstrādāta vienota zinātniski pētnieciskās darbības kārtība 10. un 11.klašu skolēniem; 

 tiek izmantotas alternatīvās mācību darba formas – projektu darbs, mācību ekskursijas. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 plānot pedagogu tālākizglītību darbam speciālās pamatizglītības programmā 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; 

 skolotājiem kooperēties un sadarboties dabaszinātľu kabinetos pieejamo atbalsta 

materiālu un mūsdienīgu mācību līdzekļu izmantošanā; 

 mācīšanas procesā akcentēt individualizāciju un diferenciāciju; 

 uzlabot skolēna un skolotāja dialoga kvalitāti; 

  organizēt pedagogu savstarpēju atbalstu un atbalstu jaunajiem kolēģiem mācīšanas 

kvalitātes uzlabošanai; 

 uzlabot skolēnu zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti; 

 metodiskajās komisijās strādāt pie vienotas mājas darbu sistēmas izveides; 

 izstrādāt vienotu kārtību mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai, pārraudzīšanai; 

 papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziľas literatūru, vārdnīcām. 

Vērtējums –  labi   
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2.2. Mācīšanās kvalitāte 

2.2.1.Skolēnu mācīšanās darba organizēšana; 

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

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

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

palīdz skolēniem veidot mācību motivāciju un pētnieciskā darba iemaľas.  

Plānojot darbu, pedagogi ľem vērā klases skolēnu sagatavotības līmeni un spējas. Pedagogi 

plāno individuālo darbu ar skolēniem - konsultācijas, kuru laiki ir saskaľoti ar skolas 

administrāciju un publiski pieejami skolēniem un viľu vecākiem.  

Skolā izstrādātas vienotas prasības rakstu darbu kultūrai, taču ne vienmēr pedagogi visos 

priekšmetos pieprasa tās konsekventi ievērot. 

Skolēni prot strādāt grupās, palīdz viens otram  mācību procesā, iesaistās mācību projektos. 

Skolēniem pārsvarā ir iespējams mācību nolūkiem izmantot datorklasi, bibliotēku, lasītavu, tajā 

izvietoto datoru ar interneta pieslēgumu, lietot bezvadu interneta pieslēgumu.  

Skolēni tiek rosināti izmantot modernās tehnoloģijas, gatavojot prezentācijas daţādos mācību 

priekšmetos, veidojot pasākumus, gatavojoties olimpiādēm un konkursiem.  

Projekta ,,Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Zilupes 

vidusskolā” īstenošanas rezultātā skolēniem 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 daţādus mācību palīglīdzekļus - 

enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas un preses izdevumus - jo skolā šie izdevumi ir 

pietiekamā skaitā. Mācību literatūras fonds katru gadu tiek atjaunots. 

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. 

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.  

2.2.2.Skolēnu līdzdalība un sadarbība mācīšanās procesā. 

Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu, pret mācību darbu, bet ir arī tādi, kuriem 

trūkst atbildības un aktīvas iesaistīšanās mācīšanas procesā. 

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. Skolēni izmanto konsultācijas pie mācību 

priekšmetu skolotājiem. 

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.  

Skolēni paši atzīst, ka kavējumi sagādā grūtības mācīšanās procesā. Lielāka daļa skolēnu bez 

attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Zilupes vidusskolā uzskaita 

mācību stundu kavējumus un analīzē to iemeslus un skolā ir izstrādāta vienota kavējumu 

uzskaites kārtība, paredzēta noteikta atbildība neattaisnotu mācību kavējumu gadījumos. Skolēni 

un vecāki zina, kā rīkoties mācību kavējumu gadījumos, taču daţreiz samierinās ar 
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neattaisnotiem kavējumiem. Skola cenšas atrast efektīvas sadarbības formas, lai tos pilnīgi 

novērstu. 

Liela daļa skolēnu ir ieinteresēti mācību procesa uzlabošanā, izsaka pamatotus ierosinājumus.   

Skolotāji regulāri piedāvā metodes, kas attīsta skolēnu sadarbības prasmes. Pārsvarā skolēni prot 

sadarboties mācību procesā, labprāt strādā pāros, grupās, prot pamatot savu viedokli. Atbildību 

bieţi uzľemas daţi līderi. Atsevišķi skolēni labprāt ļauj uzľemties iniciatīvu klases līderiem. 

Lielākā daļa skolēnu labprāt palīdz viens otram mācīšanās procesā. Daţos gadījumos skolēni ar 

zemu mācību motivāciju traucē darbu citiem skolēniem, izrādot negatīvu attieksmi pret 

mācīšanās procesu. 

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. 

Stiprās puses 

 lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu un mācīšanos; 

 liela daļa skolēnu ir ieinteresēti mācību procesa uzlabošanā, izsaka pamatotus 

ierosinājumus; 

 pedagogi rosina skolēnus apgūt daţādas sadarbības formas un pētnieciskā darba iemaľas; 

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

rezultātus; 

 sekmīgi organizēts mācīšanās process apvienotajās klasēs; 

 izveidota skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaites datu bāze digitālā formā; 

 izstrādātas vienotas prasības rakstu darbu noformēšanai un kultūrai; 

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

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

laureātu, skolēnu, kam nav kavējumu, apbalvošana). 

Tālākās attīstības vajadzības 

 turpināt darbu neattaisnoto kavējumu novēršanā; 

 pilnveidot skolēnu mācību organizatoriskās prasmes; 

 visos priekšmetos akcentēt skolēnu rakstu kultūras nozīmi, īstenojot vienotās prasības; 

 pilnveidot iespējas un rosināt skolēnus mērķtiecīgi izmantot skolas resursus - datorklasi, 

bibliotēku, lasītavu mācīšanās nolūkiem; 

 rosināt skolēnu interesi par lasīšanu. 

Vērtējums – labi 

  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

2.3.1.Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte 

Skolotāji zina un lielākoties ievēro vienoto vērtēšanas kārtību. Skolēniem un viľu vecākiem ir 

zināma skolas izstrādātā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Vērtēšana skolā ir 

sistemātiska.  

Visi pedagogi par mācību priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informē skolēnus katra 

semestra sākumā, bet obligāti - katras tēmas sākumā. Skolā tiek saskaľots vienots pārbaudes 

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

skolēniem, vecākiem un pedagogiem  skolas pieejamā vietā. Visi skolotāji jau mācību gada 

sākumā skolēnus iepazīstina ar vērtēšanas principiem savā mācību priekšmetā. 

Vērtēšanas metodes tiek izvēlētas atbilstoši skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

Katram skolotājam ir izstrādāti detalizēti vērtēšanas kritēriji daţādām vērtēšanas formām un 

paľēmieniem savā mācību priekšmetā. Uzsākot darbu, skolēni zina vērtēšanas kārtību, kritērijus 

katrā mācību priekšmetā.  
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Skolotāji pamato skolēna darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Lielākā daļa skolotāju 

mācību procesā regulāri izmanto skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu. 

Skolotāji prasmīgi iesaista skolēnus 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 skolēnu atzīst, ka ir labi informēti par pārbaudes darbos izvirzītajām prasībām un 

vērtēšanas kārtību, kā arī pietiekami iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju. 

 Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību, valsts 

standartu prasības un skolā izstrādāto Zilupes vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas reglamentu. Skolotāji regulāri veic ierakstus klases ţurnālā un citos dokumentos. 

2.3.2.Vērtējumu uzskaite un vērtē jumu analīzes rezultātu izmantošana. 

Pedagogi regulāri analizē savus izstrādātos pārbaudes darbus ar nolūku uzlabot vērtēšanas 

kvalitāti. Metodiskajās komisijās semestra beigās tiek analizēta vērtēšanas procesā iegūtā 

informācija un sagatavots ziľojums pedagoģiskās padomes sēdei. 

Atbilstoši rezultātiem tiek plānoti metodiskā darba uzdevumi un ieteikumi nākamajam posmam. 

Regulāri tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu analīzes apkopojums valsts pārbaudes darbos ar 

mērķi uzlabot mācību procesu.  

Priekšmetu skolotāji analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un izsaka 

priekšlikumus turpmākajam darbam. 

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 skolēni, vecāki, skolas padome. 

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai 

un attīstībai.  

Skolēnu vecāki regulāri saľem informāciju par skolēnu mācību rezultātiem. 

Skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos praktiski neatšķiras no skolēna ikdienas sasniegumiem. 

Tātad skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma darbojas produktīvi. 

 

Stiprās puses 

 ir izstrādāta vienota Zilupes  vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

reglamentu, ar to iepazīstināti skolotāji, skolēni, vecāki; 

 pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus, analīzes rezultātus 

izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai; 

 skolēni un viľu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem; 

 skolā tiek uzkrāta un analizēta vērtēšanas procesā iegūtā informācija par skolēnu ikdienas 

sasniegumiem un sasniegumiem valsts pārbaudes darbos; 

Tālākās attīstības vajadzības 

 ieviest e-klases pakalpojumus; 

 ieviest un apgūt mācību sasniegumu vērtēšanas elektroniskās uzskaites e-klases iespējas;   

  pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus projektu, pāru, grupu, 

mutisko un praktisko darbu objektīvākai novērtēšanai; 

  mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtējumu. 

Vērtējums – labi 

3.Skolēnu sasniegumi 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta vienota kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei, kuru ievēro visi skolas skolotāji, 

tās ievērošanu kontrolē un pārrauga direktora vietnieks izglītības jomā. 

Katra semestra beigās mācību priekšmetu skolotāji veido kopsavilkumu (atskaiti) par skolēnu 

mācību sasniegumiem, kurā procentuāli atspoguļo skolēnu sekmes mācību priekšmetā. Klases 

audzinātāji veido sekmju kopsavilkumu par savu klasi. Skolā tiek digitāli uzkrāta informācija par 
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skolēnu mācību sasniegumiem katrā mācību priekšmetā un vidējo vērtējumu mācību semestrī un 

gadā.  

Mācību sasniegumi tiek analizēti metodiskajās komisijās, 2 reizes gadā pedagoģiskās padomes 

sēdēs, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa uzlabošanu. Īpaša vērība tiek pievērsta devīto 

un divpadsmito klašu skolēniem, kā arī tiem skolēniem, kuriem nepietiekams vērtējums ir kādā 

no mācību priekšmetiem. 

Analizējot skolēnu mācību sasniegumus, tiek izmantoti četri vērtējuma līmeľi: 

9, 10 balles - augsts sniegums; 6, 7, 8 balles - optimāls sniegums; 

4, 5 balles - pietiekams sniegums; 1,2,3 balles - nepietiekams sniegums. 

Pārskats par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā Pasienes pamatskolā 
(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi) 

2008./2009.mācību gadā 

Klase* Mācību priekšmeti, 

kuros bija valsts 

pārbaudes darbi  

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1 – 3 balles, 

nepietiek. 

līmenis % 

4 – 5 balles, 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6 – 8 balles,  

optimāls 

līmenis 

 % 

9 – 10 balles, 

 augsts 

līmenis  

% 

Augsts un 

optimāls 

līmenis kopā 

% 

3. 
Dzimtajā valodā / 

krievu 
8 1 

 50% 50%  50% 

3. Matemātikā 8 1 12% 25% 50% 13% 63% 

3. Valsts valodā 8 1 12% 50% 38%  38% 

6. 
Dzimtajā valodā / 

krievu 
8 1 

25% 75%    

6. Matemātikā 8 1 25% 50% 25%   25% 

6. Valsts valodā 8 1 25%  50% 25%  25% 

9. Valsts valodā  8 1  87% 13%   13% 

9. Dzimtajā valodā / 

krievu 
8 1 

  87% 13%   13% 

9. Matemātikā 8 1  87% 13%   13% 

9. Angļu valodā 8 1  87% 13%   13% 

9. Vēsturē 8 1  100%    

 

Pārskats par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā  Pasienes pamatskolā 
(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi) 

2009./2010.mācību gadā 

Klase* Mācību priekšmeti, 

kuros bija valsts 

pārbaudes darbi  

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1 – 3 balles, 

nepietiek. 

līmenis % 

4 – 5 balles, 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6 – 8 balles,  

optimāls 

līmenis 

 % 

9 – 10 balles, 

 augsts 

līmenis  

% 

Augsts un 

optimāls 

līmenis kopā 

% 

3. 
Dzimtajā valodā / 

krievu 
10 1 

 50% 30% 20% 50% 

3. Matemātikā 10 1 30% 30% 30% 20% 50% 

3. Valsts valodā 10 1 30% 30% 30% 10% 40% 

6. 
Dzimtajā valodā / 

krievu 
11 1 

18% 36% 46%  46% 

6. Matemātikā 11 1 36% 28% 36%   36% 

6. Valsts valodā 11 1 18%  46% 36%  36% 

6. Dabaszinībās 11 1 18% 28% 54%  54% 

9. Valsts valodā  7 1  57% 43%   43% 

9. Dzimtajā valodā / 

krievu 
7 1 

  72% 28%   28% 

9. Matemātikā 7 1  72% 28%   28% 

9. Angļu valodā 7 1  72% 28%   28% 

9. Vēsturē 7 1  57% 43%  43% 
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Statistiskā informācija par skolēnu mācību darbā sasniegtajiem rezultātiem 

Pārskats par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā Zilupes vidusskolā 

(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi) 

2008./09.mācību gadā 

Klase* Mācību priekšmeti, 

kuros bija valsts 

pārbaudes darbi  

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1 – 3 balles, 

nepietiek. 

līmenis % 

4 – 5 balles, 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6 – 8 balles,  

optimāls 

līmenis 

 % 

9 – 10 balles, 

 augsts 

līmenis  

% 

Augsts un 

optimāls 

līmenis kopā 

% 

3. 
Dzimtajā 

valodā/latviešu 
10 1 

 20% 80%  80% 

3. 
Dzimtajā 

valodā/krievu 
13 1 

 31% 69%  69% 

3. Matemātikā 23 2  30% 66% 4% 70% 

3. Valsts valodā 13 1 8% 15% 77%  77% 

6. 
Dzimtajā 

valodā/latviešu 
7 1 

 43% 57%  57% 

6. 
Dzimtajā 

valodā/krievu 
15 1 

7% 53% 40%  40% 

6. Matemātikā 22 1 23% 50% 27%  27% 

6. Valsts valodā 15 1 7% 53% 40%  40% 

9. Valsts valodā  14 1  36% 64%  64% 

9. Dzimtajā 

valodā/latviešu 
14 1 

 29% 71%  71% 

9. Dzimtajā 

valodā/krievu 
14 1 

7% 71% 22%  22% 

9. Matemātikā 28 1 7% 39% 50% 4% 54% 

9. Angļu valodā 28 2 3% 36% 61%  61% 

9. Vēsturē 28 2  39% 61%  61% 

11. Biznesa ekonom.  

pamatos 
35 1 

 23% 77%  77% 

11. Ģeogrāfijā 35 1  14% 83% 3% 86% 

11. Informātikā 5 1   60% 40% 100% 

12. Valsts valodā  14 1  50% 43% 7% 50% 

12. Dzimtajā 

valodā/latviešu 
24 1 

 13% 70% 17% 87% 

12. Dzimtajā 

valodā/krievu 
14 1 

 57% 36% 7% 43% 

12. Matemātikā 38 2 8% 21% 63% 8% 71% 

12. Svešvalodā (angļu) 38 1  50% 45% 5% 50% 

12. Svešvalodā (krievu) 15 1   100%  100% 

12. Vēsturē 38 2  18% 72% 10% 82% 

12. Bioloģijā 38 1  29% 61% 10% 71% 
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Pārskats par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā Zilupes vidusskolā 

(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi) 

2009./10.mācību gadā 

Klase* Mācību priekšmeti, 

kuros bija valsts 

pārbaudes darbi  

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1 – 3 balles, 

nepietiek. 

līmenis % 

4 – 5 balles, 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6 – 8 balles,  

optimāls 

līmenis 

 % 

9 – 10 

balles, 

 augsts 

līmenis  

% 

Augsts un 

optimāls 

līmenis kopā 

% 

3. 
Dzimtajā 

valodā/latviešu 
8 1 

 12% 75% 13%  88% 

3. 
Dzimtajā 

valodā/krievu 
25 1 

 20% 60%  20% 80% 

3. Matemātikā 33 2  18% 67% 15% 82% 

3. Valsts valodā 25 1 4% 20% 64% 12% 76% 

6. 
Dzimtajā 

valodā/latviešu 
12 1 

 42% 58%  58% 

6. 
Dzimtajā 

valodā/krievu 
17 1 

12% 41% 41% 6% 47% 

6. Matemātikā 29 1 17% 24% 52% 7% 59% 

6. Valsts valodā 17 1 12% 47% 35% 6% 41% 

6. Dabaszinībās 29 2 7% 38% 45% 10% 55% 

9. Valsts valodā  13 1  15% 31% 54%   54% 

9. Dzimtajā 

valodā/latviešu 
12 1 

  8% 92%   92% 

9. Dzimtajā 

valodā/krievu  
13 1 

 15% 39% 39% 7%  46% 

9. Matemātikā 25 2 8% 24% 68%   68% 

9. Angļu valodā 25 1 8% 40% 52%  52% 

9. Vēsturē 25 2  8% 36% 52%  4% 56% 

11. Biznesa ekonom. 

pamatos 
21 1 

 33% 67%  67% 

11. Ģeogrāfijā 21 1   10% 76% 14% 90% 

11. Informātikā 9 1   89% 11% 100% 

12. Valsts valodā  10 1   30% 70%   70% 

12. Dzimtajā 

valodā/latviešu 
25 1 

 28% 64% 8% 72% 

12. Dzimtajā 

valodā/krievu  
10 1 

 60% 40%   40% 

12. Matemātikā 35 2 3% 34% 60% 3% 63% 

12. Svešvalodā (angļu) 35 1  20% 80%  80% 

12. Svešvalodā 

(krievu) 

25 
1 

 4% 84% 12% 96% 

12. Vēsturē 35 2  20% 80%  80% 

12. Bioloģijā 35 1  20% 74% 6% 80% 
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Pārskats par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā Zilupes vidusskolā 

(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi) 

2010./2011.mācību gadā 

Klase* Mācību priekšmeti, 

kuros bija valsts 

pārbaudes darbi  

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1 – 3 balles, 

nepietiek. 

līmenis % 

4 – 5 balles, 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6 – 8 balles,  

optimāls 

līmenis 

 % 

9 – 10 balles, 

 augsts 

līmenis  

% 

Augsts un 

optimāls 

līmenis kopā 

% 

3. 
Dzimtajā valodā / 

latviešu 
10 1 

 20% 60% 20%  80% 

3. 
Dzimtajā valodā / 

krievu 
21 1 

10% 35% 40% 15% 55% 

3. Matemātikā 31 2 14% 32% 32% 22% 54% 

3. Valsts valodā 21 1 15% 35% 45% 5% 50% 

6. 
Dzimtajā valodā / 

latviešu 
16 1 

 50% 50%  50% 

6. 
Dzimtajā valodā / 

krievu 
20 1 

15% 50% 36% 5% 41% 

6. Matemātikā 36 2 14% 58% 28%   28% 

6. Valsts valodā 20 1 30%  40% 25% 5%  30% 

6. Dabaszinībās 36 2 8% 42% 47% 3% 50% 

9. Valsts valodā  15 1 20% 47% 33%   33% 

9. Dzimtajā valodā / 

latviešu 
12 1 

 50% 50%  50% 

9. Dzimtajā valodā / 

krievu 
15 1 

 20% 53% 27%   27% 

9. Matemātikā 27 2 15% 48% 37%  37% 

9. Angļu valodā 27 2 11% 44% 41% 4%  45% 

9. Vēsturē 27 2  11% 63% 26%  26% 

11. Biznesa ekonom. 

pamatos 
15 1 

 13% 87%  87% 

11. Ģeogrāfijā 15 1  14% 66% 20%  86% 

11. Informātikā 15 1   73% 27% 100% 

12. Valsts valodā  7 1   43% 57%  57% 

12. Dzimtajā valodā / 

latviešu 
14 1 

  29% 71%   71% 

12. Dzimtajā valodā / 

krievu 
7 1 

 14% 86%   86% 

12. Matemātikā 21 2 4% 24% 67% 5% 72% 

12. Svešvalodā (angļu) 21 1 4% 29% 67%  67% 

12. Svešvalodā 

(krievu) 

14 
1 

  86% 14% 100% 

12. Bioloģijā 21 1  14% 81% 5% 86% 

12. Informātikā 7 1   14% 86% 100% 

 

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

ikdienas darbā ir pietiekamā un optimālā līmeni. Tomēr lielākā daļa skolēnu atzīst – skolotāji 

apgalvo, ka viľu mācību sasniegumi varētu būt labāki.  

Skolā ir skolēni, kuru sekmes ikdienas darbā ir tikai augstā līmenī: 2008./2009.m.g. 

pamatizglītības programmās 29 skolēni, vidējās izglītības programmās – 5 skolēni; 2009./2010. 

mācību gadā pamatizglītības programmā - 32 skolēni(ar Pasienes pamatskolu), vidējās izglītības 

programmā – 3 skolēni, 2010./2011.m.g . pamatizglītības programmā - 25 skolēni (ar Pasienes 
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pamatskolu), vidējās izglītības programmā – 2 skolēni . Katru gadu skolas absolventi par labām 

sekmēm saľem Ministru prezidenta Atzinības rakstu. 

Ir skolēni, kuri saľēmuši nepietiekamus vērtējumus atsevišķos mācību priekšmetos (latviešu 

valoda, matemātika, angļu valoda, krievu valoda). Skola nodrošina iespēju uzlabot mācību 

sasniegumus, apmeklējot konsultācijas. Daţiem skolēniem  mācību gada beigās noteikts 

pēcpārbaudījums kādā no mācību priekšmetiem kā nosacījums pārcelšanai nākamajā klasē.  

 Iepriecina mācību sasniegumu pozitīvā dinamika vidējās izglītības programmā, taču satrauc 

negatīvas tendences sākumskolas un pamatskolas klasēs. 1. – 6. 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 

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

skolēna spējām; 

 skolēniem ir iespējams saľemt 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 

 daţādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem, lai veicinātu augsta 

līmeľa sasniegumus; 

 īstenot sadarbību starp sākumskolas pedagogiem, atbalsta personālu, vecākiem un 

pirmsskolas izglītības iestādi, lai sniegtu atbalstu sākumskolas skolēniem sasniegumu 

uzlabošanai; 

 pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeľa analīzei valodu jomas 

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

valodā un valsts valodā; 

 jāveido ciešāka sadarbība un pēctecības nodrošināšana starp sākumskolas pakāpi un 

pamatskolu; 

 priekšmetu pedagogiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētē, to 

regulāri izmantojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācību metoţu izvēlē. 

 

3.2. Skolēnu 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 angļu valodā un matemātikā – 9.klasē, 

3.klases kombinētajā ieskaitē(dzimtajā valodā),6. un 9.klasē dzimtajā valodā(latviešu un krievu), 

11.klasē - informātikā, biznesa ekonomiskajos pamatos, ģeogrāfijā vidusskolai un 12.klasē – 

krievu valodā(dzimta) tie ir pat augstāki.  Zemākus rezultātus nekā ikdienas mācību darbā 

2010./11.m.g. uzrādījuši 6.klases skolēni valsts valodā. Augstākus rezultātus uzrādīja 6.klasē 

matemātikā. 
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Pārskats par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos Zilupes vidusskolā 

2009./2010.mācību gadā 
 

Klase* Mācību priekšmets  Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1 – 3 balles, 

nepietiek. 

līmenis % 

4 – 5 balles, 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6 – 8 balles,  

optimāls 

līmenis 

 % 

9 – 10 balles, 

 augsts 

līmenis  

% 

Augsts un 

optimāls 

līmenis kopā 

% 

3. Dzimtajā valodā  43 3  18% 40% 42%  82% 

3. Matemātikā 43 3 11% 14% 33% 42% 75% 

3. Valsts valodā 35 2 17% 46% 34% 3% 37% 

6. 
Dzimtajā valodā / 

latviešu 
12 1 

 33% 59% 8% 67% 

6. 
Dzimtajā valodā / 

krievu 
27 2 

19% 44% 33% 4% 37% 

6. Valsts valodā 27 2 15%  45% 33% 7%  40% 

6. Matemātikā 39 3 23% 46% 28% 3%  31% 

9. 
Dzimtajā valodā / 

latviešu 
10 1 

 60% 40%  40% 

9. Dzimtajā valodā / 

krievu 
18 2 

 44% 39% 17%  56% 

9. Matemātikā 28 3 3% 43% 43% 11% 54% 

9. Angļu valodā 28 3 11% 50% 36% 3%  39% 

9. Vēsturē 28 3   39% 50% 11% 61% 

11. Biznesa ekonom. 

pamatos 
2 1 

  100%  100% 

11. Ģeogrāfijā 21 1  19% 71% 10% 81% 

11. Informātikā 7 1   43% 57% 100% 

12. Dzimtajā valodā / 

krievu 
3 1 

  33% 67% 100% 

12. Kultūras vēsture 1 1   100%  100% 
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Pārskats par skolēnu sasniegumiem necentralizētajos valsts pārbaudes darbos  

(ieskaitēs un eksāmenos) Zilupes vidusskolā 

2010./2011.mācību gadā 
Klase* valsts pārbaudes 

darbi  

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1 – 3 balles, 

nepietiek. 

līmenis % 

4 – 5 balles, 

pietiekams 

līmenis 

% 

6 – 8 balles,  

optimāls 

līmenis 

 % 

9 – 10 balles, 

 augsts 

līmenis  

% 

Augsts un 

optimāls 

līmenis kopā 

% 

3. Dzimtajā valodā  36 3 11% 28% 39% 22%  61% 

3. Matemātikā 36 3 25% 42% 22% 11% 33% 

3. Valsts valodā 26 2 23% 46% 27% 4% 31% 

6. 
Dzimtajā valodā / 

latviešu 
14 1 

 64% 36%  36% 

6. 
Dzimtajā valodā / 

krievu 
27 2 

18% 26% 45% 11% 56% 

6. Valsts valodā 27 2 33%  48% 12% 7%  19% 

6. Matemātikā 41 3 17% 46% 34% 3%  37% 

6. Dabaszinībās 41 3 9% 44% 44% 3% 47% 

9. 
Dzimtajā valodā / 

latviešu 
12 1 

 50% 42% 8% 50% 

9. Dzimtajā valodā / 

krievu 
19 2 

 32% 63% 5%  68% 

9. Matemātikā 31 3  65% 32% 3% 35% 

9. Angļu valodā 31 3  55% 39% 6%  45% 

9. Vēsturē 31 3   74% 23% 3% 26% 

11. Biznesa ekonom. 

pamatos 
2 1 

  100%  100% 

11. Ģeogrāfijā 8 1  12% 88%  88% 

11. Informātikā 5 1   100%  100% 

12. Dzimtajā valodā / 

krievu 
5 1 

  80%  20% 100% 

 

Centralizētajos eksāmenos 2009./2010.m.g. vidējais apguves līmenis daţos mācību priekšmetos 

pārsniedz 50% .  

No obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem iepriecina sasniegumi krievu valodā(svešvaloda) - 

lielākā daļa skolēnu nokārtoja šo eksāmenu A-C līmenī, nav   D-F līmeľa vērtējumu, matemātikā 

– lielākā daļa skolēnu nokārtoja šo eksāmenu B-C -D līmenī, nav F līmeľa vērtējumu. No izvēles 

eksāmeniem, kurus kārtoja neliels skaits skolēnu, labi sasniegumi ir bioloģijā un vēsturē. 

Vidusskolas posmā nav neviena vērtējuma F, pamatskolas latviešu valodas eksāmenā tikai 1 F 

līmenis. Jāuzlabo skolēnu mācību sasniegumi dzimtajā valodā(latviešu) un angļu valodā.  

Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums mācību  priekšmetos Zilupes 

vidusskolā  2009./2010.m.g. 

Priekšmeta 

nosaukums 

Vidējais 

kopprocents 

vidusskolās 

valsti 

Vidējais 

kopprocents 

Zilupes 

vidusskolā 

A 

% 

B 

% 

C 

% 

D 

% 

E 

% 

F 

% 

Angļu valoda 54,97% 45,29%   1 3 12 32 14 44 7 21   

Krievu valoda 68,54% 82,87% 11 52 9 43 1 5       

Latviešu valoda 12. 55,64% 49,61%   2 20 3 30 4 40 1 10   

Latviešu valoda 9. 59,59% 58,53%   1 9 5 46 2 18 2 18 1 9 

Matemātikā 42,03% 46,75%   8 23 15 43 11 29 1 5   

Latv. val. un lit. 55,71% 46,69%   1 4 8 32 11 44 5 20   

Bioloģija 57,47% 69,00%     3 100       

Vēsturē 55,06% 55,75%   1 25 3 75       
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Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums mācību priekšmetos Zilupes 

vidusskolā  2010./2011.m.g. 

Priekšmeta 

nosaukums 

Vidējais 

kopprocents 

vidusskolās 

valsti 

Vidējais 

kopprocents 

Zilupes 

vidusskolā 

A 

% 

B 

% 

C 

% 

D 

% 

E 

% 

F 

% 

Angļu valoda 53,70% 51,6%   1 6 11 65 4 23 1 6   

Krievu valoda 72,43% 86,2% 11 79 3 21         

Latviešu valoda 12 51,33% 45,9%     3 43 4 57     

Latviešu valoda 9 65,41% 56,4%   1 5 4 21 8 42 4 21 2 11 

Matemātikā 41,17% 47,1%   2 10 16 76 2 10 1 4   

Latv. val. un lit. 55,91% 43,1%     4 29 6 42 4 29   

Bioloģija 54,39% 60,4%     5 100       

Fizika 47,80% 51,0%     1 100       

Ķīmija 61,29% 55,6%     1 34 2 66     

 

 Skola regulāri mācību gada sākumā veic skolēnu snieguma salīdzināšanu ar bijuša rajona un 

valsts rezultātiem.  

2009./2010.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums 
 ANG KRV MAT LAT LV12 LV9 BIO VES 

Zilupes vsk. 45.29 82.87 46.75 46.69 49.61 58.53 69.00 55.75 

Valstī 51.24 66.94 37.34 50.81 53.58 59.42 58.35 41.31 

Vidējie rezultāti 

vidusskolās 
54.97 68.54 42.03 55.71 55.64 59.59 57.47 55.06 

 

2010./2011.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums 
 ANG KRV MAT LAT LV12 LV9 BIO FIZ KIM 

Zilupes vsk. 51.6 86.2 47.1 43.1 45.9 56.4 60.4 51.0 55.6 

Valstī 49.0 70.4 36.1 50.5 49.2 63.2 54.3 46.6 60.6 

Vidējie rezultāti 

vidusskolās 
53.70 72.43 41.17 55.91 51.33 65.41 54.39 47.80 61.29 

 

2009.gadā un 2010. gadā vidējie rezultāti centralizētajos eksāmenos skolā procentuāli ir lielāki 

nekā vidējie bijušajā rajonā un valstī (izľemot latviešu valodu un literatūru, valsts valodu, angļu 

valodu).  

2010./2011.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums 

(bijušajā Ludzas rajonā) 
 ANG BIO FIZ KIM KRV LV12 LV9 MAT LAT 

Ciblas vsk. 43.8 - - - 67.3 - - 13.8 54.2 

Istras vsk. 44.2 - - - - 51.1 61.5 37.9 - 

Kārsavas vsk. 57.0 60.5 58.1 - 86.3 - - 45.3 65.0 

Ludzas 2.vsk. 43.4 55.7 47.5 64.5 85.1 48.1 66.5 31.1 34.7 

Ludzas 

p.ģimnāzija 

53.2 57.1 46 64.7 79.6 - - 41.2 59.9 

Ludzas novada 

vak. vsk 

26.7 32.9 33.3 - 72.3 42.1 - 23.0 37.0 

Zilupes vsk. 51.6 60.4 51.0 55.6 86.2 45.9 56.4 47.1 43.1 

Vidējie rezultāti 

valstī 
49.0 54.3 46.6 60.6 70.4 49.2 63.2 36.1 50.5 

Vidējie rezultāti 

vidusskolās 
53.70 54.39 47.80 61.29 72.43 51.33 65.41 41.17 55.91 

 

Analizējot skolēnu sasniegumus centralizētajos eksāmenos kopumā un salīdzinot rezultātus trīs 

mācību gadu garumā, var secināt, ka skolā skolēnu sasniegumi pakāpeniski uzlabojas.  
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Angļu valoda 

 
 

Matemātika 

 
 

 

Latviešu valoda (dzimtā) 
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Vērtējot pēc ABC līmenī nokārtoto eksāmenu īpatsvara, pēdējo 3 gadu laikā sasniegumi stabili 

uzlabojas angļu valodā, krievu valodā un matemātikā. 

 Labs rādītājs ir tas, ka nav neviena skolēna, kuram būtu F līmenis vai vispār nebūtu ieguvis 

līmeni kādā no centralizētajiem eksāmeniem vidusskolā. Vērojama iegūto E līmeľu skaita 

samazināšanās tendence. 

 

ABC līmeņu skaits( %) centralizētājos eksāmenos  

no  2008./ 2009.m.g. līdz 2010./2011.m.g. 

 

Mācību gads 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 

 

ABC līmeľu skaits( %) 37 58 71 
 

 
 

ABC līmeņu skaits( %) obligātajos centralizētājos eksāmenos  

no  2008./ 2009.m.g. līdz 2010./2011.m.g. 

 

2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 

Angļu valoda 27 35 71 

Krievu valoda 100 100 100 

Matemātika 27 66 86 

Latviešu valoda 21 36 29 

Valsts valoda 40 50 43 
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E līmeņa skaits ( %) centralizētājos eksāmenos  

no  2008./ 2009.m.g. līdz 2010./2011.m.g. 

 

Mācību gads 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 

 

E līmeľa skaits( %) 23 11 7 

 

 

 
 

2011./12.m.g. skola piedāvā 12.klases skolēniem papildus grupu nodarbības latviešu valodā, 

angļu valodā, matemātikā ar mērķi labāk sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem obligātajos 

mācību priekšmetos. 

Stiprās puses 

 skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem; 

 skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze; 

 lielākajā daļā valsts pārbaudes darbu skolēnu rezultāti ir optimālā līmenī; 

 skolēni izvēlas kārtot eksāmenus prioritārajos – dabaszinātľu priekšmetos; 

 apgūstot vidējās izglītības programmu skolēnu zināšanu līmenis ir augstāks nekā valstī 

(angļu valodā, bioloģijā, fizikā, krievu valodā(svešvaloda), matemātikā.      

Tālākās attīstības vajadzības 

 uzlabot skolēnu sniegumu valodu eksāmenos; 

 turpināt sniegt atbalstu skolēniem centralizēto eksāmenu mērķtiecīgā izvēlē un 

sagatavojoties eksāmeniem; 

 radīt priekšnoteikumus sekmīgai centralizētā eksāmena praktiskās daļas kārtošanai 

ķīmijā, fizikā, bioloģijā;  

 panākt visu centralizēto eksāmenu A,B,C līmeni virs 60%. 
 

4.Atbalsts skolēniem 

4.1.  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība)  

4.1.1. Skolēnu emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana. 

Atbalstu skolēna psiholoģisko vajadzību nodrošināšanā sadarbībā ar  klases audzinātāju un 

vecākiem sniedz Zilupes novada pašvaldības sociālā dienesta psihologs, jo skolai nav sava 

psihologa. Ievērojot konfidencialitāti, psihologs veic skolēnu izpēti, konsultēšanu, rehabilitāciju, 

sniedz rekomendācijas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēniem 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. 
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Skolas darbinieki gandrīz vienmēr ir taktiski un iejūtīgi attiecībā pret skolēniem. Klases  

audzinātāji pārzina skolēnu mājas apstākļus. Skolā ir informācija par skolēniem no sociālā riska 

ģimenēm, regulāri tiek apzinātas skolēnu sociālās vajadzības. 

Risināt daţādus sociālas dabas jautājumus skolēniem palīdz sociālais dienests. Nepieciešamības 

gadījumā tiek realizēta sadarbība ar bāriľtiesu, Zilupes novada pašvaldības policijas Bērnu 

likumpārkāpēju profilakses nodaļu, VBTAI un citām institūcijām. 

 Skola sniedz atbalstu skolēniem un vecākiem gadījumos, kad skolēns maina skolu vai klasi. 

Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu, kuras darbību 

regulē pagarinātās darba dienas grupas reglaments. Pagarinātās dienas grupai ir atsevišķa telpa, 

grupa tiek finansēta no valsts mērķdotācijas.   

4.1.2. Drošības pasākumi. 

Skolā ir izstrādāti drošības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti skolēni, skolotāji un tehniskais 

personāls. Skolēnus 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 

skolēni 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 skolēnus 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 skolēni, kuri par iepazīšanos ar drošības noteikumiem 

parakstās klases ţurnālā. 

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

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

Civilas aizsardzības plāns. 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 skolēni, skolotāji un tehniskais 

personāls, ir norādīts un ievērots instrukciju bieţums. 

Transporta pakalpojumus nokļūšanai skolā nodrošina pašvaldības autobusi un sabiedriskā 

transporta maršrutu autobusi.   

Skola garantē skolēnu drošību.  

 4.1.3. Skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe. 

Skola veltī pietiekamu uzmanību skolēnu veselības aprūpei. Skolai ir medmāsa – 0,5 slodzes.   

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. Mācību 

gada sākumā tiek veikta skolēnu profilaktiskā apskate. Medmāsa pārrauga, lai skolēniem būtu 

veikta noteiktajam vecumam atbilstoša vakcinācija, regulāri apkopo ziľas par skolēnu veselību, 

informē skolotājus un skolēnus. Vakcinācija tiek veikta skolā saskaľā ar MK apstiprinātu 

vakcināciju kalendāru, Pasienes struktūrvienībā skolēnu veselības aprūpi veic feldšere. Skolas 

medmāsa uzrauga, lai skolā tiktu ievērotas higiēnas prasības. Lielākā daļa skolēnu zina, kā 

rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. 

Pēc skolēnu veselības traucējumu konstatēšanas vecāki tiek informēti par nepieciešamību 

precizēt diagnozi un uzsākt ārstēšanos pie ģimenes ārsta. Skolēna traumu, negadījumu, pēkšľas 

saslimšanas gadījumā skolā nekavējoties tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība un vecākiem 

nekavējoties tiek ziľots telefoniski. 

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

Skolēniem klases stundās notiek nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, uzturu, daţādu kaitīgo 

vielu ietekmi uz veselību. Minētās tēmas atbilstoši standarta prasībām skolēni apgūst sociālo 



 35 

zinību, veselības mācības, bioloģijas un sporta stundās. Klases audzinātājiem palīdzību sniedz arī 

skolas medmāsa un vieslektori.   

Skolēniem iespējams skolā paēst siltas pusdienas. Šo iespēju izmanto 80% skolēnu. 62 skolēni 

(19%) katru mēnesi saľem Zilupes novada sociālā dienesta piešķirtu sociālās palīdzības pabalstu 

- brīvpusdienas. Pagarinātās grupas skolēniem ir iespēja skolā paēst launagu.1.klašu skolēniem 

Valsts programmas ietvaros tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Skolas bufetē ir iespēja 

nopirkt pusdienas vai dzērienus (tēju, kafiju, sulas, ūdeni) ar pīrādziľiem.  

Stiprās puses 

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

 skola organizē regulāras skolēnu profilaktiskās apskates un vakcinēšanu; 

 skolēniem un vecākiem ir iespēja saľemt atbalsta personāla - psihologa, sociālā 

pedagoga, medmāsas - konsultācijas vai palīdzību; 

 vecākiem nodrošināta informācija par skolēnu veselības aprūpi, skolas rīcību ārkārtas 

gadījumos, rīcības kārtību ekstremālās situācijās skolā; 

 skola aprīkota ar videonovērošanu, signalizāciju - atbilstoši mūsdienu reālajai situācijai 

un prasībām; 

 sākumskolas skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu; 

 skolēniem ir iespēja lēti paēst siltas pusdienas skolā; 

 skolēniem ir nodrošināts transports nokļūšanai skolā; 

 skolēniem nodrošināta stomatologa un zobu higiēnista pakalpojumu pieejamība; 

 skolā regulāri viesojas CSDD un tiesībsargājošo dienestu pārstāvji. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 iesaistīties programmā ,,Skolas auglis”; 

 pilnveidot drošības pasākumus skolā – deţūru kārtību,  

 katra mācību gada sākumā organizēt skolēniem adaptācijas pasākumus; 

 sagatavot mediatorus no skolotāju un skolēnu vidus; 

 rast iespēju nodrošināt vecāko klašu skolēniem atpūtas telpu, kurā skolā uzturēties no 

mācībām brīvajā laikā. 

 Vērtējums – labi   

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

4.2.1. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaľu attīstīšana. 

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

Klases audzinātāja stundas veicina pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaľu 

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

skolēnu līdzpārvaldi.  

Klašu audzinātāju darba plānos ir ietverti temati par veselīgu dzīves veidu, tikumiskām vērtībām, 

uzvedību un saskarsmes kultūru, drošību, karjeras izvēli, sevis izzināšanu un pilnveidošanu.    

Klašu audzinātāji, ľemot vērā valsts izvirzītās audzināšanas darba prioritātes, skolēnu vajadzības 

un vecumposma īpatnības, izstrādā savu klases audzinātāja stundu plānu, kurā iekļauj šādus 

tematus: veselīga dzīves veida pamati, tikumiskās vērtības un īpašības, uzvedība un saskarsmes 

kultūra, pilsoľa tiesības un pienākumi u.c. 

Īstenojot personības tikumisko izglītošanu, skolai izveidojusies regulāra sadarbība ar Zilupes un 

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

Skolēniem gandrīz vienmēr ir iespējas pārrunāt sev interesējošus jautājumus ar skolas 

administrāciju, skolotājiem, atbalsta personālu un citiem skolas darbiniekiem. 

Ikviens skolēns var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba uzlabošanai. 

Sekmīgi darbojas Skolēnu līdzpārvalde, kuras dalībnieki piedalās daţādu pasākumu 

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

 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.  

Skolēni tiek rosināti iesaistīties labdarības akcijās. 
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Skolai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi skolēniem, kuri pieejami vidusskolas mājas lapā 

Zilupes novada portālā un informācijas stendā. Par iepazīšanos ar tiem visi skolēni ir 

parakstījušies  klases ţurnālos. Skolēni zina un lielākā daļa cenšas arī ievērot šos noteikumus. 

4.2.2. Interešu izglītības organizēšana. 

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot 

ārpusstundu nodarbības sadarbībā ar BJC „Zilupe”(28 grupas, kur nodarbojas 360 bērni) un 

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

pulciľus. Visiem interešu izglītības pulciľiem ir izstrādātas programmas, nodarbību laiki tiek 

plānoti atbilstoši skolēnu vēlmēm un skolas iespējām, gada beigās pulciľu vadītāji 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 % skolēnu. Skola 

radījusi priekšnoteikumus, lai skolēni varētu savienot mācības ar nodarbībām Zilupes mūzikas 

un mākslu skolā, kā arī apmeklēt sporta skolas nodarbības. Darbojas koriģējošās vingrošanas 

pulciľš bērniem ar speciālām vajadzībām.  

Skolēni piedalās skolas un novada tautas nama organizētajos pasākumos un koncertos. Interešu 

programmu dalībnieki tradicionāli demonstrē savu veikumu mācību gadā Mātes dienas koncertā 

un mācību gada noslēguma pasākumā. Skolas pasākumi ir balstīti uz skolas tradīcijām. Skolēni 

piedalās arī daţādos konkursos, kur gūst ievērojamus panākumus. Mācību gada beigās konkursu 

laureāti, sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti saskaľā ar Zilupes vidusskolas skolēnu mācību un 

interešu izglītības stimulēšanas reglamentu. 

Par skolēnu individuālajiem un komandu sasniegumiem vienmēr tiek informēts skolas kolektīvs 

un sabiedrība, izmantojot novada mājas lapu, informācija tiek izvietota pie skolas ziľojumu dēļa. 

Stiprās puses 

 klašu audzinātāju audzināšanas programmas aptver tēmu loku atbilstoši realizējamām 

izglītības programmām; 

 skolēni var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba uzlabošanai; 

 skolēniem tiek piedāvātas daţādas interešu izglītības programmas; 

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

konkursos, skatēs, festivālos un sporta sacensībās; 

 skola ir pretimnākoša skolēniem, 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 

 turpināt uzturēt vienotas prasības skolēna pozitīvo attieksmju un sociālo iemaľu 

attīstīšanai; 

 rosināt skolēnus rūpēties par citiem cilvēkiem apkārtējā sabiedrībā un iesaistīties 

brīvprātīgajā darbā; 

 rosināt skolēnus apzināties sevi kā pilntiesīgus skolas saimniekus; 

 sniegt vispusīgu atbalstu muzikālajiem un citiem skolas interešu izglītības kolektīviem; 

 turpināt skolas tēla popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robeţām, ar panākumiem startējot 

daţādos konkursos, skatēs, festivālos un sporta sacensībās; 

  atbalstīt visus pedagogus, kuri var piedāvāt atbalstu personības veidošanā, veidojot un 

realizējot skolā interešu programmas. 

   Vērtējums –  ļoti labi   

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

4.3.1. Informācija par izglītības programmām 

 Skolas audzināšanas programmā iekļauta karjeras izglītības īstenošanas programma. Skolā ir 

atbildīgā persona par karjeras izglītību. Skolēnus ar karjeras izglītības tēmām iepazīstina klases 

audzināšanas stundās. Klases audzinātāji regulāri veic skolēnu aptaujas un testēšanu, lai noteiktu 

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

karjeras iespējas. Skolā tiek organizētas tikšanās ar arodvidusskolu, koledţu un augstskolu 

studentiem un pasniedzējiem. Mācību ekskursijās skolēni apmeklē daţādus uzľēmumus un 
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iestādes, lai noteiktu savu vēlmju atbilstību. 10.-12. klašu skolēni regulāri apmeklē izstādi 

„Skola”, lai iegūtu tiešu informāciju par daţādām izglītības programmām un izmantotu iespējas 

tikties ar augstskolu pārstāvjiem. 

Karjeras izglītības jautājumiem pievēršas arī priekšmeta skolotāji mācību stundās un 

individuālajās nodarbībās, arī sniedzot norādes par informācijas avotiem. 

Skolēniem pieejamā vietā iekārtots informācijas stends, kur tiek izvietota Valsts nodarbinātības 

dienesta aktuālā informācija, arī informācija par daţādu izglītības iestāţu atvērto durvju dienām, 

par karjeras izvēles iespējām. Arī skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par iespējamo tālāko 

izglītību, var izmantot jaunākās tehnoloģijas karjeras informācijas iegūšanai. 

Skola regulāri sniedz informāciju par vidējās un profesionālās izglītības programmu izvēles 

iespējām. 9.klases skolēni tiek informēti par vidējās izglītības programmu piedāvājumu un 

mācību darbam izvirzītajām prasībām Zilupes vidusskolā. Vecākiem informācija par to, kā viľi 

var palīdzēt bērnam turpmākās karjeras izvēlē, sniedz klašu audzinātāji klašu vecāku sapulcēs. 

4.3.2. Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi. 

Visi klašu audzinātāji ir apmeklējuši ar karjeras izglītību saistītus kursus. 10. un 11.klasē skolēni 

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

izvēli un sagatavoties studijām. Vidusskolas posmā projektu nedēļas pasākumi arī tiek virzīti uz 

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

projekta grupa sagatavoja daţādus atbalsta materiālus karjeras izvēlei, tika organizēta ,,Ēnu 

diena” Zilupes novada uzľēmumos un iestādēs. 

 Skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas 

iespējām, izmantojot Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta departamenta un ESF 

atbalsta mācību materiālus.   

Konsultācijas karjeras izvēlē, izpēti un atbalstu skolēniem sniedz sociālā dienesta psihologs, 

NVA Ludzas filiāles karjeras konsultanti. 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 

apmeklētas daţādas tālākizglītojošās mācību iestādes. 

 Skola rosina absolventus pieteikties un dod viľiem rekomendācijas daţādu fondu stipendijām, 

un katru gadu atsevišķi skolas absolventi iegūst stipendijas kā atbalstu studijām augstskolās. 

Skola regulāri sazinās ar augstskolām, kur studē skolas absolventi, Zilupes vidusskolas skolēni 

apmeklē augstskolas braucot uz Atvērto durvju dienu pasākumiem vai ekskursiju laikā. 

Stiprās puses 

 skolā ir karjeras jomā izglītoti pedagogi;  

 skola piedāvā skolēniem daţādas iespējas iegūt informāciju par karjeras izglītības 

jautājumiem; 

 rosina absolventus pieteikties un dod viľiem rekomendācijas daţādu fondu stipendijām; 

 skola regulāri sazinās ar augstskolām, kur studē skolas absolventi. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 nodrošināt  karjeras centra speciālistu konsultācijas; 

 iesaistīt vecākus un sabiedrības pārstāvjus karjeras izglītībā; 

 koncentrēt skolā pieejamos karjeras izglītības materiālus vienā vietā, izveidojot karjeras 

izglītības kabinetu. 

Vērtējums –  ļoti labi 

4.4.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.4.1. Talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšana. 

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.  

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

 Zilupes vidusskolas skolēni piedalījušies Valsts posmā fizikas, biznesa pamatu, krievu valodas 

 un latviešu valodas olimpiādēs. Olimpiāţu uzvarētāji un viľu pedagogi saľem skolas un novada 

Atzinības rakstus, tiek apbalvoti mācību gada beigās, saskaľā ar Zilupes vidusskolas skolēnu 

mācību un interešu izglītības stimulēšanas reglamentu, godināti Zilupes novada svinīgajā 

pasākumā.   

Daļa pedagogu rosina skolēnus piedalīties daţādos ar mācību darbu saistītos konkursos un palīdz 

tiem sagatavoties. Jau no 2007.gada Zilupes vidusskolas skolēnu komandas veiksmīgi piedalās 

starptautiskajā erudītu konkursā «Эрудиты планеты», kur ieľem godalgotas vietas. Daţādos 

konkursos, kas ir saistīti ar zīmēšanu, mūsu skolēni arī ieľem godalgotas vietas. 

Zilupes vidusskolas skolēni sportā specializējas vieglatlētikā un futbolā, nodarbojas ar sporta 

soļošanu. Piedalās valsts un starptautiskajās sporta sacensībās, kā Latvijas izlases pārstāvji 

(Francijā , Turcijā, Zviedrijā, Itālijā, Slovākijā u.c.). Zilupē tiek organizēts sporta skolotāja 

Riharda Miškina piemiľas sporta soļošanas starptautiskais turnīrs.   

4.4.2. Palīdība skolēniem, kuriem mācības sagāda grūtības. 

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 viľu vecākiem un klašu 

audzinātājiem, veic novada sociālā dienesta darbinieki. Skolēni, kuriem ir grūtības mācībās, 

nepieciešamības gadījumā saľem Zilupes novada pašvaldības psihologa palīdzību, atsevišķos 

gadījumos tiek pieteikti pedagoģiski medicīniskajai komisijai atzinuma saľemšanai 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. Daţreiz 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 saskaľā 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. Saľemot individuālu attieksmi un atbalstu no skolotājiem 

izglītojamajiem ir lielākas iespējas sekmīgi integrēties klases kolektīvā. 

4.4.3. Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā. 

Skolā darbojas atbalsta personāls – bibliotekārs, skolas medmāsa, nepieciešamības gadījumā tiek 

pieaicināts novada psihologs un sociālā dienesta darbinieki. Skolā nav sava logopēda - vecākiem 

tiek ieteikts izmantot Ludzā pieejamā logopēda pakalpojumus. 

Skolēni un vecāki ir informēti par skolā pieejamo atbalstu mācīšanās procesam. 

Redzamā vietā norādīts medmāsas pieľemšanas 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 talantīgie skolēni. Uzskaites dati tiek izmantoti mācību procesa analīzei un 
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nepieciešamā atbalsta plānošanai. Daļa skolotāju atzīst, ka skolēni bieţi 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 un bibliotekāre) nodrošina palīdzību skolēniem, sadarbojas 

ar klašu audzinātājiem, skolotājiem, skolēnu vecākiem. Atbalsta personāls nodrošina kvalitatīvu 

un sistemātisku atbalstu mācību procesa norisei. 

Stiprās puses 

 tiek sniegts atbalsts pedagogiem darbā ar talantīgajiem skolēniem; 

 ir labi panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos; 

 vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu rezultātiem mācību darbā; 

 skolā ir noteikta kavējumu uzskaites kārtība, par ko informēti skolēni un vecāki; 

 skolā tiek organizēts individuālais darbs skolēniem ar mācību grūtībām un talantīgiem 

skolēniem, ir vienota individuālā darba uzskaites kārtība; 

 skolas atbalsta personāls iesaistās mācīšanās procesa izvērtēšanā un uzlabošanā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 visu mācību priekšmetu skolotājiem rosināt skolēnus izmantot iespēju piedalīties 

konkursos, olimpiādēs, sacensībās; 

 uzlabot atbalsta grupas un konsultatīvo dienestu sadarbības  kvalitāti; 

 pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā; 

 turpināt atbalsta materiālu izveidi un daţādas grūtības pakāpes uzdevumu uzkrāšanu 

skolēniem, kuriem ir mācību grūtības. 

Vērtējums – labi 

 

4.5.Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām 

4.5.1. Skolēna speciālo vajadzību uzskaite un ievērošana. 

Skolā ir apzināti skolēni ar īpašām vajadzībām. Katra skolēna individuālo īpašo vajadzību izpētē 

skola iesaista primārās aprūpes ārstu, psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, pedagoģiski 

medicīniskās komisijas speciālistus. 

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, mājmācības 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 lēmums. 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. 

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 ľem 

vērā katra skolēna veselības stāvokli, attīstību un individuālās vajadzības. 

4.5.2. Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

Skolēni apgūst speciālās izglītības programmu integrēti vispārējās izglītības programmas klasēs. 

Skolēnu skaits šajās klasēs atbilst normatīvo dokumentu prasībām. Skolā šobrīd nav skolēnu ar 

kustību traucējumiem, tāpēc telpas ir tikai daļēji pielāgotas šādiem skolēniem – personām ar 

kustību traucējumiem piemērotas skolas ārdurvis, kā arī pieejama sporta zāle, ēdnīca un vairums 

1.stāva kabinetu. 

Skolā tiek īstenotas licencētas 6 speciālās izglītības programmas: 
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Programma Programmas Nr. Licences Nr.       

un laiks 

Skolēnu 

skaits 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-4858 

27.10.2011 

2 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem  

21015711 V-2466 

05.07.2010 

1 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-2467 

05.07.2010 

1 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

21015621 V-4953 

07.12.2011 

4 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem  

21015721 V-4954 

07.12.2011 

1 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

mācībvalodas programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem  

21015821 V-2465 

05.07.2010 

 

6 

   

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 ľemtas vērā katra skolēna individuālās vajadzības; 

 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; 

Vērtējums – labi 

 4.6. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 

4.6.1. Informācijas apmaiľa ar izglītojamo vecākiem. 

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 reţīma izmaiľām un citiem jautājumiem. 

Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiľai starp skolu un ģimeni par skolas darbu, to zina 

skolotāji un vecāki. Tiek izmantotas daţādas informācijas apmaiľas formas: 

 skolēna dienasgrāmata 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 saziľa ar klases audzinātāju vai mācību priekšmetu skolotāju (pēc vajadzības); 

 klases vecāku sapulce (pēc vajadzības, 1-2x gadā); 

 skolas vecāku kopsapulce (2x gadā); 

 vecāku dienas (pēc skolas darba plāna); 

 informācija novada mājas lapā www.zilupe.lv, vidusskolas sadaļā. 

Vecāki atzīst, ka skolas sniegtā informācija viľiem ir savlaicīga, precīza, saprotama, lietderīga 

un estētiski noformēta. 

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=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=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
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 Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par katra skolēna sasniegumiem, kavējumiem, 

attieksmi pret mācībām.   

 Dienasgrāmatā gandrīz vienmēr tiek ierakstīti skolēna ikdienas sasniegumu vērtējumi. Klases 

audzinātāji regulāri reizi mēnesī sagatavo skolēnu sekmju izrakstus, kuros fiksē mēneša laikā 

saľemtos vērtējumus, apkopo kavējumus un par tiem informē skolēnu vecākus. Par informācijas 

saľemšanu gandrīz visi vecāki regulāri parakstās. 

Informācija par katra skolēna sekmēm tiek sniegta arī skolas organizētajās Vecāku dienās, 

individuālajās sarunās ar klašu audzinātājiem vai priekšmetu skolotājiem, nepieciešamības 

gadījumā - sarunās ar psihologu, sociālajiem darbiniekiem un administrāciju. 

 Regulāras konsultācijas ar vecākiem notiek, ja skolēnam ir nepieciešama sociālā pedagoga, 

logopēda vai psihologa palīdzība, kā arī, ja skolēnam ir grūtības mācībās vai viľš neievēro skolas 

iekšējās kārtības noteikumus. Individuālās tikšanās ar vecākiem rezultāti tiek fiksēti protokolā. 

Skola regulāri organizē vecāku sapulces pa klasēm vai klašu grupām, divreiz gadā skolas vecāku 

kopsapulci. Sapulcēs vecāki saľem 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 viľu 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. 

4.6.2. Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbībā. 

Skolā notiek vecāku dienas. Tiek organizēti jau par tradīciju kļuvuši pasākumi vecākiem – 

„Māmiľu dienas”, „Sporta dienas”, „Atvērtās durvju dienas”. Vecāki aktīvi piedalās pārgājienos, 

ekskursijās un citos klases un skolas pasākumos. Vecāki regulāri tiek aicināti uz skolas 

pasākumiem un svētkiem, kuros piedalās skolēni kopā ar saviem vecākiem. Liela daļa vecāku ir 

atsaucīgi un labprāt tos apmeklē. Īpaši kupli apmeklēts ir Ziemassvētku un Mātes dienas 

koncerts. 

Vecāki piedalās arī skolas padomes darbā. Vecāku dienu laikā vecākiem dota iespēja 

apmeklēt mācību stundas, ārpusstundu pasākumus un individuāli tikties ar katru no pedagogiem, 

kurš strādā ar viľa bērnu. Ne vienmēr vecāki izmanto šīs skolas piedāvātās iespējas. Vecāki ir 

pārliecināti, ka skolotājs viľu uzklausīs, taču daļa uzskata, ka nevar ar skolotajiem atklāti runāt 

par problēmām. Pēc Vecāku dienas vienmēr tiek apkopota un analizēta informācija par vecāku 

aktivitāti. 

2011.gada 2.septembrī tika organizēta atbalsta akcija ,, Skolēns skolēnam”. 

Diemţēl daudzi vecāki neapmeklē skolas rīkotos pasākumus, kaut arī lielākā daļa atzīst, ka 

vecāku sapulces un tikšanās skolā ir labi sagatavotas un labi organizētas. Ne vienmēr skolotāju 

un vecāku tikšanās notiek visiem vecākiem pieľemamā laikā, jo daudziem vecākiem iespēju 

ierasties uz pasākumiem nosaka sabiedriskais transports, tāpēc tiek veikta vecāku aptauja par 

sapulcei piemērotāku laiku, lai ievērotu lielākas vecāku daļas iespējas. 

 Skola savlaicīgi informē vecākus par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

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 

 izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu sadarbību un uzlabotu vecākiem 

domāto pasākumu apmeklējumu; 

 ieviest e-klases pakalpojumus, lai visiem vecākiem būtu pieejamā informācija par bērnu 

sasniegumiem; 

 turpināt atbalsta akciju ,, Skolēns skolēnam”. 

Vērtējums – ļoti labi   
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5. Skolas vide 

5.1. Mikroklimats 

5.1.1. Kopības apziľas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums skolā. 

 Zilupes vidusskola veiksmīgi plāno un īsteno darbu sava tēla veidošanā, izkopj tradīcijas. Skola 

cenšas veicināt skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziľu 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 atgrieţas strādāt savā skolā – šobrīd ~ 44% no 

skolotājiem ir skolas absolventi. 

Par sasniegumiem skolas tēla popularizēšanā daţādos 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 prestiţs sabiedrībā. Skolai ir 

daudz sadarbības partneru, skolēni un skolotāji lepojas ar savu skolu. 

5.1.2. Vienlīdzība un taisnīgums skolā. 

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 

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 fiziskos un morālos pāridarījumus skolēnu vidū. 

Skolas darbinieki pievērš uzmanību nekārtībām un pārdarījumiem, atbilstoši rīkojas. 

Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolēnu un skolotāju attiecībās, 

tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties sociālajam darbiniekam, skolas 

administrācijai, īpaši sareţģītos gadījumos tiek iesaistīta VBTAI.  

5.1.3. Sadarbības vide skolā. 

Skolas kolektīva savstarpējās attiecībās pārsvarā valda labvēlība, cieľa, 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 deţurants 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. 

Mācību vide ir visiem pieejama, droša, pozitīva, higiēniska. Starp  skolēniem un skolotājiem 

valda savstarpēja cieľa. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolotāji ir laipni, atsaucīgi un 

saprotoši.  
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5.1.4. Skolēnu uzvedība un disciplina. 

Skolai ir Iekšējās kārtības noteikumi, kuru izstrādāšanā tika iesaistīta skolēnu līdzpārvalde, 

skolotāji un skolas padome. Noteikumi izvietoti pie informācijas sienas, pieejami visiem 

skolēniem, vecākiem un skolas darbiniekiem, 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. Daţos gadījumos 

skolēnu uzvedība un disciplinētība 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. Ne visi skolēni ievēro veselīga dzīvesveida priekšnoteikumus.  

Zilupes vidusskolā ir senas sporta darba tradīcijas, kas savulaik popularizē veselīgu dzīvesveidu 

un disciplinē skolēnus. 

 

 Stiprās puses 

 skolai ir senas tradīcijas laba slava sabiedrībā; 

 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; 

 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 cieľas un atbalsta attiecības starp skolēniem; 

 rosināt skolēnus veselīga dzīvesveida priekšnoteikumu ievērošanai. 

 

Vērtējums – ļoti labi   

5.2. Fiziskā vide 

5.2.1. Skolas ieksējās vides sakoptība. 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas un tīras. Analizējot daţādu 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.  

Klases un koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām, estētiski noformētas, siltas, 

tīras un kārtīgas. Skolas gaiteľu un kāpľu telpu iekārtojums neierobeţo skolēnu un personāla 

pārvietošanos. Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteľos redzamā vietā ir novietoti ugunsdzēšamie 

aparāti, evakuācijas plāns, skolā ir norādītas ieejas, izejas un tālruľa pieejamība neatliekamās 

palīdzības izsaukšanai. Skolas telpās ziemā ir silti.  

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. 

Nomainīts jumta segums, siltināta un atjaunota skolas fasāde. ERAF projektā ietvaros tika 

modernizēti fizikas, ķīmijas, bioloģijas un viens matemātikas kabinets.  

Katram skolas mācību kabinetam ir izstrādāts kabineta attīstības plāns, kas tiek ľemts vērā, 

plānojot skolas fiziskās vides sakārtošanas darbus (remontus, aprīkojuma iegādi u.c.). 

Izremontēti visi sākumskolas mācību kabineti, izveidota sākumskolas rekreācijas telpa, ēdnīcas 

telpas, garderobes un sporta zāle, aktu zāle, tualetes, mājturības kabineti zēniem, matemātikas, 

krievu valodas un literatūras 2 kabineti, informātikas kabinets, skolas administratīvais bloks, 

mūzikas kabinets un skolēnu līdzpārvaldes sēţu telpas.  
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Pasienes struktūrvienībā izremontētas tualetes, pirmsskolas grupu telpas un nomainīta instalācija 

divās telpās.  

Pedagogi kā darba telpas ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām izmanto modernizētus 

dabaszinātľu kabinetus, skolas informātikas kabinetu un bibliotēku. Tajās ir iespējams regulāri 

saľemt mācību procesam nepieciešamo informāciju, kas izvietota informācijas stendā, un 

izmantot datorus ar interneta pieslēgumu.  

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 25 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 regulāri – Mārtiľdienā, 

Mātes dienā - tiek rīkotas skolēnu darbu izstādes, 18.novembrī katru gadu 1.skolas stāvā tiek 

veidota instalācija „Mana Latvija”, ko var apskatīt arī skolēnu vecāki un skolas viesi. 

Par daudzajiem zaļajiem augiem skolā pastāvīgi rūpējas skolas tehniskās darbinieces, klašu 

telpās – atbildīgie skolotāji, kā arī skolēni. 

5.2.2. Skolas ārejās vides sakoptība. 

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, gājēju pārejas – „gulošie policisti”, 

izveidotas 2 auto stāvvietas, konteineru laukums un renovēts skvērs. Svēra renovācijā piedalījās 

skolēni un skolotāji, kas rakstīja projektus.  

Skolēni izmanto Zilupes vidusskolas sporta zāli, modernizēto stadionu, kurš atrodas skolas 

tuvumā.  

Apkārtnes sakopšanā iesaistās arī skolēni: katrai klasei uzticēta atbildība par kādu skolas 

apkārtnes sektoru, katru rudeni skolēni atbilstoši vecumam daţas dienas palīdz skolas apkārtnes 

labiekārtošanā.  Katru gadu skolēni piedalās talkās, ne tikai skolas teritorijā, bet arī labiekārto 

Zilupes pilsētu un Pasienes sādţu.  

 

Stiprās puses 

 skolas telpu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde tiek realizēta plānveidīgi, izmantojot 

projektu līdzekļus un daţādas investīcijas; 

 skolas telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga;  

 skolas apkārtnes apgaismojums diennakts tumšajā laikā;  

 skolas vides sakārtošanā un telpu noformēšanā tiesības piedalīties arī skolēniem; 

 sakārtota skolas vide mudina skolēnus saudzēt to.  

Tālākās attīstības vajadzības 

 skolas telpu noformējumā akcentēt skolas tēla prezentāciju; 

 labiekārtot pagarinātās grupas telpu; 

 turpināt iekārtot atpūtas telpu vecāko klašu skolēniem; 

 iekārtot spēļu stūrīšus un laukumus;  

 kāpľu telpu piemērošana bērniem ar kustības traucējumiem; 

 PS sākumskolas klašu telpu remonts; 

 PS stadiona rekonstrukcija; 

 iesaistīt skolas fiziskās vides uzlabošanā skolēnu vecākus. 

 

Vērtējums – labi   
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6. Skolas resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

6.1. 1.Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmu īstenošanai. 

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai vienā maiľā nepieciešamās telpas un materiāltehniskie 

resursi. Skolas mācību telpas un mēbeles ir atbilstoši skolēnu vecumam un skolēnu skaitam. 

Telpu iekārtojums atbilst higiēnas prasībām un mācību procesa nodrošināšanai, ļauj izmantot 

jaunās tehnoloģijas, strādāt grupās un ar visu klasi. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darbā kārtībā 

un droši lietošanā. 

Ir pietiekoši telpu interešu izglītībai, pagarinātās dienas grupu darbam. Sporta nodarbībām ir 

sporta zāle ar sporta inventāru vairākiem sporta veidiem.  

Skolā ir telpas skolēnu atpūtai un ārpusklases nodarbībām, pagarinātās grupas telpa, taču 

pagaidām nav atsevišķas vecāko klašu skolēniem piemērotas funkcionālas atpūtas telpas.   

Skolā ir bibliotēka ar lasītavu, kurā pieejami datori ar interneta pieslēgumu, datorklase, sporta 

zāle, aktu zāle, muzejs. Skolas bibliotēkā ir pietiekoši mācību grāmatu, citas literatūras un 

informācijas, lai varētu kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetus, gatavoties olimpiādēm, 

konkursiem un rakstīt projektus un ZPD.  

Skola izmanto modernu stadionu, kurš atrodas pie skolas, Pasienes struktūrvienība izmanto 

skolas sporta zāli. 

Tiek nodrošināta skolēnu ēdināšana, ir skolas virtuve ar ēdamtelpu. Skolēnu ēdināšanu nodrošina 

firma „ZS Vika”. 

 Skolas saimniecības daļas vadītājs 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 treniľi 

un nodarbības. Sanitārie mezgli ir atbilstoši iekārtoti, pakāpeniski notiek to atjaunošana un 

modernizācija. 

Skolas ieeja un lielākā daļa pirmā stāva telpu ir daļēji piemērotas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

Telpas tiek izmantotas racionāli. 

6.1.2.Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā. 

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 atskaľotāji. Mūzikas 

kabinetam iegādātas jaunas klavieres, dators, televizors un sintezators. Regulāri tiek papildināts 

sporta inventārs. ERAF projekta īstenošanas rezultātā skolā pilnībā nodrošināta kvalitatīvai 

dabaszinātľu un matemātikas apguvei nepieciešamā materiālā bāze. 

Skola apgādāta ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām. Zilupes vidusskolā un Pasienes 

struktūvienībā kopā ir 50 datori (tai skaitā – 20 datu uzkrājēji dabaszinātľu kabinetiem), no tiem 

42 mācību procesam; 8 administrācijas vajadzībām. Nodrošināta licencēta programmatūra 

mācību vajadzībām un administratīvajam darbam. Skolā ir nodrošināts pastāvīgs un stabils 

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 gandrīz pilnībā nodrošina skolas bibliotēkas fonds. 

Mācību grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās, saskaľota ar direktora vietnieku 

izglītības jomā, to organizē skolas bibliotekārs. Katru gadu līdz maija vidum direktors apstiprina 

skolas izmantojamo mācību grāmatu sarakstu. Klašu audzinātāji par to informē skolēnus un viľu 

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 robeţās katru gadu papildina 

mācību grāmatu fondu ar daţiem mācību grāmatu komplektiem. Tiek papildināts arī 
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daiļliteratūras, uzziľu literatūras, metodiskās literatūras klāsts gan par budţeta 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. Skolā nodrošinātas mācību materiālu 

pavairošanas iespējas. 

Skolas telpas, datorklase, sporta un aktu zāle, kā arī iekārtas un citi resursi tiek izmantoti interešu 

izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai skolēniem, mūţizglītības 

pasākumu īstenošanai novada iedzīvotājiem. 

Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana. 

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras 

uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skolai ir droša 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 budţeta 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 budţets. Budţetu veido valsts 

mērķdotācijas, Zilupes novada pašvaldības līdzekļi un citi ieľēmumi – telpu īre, vecāku 

iemaksas par skolēnu ēdināšanu u.c. 

 Skolā ir darbinieki, kuri apguvuši projektu rakstīšanas un vadīšanas prasmes. Skola regulāri 

papildina savu budţetu, piesaistot investīcijas un īstenojot projektus.     

Skolas direktors normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā atskaitās par skolas pārziľa nodoto 

finansu līdzekļu izmantošanu.   

Stiprās puses 

 skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai; 

 ERAF projekta īstenošanas rezultātā pilnībā nodrošināta kvalitatīvai dabaszinātľu un 

matemātikas apguvei nepieciešamā materiālās bāze; 

 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 

 iegādāties jaunus, modernākus datorus datorklasei, paplašināt datortīklu, dodot iespēju 

katram skolotājam kabinetā izmantot datoru; 

 atbilstoši standarta prasībām modernizēt mājturības un tehnoloģiju kabinetus; 

  pabeigt informatizācijas projektu; 

 rast iespēju nodrošināt mācību līdzekļus mūsdienīga mācību satura apguvei 

priekšmetiem, kuri valstī nav atzīti par prioritāriem; 

 turpināt  piesaistīt investīcijas un iesaistīties projektos papildus finansējuma iegūšanai. 

Vērtējums – labi   

6.2. Personālresursi 

6.2.1. Skolas personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība normatīvajām 

prasībām. 

Skolai ir visi nepieciešamie personāla resursi licencēto izglītības programmu realizēšanai. 51 

skolotājs strādā pamatdarbā, bet 2 Pasienes struktūrvienības skolotājiem pamatdarbs ir citur, un 

viľi skolā ierodas uz 1 vai 2 dienām. Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības programmu 

realizēšanu, nepieciešamības gadījumā tiek organizēta stundu aizvietošana.  

Skolai ir atbalsta personāls – bibliotekārs, skolas medmāsa, atsevišķām konsultācijām skola 

piesaista novada psihologu. Būtu nepieciešams logopēds, kura konsultācijas šobrīd pieejamas 

Ludzā. 

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiľas.   
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Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu augstāku izglītību. 1 skolotāja pašlaik iegūst 

augstāko pedagoģisko izglītību. Lielākā daļa ir pieredzes bagāti pedagogi ar 20 un vairāk gadu 

stāţu. Skolā strādā 8 maģistri, 2 pedagogi ir Ludzas, Ciblas un Zilupes novada apvienības 

metodisko apvienību vadītāji.  

Skolotāji un direktors aktīvi piedalās projektos Latgales novadā, republikā un starptautiskajā 

mērogā. Skolas pedagogi iesaistās daţādos projektos, kas paaugstina skolotāju kompetenci: 

 IDIAL projektā sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu piedalījās 15 skolotāji; 

 „Domā citādāk eksaktāk” – piedalījās 9 pedagogi; 

 „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” – piedalījās 9 pedagogi; 

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” – piedalījās 29 pedagogi un ieguva 2., 3. un 4.pakāpi, kursos 

projekta ietvaros piedalījās 13 pedagogi; 

 Comenius projektos kvalitāti paaugstināja 4 skolotāji. 

Plānveidīgi notiek skolotāju tālākizglītības pasākumi, izveidota pedagogu iegūtas izglītības datu 

bāze. Katru gadu vismaz puse pedagogu apmeklē daţādus tālākizglītības kursus. Lielākā daļa 

pedagogu kursos vai pašmācības ceļā ir ieguvuši zināšanas IT izmantošanā. Sadarbībā ar NVA 

desmit Zilupes vidusskolas skolotāji un darbinieki mācās angļu valodas kursos. 

Visi pedagogi līdzdarbojas skolas metodiskajās komisijās un novada metodiskajās apvienībās,   

skolotāji izstrādā mācību priekšmetu programmas, veido metodiskos materiālus, uzskates 

līdzekļus un popularizē savu pieredzi metodiskajās apvienībās.  

Daţi pedagogi līdzdarbojas mācību priekšmetu skolotāju asociācijās, iesaistās projektos, lasa 

lekcijas un vada nodarbības daţādās auditorijās. 

Skolotāji piedalās novada olimpiāţu darbu vērtēšanā, centralizēto eksāmenu vērtēšanā, ir 

studentu prakses vadītāji - mentori. Skolotāji var saľemt metodisko palīdzību un atbalstu kā no 

kolēģiem, tā no skolas administrācijas. 

Atsevišķi pedagogi saskaľā ar novada pedagogu metodiskās apvienības darba plānu sniedz 

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 ľemti 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 slodţu 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 9 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. 

Skolā ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un 

sadalījums, noteikti klašu veidošanas pamatprincipi un tam atbilstoši nodrošināti pedagogu 

resursi. Skolā ir 31 klašu komplekts. Ar katru gadu samazinās skolēnu skaits sākumskolā. 

Sākumskolā ir šogad 10 klases (4 klases latviešu plūsmā, 4 klases krievu plūsmā un divas 

apvienotas klases Pasienē). Pamatskolā ir trīs 5., divas 6., divas 7.klases, 8. klases un divas 

9.klases (pa vienai klasei latviešu un krievu plūsmā), Pasienē saglabājas pa vienai klasei 

pamatskolas posmā.  

1. klasē ir grupa kristīgās mācības un ētikas mācīšanai, 10. un 12. klasēs apvienotā grupa 

tehniskās grafikas mācīšanai. 
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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. 

6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošana 

6.5.1 Saikne starp personāla attīstību un skolas attīstības plānu.  

Skolas vadība nodrošina skolotāju piedalīšanos tālākizglītības programmās atbilstoši skolas 

noteiktajām attīstības prioritātēm. Skola atbalsta darbinieku tālākizglītību, tas netraucē mācību 

procesam. Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās atbilstoši skolas noteiktajām attīstības 

prioritātēm. Skolas attīstības plānā norādītas skolas darbinieku tālākizglītības vajadzības. Skolas 

darbinieku prasmes un pieredze tiek efektīvi izmantota personāla attīstībā. 

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 apmaiľa 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 apmaiľas 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. 

Stiprās puses 

 skolā ir nodrošināts nepieciešamais personāls licencēto izglītības programmu īstenošanai; 

 optimāls pedagogu slodzes sadalījums; 

 racionāli plānota klašu komplektu un apvienoto priekšmeta apguves grupu veidošana; 

 skolas metodiskais darbs tiek realizēts 9 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās; 

 pedagogiem ir radīti labi apstākļi profesionālajai pilnveidei; 

 skolotāji regulāri pilnveido profesionālo meistarību tālākizglītības kursos; 

 pedagogi apguvuši nepieciešamo tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs un speciālās 

pamatizglītības programmās; 

 skolā tiek uzkrāta informācija par pedagogu tālākizglītību; 

 pedagogu tālākizglītība tiek efektīvi izmantota personāla attīstībā atbilstoši skolas 

attīstības prioritātēm; 

 skolotāji  izmanto daţādus projektus konkurētspējas veicināšanai savas meistarības 

paaugstināšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 palielināt metodisko komisiju lomu skolas darba plānošanā; 

 metodisko komisiju ietvaros regulāri analizēt tālākizglītības efektivitāti; 

 rosināt kādu no skolas pedagogiem apgūt logopēda specialitāti; 

 piesaistīt pašvaldības līdzekļus skolotāja palīga un sociālā pedagoga darba apmaksai; 

 piesaistīt skolēnus vidējās izglītības programmās un vakara skolas programmās; 

 iedzīvināt vienoto informācijas apmaiľas kārtību par kursos un semināros gūto 

informāciju; 

 atbalstīt pedagogu iesaistīšanos daţādos projektos, konkursos, radošo darbu 

skatēs, lai pieredzes popularizēšanai.  

 Vērtējums – ļoti labi   

 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

7.1.1. Skolas darba pašvērtēšanas organizēšanā. 

Skolas vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu, organizē kontroles un vērtēšanas 

procesu, vienojas par izmantojamajām metodēm, atbildīgajām personām, laiku un vērtēšanas 

kritērijiem. Skolas pašvērtējuma sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. 
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Pašvērtēšanas process ir virzīts uz 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 daţādas metodes, bieţi 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 ziľojums. 

Skolas darbinieki, skolēni, viľu vecāki un citas ieinteresētās puses tiek iepazīstinātas ar 

pašvērtējuma ziľojumu. Ir plānota skolas pašvērtējuma ziľojuma publicēšana novada mājas lapā. 

Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto tālākā skolas darba plānošanā. 

7.1.2. Skolas attīstības plānošana 

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns no 2010. līdz 2015.gadam. Tajā ir vispārēja informācija par 

skolu, tās mērķi un uzdevumi, pašvērtējums, noteiktas attīstības prioritātes turpmākajiem 5 

gadiem septiľās pamatjomās un to īstenošanas plānojums. Plānojums ietver katras pamatjomas 

un tās uzdevumu īstenošanas laika sadalījumu, atbildīgās personas, paredz resursus un 

pārraudzību. 

Skolas attīstības plāns ir veidots, ľemot 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 viľiem ir sniegta informācija par skolas 

attīstības virzieniem, tomēr to nevar attiecināt uz visiem skolas vecākiem. 

Nepieciešams, lai skolēnu vecāki regulāri saľemtu informāciju, kas saistīta ar skolas 

attīstību. 

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 daţādas 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; 
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 skolas attīstības plāns ir izstrādāts, balstoties uz iepriekš paveikto; 

 plāna veidošanā tika iesaistīti skolēni, vecāki un pedagogi; 

 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; 

 publiskot skolas pašvērtējuma ziľojumu novada mājas lapā; 

 nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas attīstības plānu visiem 

interesentiem; 

 publicēt attīstības plānu novada mājas lapā.  

Vērtējums – labi   

7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība  

7.2.1. Vadības darba organizēšana un plānošana. 

Skolā ir izstrādāta visa Ministru kabineta noteiktā obligātā izglītības iestādes darbu 

reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo 

aktu prasībām, kuras precīza izpilde tiek kontrolēta. 

Skolas darbību reglamentē skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības 

noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir izstrādāti demokrātiski apsprieţot un 

ievērojot tiem izvirzītās prasības atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām 

un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.   

7.2.2. Skolas darba organizēšana un personāla pārvaldība  

Ir izstrādāta precīza skolas vadības struktūra. Skolas direktoram ir 3 vietnieki: vietniece izglītības 

jomā, kura atbild par izglītības programmu īstenošanu skolā, direktora vietnieks informātikas 

jomā un vietniece, kura koordinē audzināšanas darbu un atbalstu skolēniem. Direktora vietnieki 

ir iecelti ievērojot viľu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības, viľu 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 saimniecības 

daļas vadītājs. Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas visiem skolas darbiniekiem, 

skolēniem, viľu 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 pieľemšanu. Direktors prot veidot vadības komandu un deleģēt funkciju 

izpildi, kā arī pārraudzīt daţādu līmeľu darbinieku pienākumu izpildi.  

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 

izziľota pie skolas informācijas dēļa.   

Direktora vietniece izglītības jomā koordinē arī metodisko darbu skolā atbilstoši noteiktajai 

metodiskā darba kārtībai. Metodisko komisiju vadītāji nodrošina saikni starp skolotājiem un 

skolas vadību. 

Stiprās puses 

 ir izstrādāta visa Ministru kabineta noteiktā obligātā izglītības iestādes darbu 

reglamentējošā dokumentācija; 

 skolas darbību reglamentējošie dokumenti ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai; 

 ir izstrādāta precīza skolas vadības struktūra; 

 skolas vadība prot uzklausīt un atbalstīt, visi cenšas kvalitatīvi izpildīt tiem uzticētos 

pienākumus. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

 turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles darbu. 

Vērtējums – labi   

 

7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām  

7.3.1. Sadarbība ar skolas dibinatāju. 

Skolas vadība īsteno lietišķu sadarbību ar dibinātāju, Pasienes un Lauderu pagasta pārvaldēm, 

rūpējas par skolas prestiţu un tēlu sabiedrībā. Skola sadarbojas budţeta veidošanā, ko veido 

valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai, pašvaldības budţeta līdzekļi un pašvaldību 

savstarpēju norēķinu līdzekļi, ka arī citi finanšu līdzekļi.   

Pateicoties sadarbībai ar dibinātāju tiek uzturēta skola, papildināta materiāli tehniskā bāze u.c..  

Skola, tās vadība un darbinieki cenšas aktīvi iesaistīties pašvaldības kultūras un sabiedriskajā 

dzīvē. 

7.3.2.Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizacijām. 

Skola sadarbojas ar vecākiem, sabiedrību un daţādām institūcijām. Laba sadarbība izveidojusies 

ar skolas padomi, Zilupes novada pašvaldības institūcijām, ar SIA „Bērnu oāze” vadību, 

sabiedriskajām organizācijām, kas atbalsta skolas iniciatīvas. Projektu īstenošanas gaitā notiek 

intensīva sadarbība ar VIAA, izglītības programmu un priekšmetu standartu izstrādē un 

īstenošanas gaitā notiek sadarbība ar VISC un IKVD. 

Skolas vadība veicina un atbalsta sadarbību starp Zilupes vidusskolu un Pasienes pamatskolu, 

Zilupes vidusskolas struktūrvienību, kā arī sadarbību ar citām Zilupes novada un kaimiľu 

novadu izglītības iestādēm. Cieši sakari ir ar Rēzeknes augstskolu. 

Sabiedrība tiek informēta par skolas darbu novada mājas lapā www.zilupe.lv, laikrakstos 

,,Vietējā” un ,,Ludzas zeme”, Latvijas radio un Latgales TV. 

Operatīvai informācijas apmaiľai efektīvi tiek izmantota elektroniskā saziľa. 

7.3.3. Starptautiskā sadarbība. 

Skola iesaistās starpatautiskajos projektos, veicinot skola atpazīstamību un prestiţu. Projektos 

tiek īstenota sadarbība ar partneriem no Lietuvas, Polijas, Slovēnijas, Nīderlandes, Francijas, 

Portugāles, Krievijas. Sadarbojas bijušā Ludzas rajona skolas. Cieši sakari ir olimpiāţu 

organizācijā, metodiskajā darbā un skolotāju tālākizglītības jomā. Veidojas sakari arī ar 

Baltkrievijas skolām. 

Stiprās puses 

 izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Zilupes novada pašvaldību; 

 veiksmīga sadarbība ar novada un bijušā Ludzas rajona skolām; 

 skola iesaistās starpatautiskajos projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 turpināt aktivizēt sadarbību ar ārzemju partneriem iesaistoties Comenius projektos; 

 censties iesaistīties skolēnu un pedagogu apmaiľas projektos ar citu valstu skolām. 

 Vērtējums – labi   

http://www.zilupe.lv/
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Kopsavilkums par Zilupes vidusskolas darba pamatjomu vērtējumu 

  
Pamatjoma Rezultatīvais rādītājs Pašvērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs   

1.1. Skolā 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. Skolēnu sasniegumi   

3.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā  

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos 

 

4. Atbalsts skolēniem   

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu 

drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Labi  

4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai   Labi  

4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām 

vajadzībām 

  Labi  

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti labi 

5. Skolas vide   

5.1. Mikroklimats Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide   Labi  

6. Skolas resursi   

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi   Labi  

6.2. Personālresursi Ļoti labi 

7. Skolas darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

  

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

  Labi  

7.2. Skolas vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

  Labi  

7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām    Labi  
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Informācijas iegūšanas metodes 
Skolas pašvērtējuma ziľojuma sagatavošanai tika izmantotas daţādas metodes: 

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

vērošana, intervijas un sarunas. 

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

1) skolas nolikums, 

2) skolas darba plāni, 

3) skolas  attīstības plāns 2005. - 2010.gadam, 

4) skolas attīstības plāns 2011. - 2015.gadam, 

5) Zilupes novada domes lēmumi un novada saistošie noteikumi, 

6) mācību priekšmetu programmas un mācību stundu tematiskie plāni, 

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 sēţu protokoli, 

13) vecāku kopsapulču protokoli, 

14) metodisko komisiju dokumentācija, 

15) skolas padomes dokumentācija, 

16) iekšējās kārtības noteikumi, 

17) darba kārtības noteikumi, 

18) klašu ţurnāli, 

19) interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību ţurnāli, 

20) individuālā darba uzskaites dokumenti, 

21) skolēnu dienasgrāmatas,   

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 pārbauţu akti, 

28) skolas telpu un teritorijas apsekošana, 

29) skolas gada budţeta tāme, 

30) daţādi statistikas dati. 
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Citi sasniegumi 

Zilupes vidusskolas skolēnu sasniegumi  

2006./2007.mācību gada olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās 

  

OLIMPIĀDES: 

Ludzas rajonā: 

Dzimtā valoda 3.klase 1.vieta un divas 3.vietas (sagatavojusi skolotāja L.Mandrikina) 

Matemātika 4.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča), 2. vieta (sagatavojusi skolotāja 

S.Jakušenoka) 

Latviešu valoda (valsts) 5.klase 2. un 3. vietas (sagatavojusi skolotāja V.Apele) 

Krievu valoda (dzimtā) 5.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Mackeviča) 

Krievu valoda (dzimtā) 6.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja N.Mirchulava) 

Vizuālā māksla 7.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Matemātika 7.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Mājturība meitenēm 7.klase3.vieta (sagatavojusi skolotāja J.Jefimova) 

Krievu valoda(dzimtā) 8.klase 2. un 3. vietas(sagatavojusi skolotāja N.Mirchulava) 

Mājturība zēniem 8.klase 1. un 2. vietas (sagatavojis skolotājs J.Kačkans) 

Lietišķā informātika 8.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja J.Veligurska) 

Krievu valoda(svešvaloda) 8.klase 1. un 3. vietas(sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Lietišķā informātika 9.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Krievu valoda (dzimtā) 9.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Mackeviča) 

Bioloģija 9.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja R.Golubovska) 

Latviešu valoda (valsts) 10.klase 2. vieta (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Mājturība meitenēm 10.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja J.Jefimova) 

Ķīmija 10.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja R.Golubovska) 

Ģeogrāfija 10.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

Ģeogrāfija 11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

Fizika 11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Latviešu valoda (valsts) 11.klase 3. vieta (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Lietišķā informātika 11.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Krievu valoda(dzimtā) 12.klase 2.vieta(sagatavojusi skolotāja L.Sokolova) 

Vides projekti 12.klase 3. vieta(sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Vācu valoda 12.klase 2.vieta(sagatavojusi skolotāja A.Kudrjavceva) 

Angļu valoda 12.klase 1.vieta(sagatavojusi skolotāja T.Rutka) 

Biznesa ekonomiskie pamati12.klase 1.vieta(sagatavojusi skolotāja S.Kricka) 

Lietišķā informātika 12.klase 2. un 3.vieta (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Mājturība zēniem 12.klase 1.vieta (sagatavojis skolotājs J.Kačkans) 

Mājturība meitenēm 12.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja J.Jefimova) 

ZPD 4.klase divas 1.vietas (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča) 

ZPD 11.klase divas 3.vietas (sagatavojusi skolotāja N.Mirchulava) 

Latgales novadā : 

Matemātika 4.klase 3.vieta skolotāja I.Adeļeviča 

ZPD 11.klase divas atzinības (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

 

KONKURSI: 

Ludzas rajonā: 

„Zvirbulis” skatuves runas konkurss divas 2.vietas ((sagatavojušas skolotājas O.Jarošenko, 

N.Mirchulava) 

Vokālo ansambļu skate 2. un 3.vietas (sagatavojusi skolotāja I.Ţukova) 

„Mana Latvija” 4.klase divas 3.vietas (sagatavojusi skolotāja S.Jakušenoka) 

Zemessardzes konkurss 3.vieta (sagatavojusi skolotāja S.Jakušenoka) 

Zemessardzes konkurss 1.vieta (sagatavojusi skolotāja J.Semjonova) 
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Valstī:  

Pārgājienu apraksts 2.vieta (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Meţa pētījums 3.vieta (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Zīmējumu konkurss” Krasota Bozjego mira” piecas 1.vietas (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

 

SPORTS: 

37 zelta medaļas valsts un starptautiskajās sacensībās (skolotāji R.Miškins, S.Fenčenko) 

 

Zilupes vidusskolas skolēnu sasniegumi  

2007./2008.mācību gada olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās 

 

OLIMPIĀDES: 

Ludzas rajonā: 

Vizuālā māksla 2.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Dzimtā valoda 3.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja A.Kigitoviča) 

Vizuālā māksla 3.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Matemātika 5.klase divas 3.vietas (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Krievu valoda (dzimtā) 7.klase 1.un 3.vietas(sagatavojusi skolotāja N.Mirchulava) 

Vizuālā māksla 7.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Bioloģija 9.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Ģeogrāfija 8.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

Bioloģija 9.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Krievu valoda (svešvaloda) 2.un3.vietas(sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Vizuālā māksla 10.klase 1. un 2.vietas (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Latviešu valoda (valsts) 11.klase 1.vieta(sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Ģeogrāfija 11.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

Bioloģija 11.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Vizuālā māksla 11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Ģeogrāfija11.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

Angļu valoda 12.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja A.Meškovska) 

Latgales novadā:  

Krievu valoda (svešvaloda) 10.klase 2.vieta un atzinība (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

ZPD 11.klase atzinība (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

ZPD 12.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Valstī: 

Krievu valoda (svešvaloda) 10.klase atzinība (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Vizuālā māksla 10.klase atzinība (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Ģeogrāfija11.klase atzinība (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

 

KONKURSI: 

Ludzas rajonā: 

Publiskās runas konkurss  Angļu val. 1. vieta (sagatavojusi skolotāja A.Meškovska) 

Publiskās runas konkurss  Krievu val. 3.vieta (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Vokālo ansambļu skate  1.vieta   (sagatavojusi skolotāja I.Ţukova) 

 „Zvirbulis” skatuves runas konkurss divas 1.vieta, trīs 2.vietas, divas 3.vietas (sagatavojušas 

skolotājas L.Agakija, J.Veligurska, O.Jarošenko, N.Mirchulava) 
 

Latgales novadā:  

Vokālo ansambļu konkurss  2.vieta   (sagatavojusi skolotāja I.Ţukova) 

Valstī:  

Pārgājienu apraksts 3.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

Publiskās runas konkurss Angļu val. Atzinība  (sagatavojusi skolotāja A.Meškovska) 
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SPORTS: 

27 zelta medaļas valsts un starptautiskajās sacensībās (skolotāji R.Miškins, S.Fenčenko) 

 

Zilupes vidusskolas skolēnu sasniegumi  

2008./2009.mācību gada olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās 

 

OLIMPIĀDES: 

Ludzas rajonā: 

Ķīmija 12.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja R.Golubovska) 

Angļu valoda 12.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja A.Majorova) 

Latviešu valoda 12.klase 2. un 3.vieta (sagatavojušas skolotājas O.Jarošenko, A.Kudrjavceva) 

Vizuālā māksla 12.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Latviešu valoda (valsts) 8.klase divas 3.vietas(sagatavojusi skolotāja V.Apele) 

Krievu valoda (dzimtā) 8.klase 1. vieta(sagatavojusi skolotāja N.Mirchulava) 

Kultūras vēsture 12.klase 1. un 2.vietas (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Bioloģija 12.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Ķīmija 9.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja R.Golubovska) 

Bioloģija 9.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Fizika 9.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Vizuālā māksla 12.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Fizika10.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Matemātika 10.klase 2. vieta (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Latviešu valoda (valsts) 7.klase 2.vieta(sagatavojusi skolotāja V.Apele) 

Krievu valoda 7.klase 2. vieta(sagatavojusi skolotāja I.Mackeviča) 

Ģeogrāfija11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

Matemātika 4.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja A.Kigitoviča) 

Krievu valoda (dzimtā) 3.klase 1. un 2.vietas(sagatavojusi skolotāja T.Ļevčenko) 

Vizuālā māksla 5.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Vizuālā māksla 9.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Vizuālā māksla 11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Vizuālā māksla 8.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

Krievu valoda (dzimtā) 5.klase 2. vieta(sagatavojusi skolotāja N.Mirchulava) 

Vides projekti  10.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

ZPD 2.klase divas 1.vietas (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča) 

ZPD 4.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Čiţika) 

  

KONKURSI: 

Ludzas rajonā: 

 Vokālo ansambļu skate  2.vieta   (sagatavojusi skolotāja I.Ţukova) 

 „Zvirbulis” skatuves runas konkurss divas 1.vietas  (sagatavojusi skolotāja I.Mackeviča) 

„Do-re-mi” konkurss 1.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ţukova) 

Debašu konkurss 1.vieta   (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

„Ar vilciľu Rīgā braucu” divas 1.vietas (sagatavojušas skolotājas L.Mandrikina, I.Adeļeviča) 

Latgales novadā:  

Debašu konkurss divas 1.vietas (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

Valstī:  

Pārgājienu apraksts atzinība (sagatavojusi skolotāja A,Majorova) 

Pārgājienu apraksts atzinība (sagatavojusi skolotāja A,Čiţiks) 

„Eksperiments” Latvenergo konkurss 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Projekts „Cilvēks – ūdens – veselība” atzinība (sagatavojusi skolotāja V.Apele) 

Starptautiskie: 

ANO konkurss  atzinība (sagatavojis skolotājs A.Čiţiks) 

Interneta olimpiāde „Эрудиты планеты” četras 1. vietas  (sagatavojuši skolotāji A.Majorova,  

A.Čiţiks, T.Ţibenko, A.Meškovska) 
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SPORTS: 

28 zelta medaļas valsts un starptautiskajās sacensībās (skolotāji R.Miškins, S.Fenčenko) 

                      

 Zilupes novada pašvaldības skolēnu sasniegumi  

2009./2010.mācību gada olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās 

 

OLIMPIĀDES: 

Zilupes novadā: 

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 8.klase 1. un 2.vietas  (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 9.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 12.klase 1., 2., 3.vietas  (sagatavojusi skolotāja 

O.Kačkane) 

Ģeogrāfija8.klase 1., 3.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

 Latviešu valoda un literatūra(mazākumtautību programmā) 1. un 2.vietas(sagatavojusi skolotāja 

V.Apele) 

Latviešu valoda un literatūra(mazākumtautību programmā) 3.vietas(sagatavojusi skolotāja 

A.Kudrjavceva) 

Matemātika 8.klase 1.un 2.vieta (sagatavojusi skolotāja N.Višľakova) 

Krievu valoda (svešvaloda) 12.klase 1. un 2.vietas (sagatavojusi skolotāja L.Sokolova) 

Matemātika 5.klase 3. vieta (sagatavojusi skolotāja R.Iļjina) 

Informātika 11.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Fizika 11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

 Bioloģija 11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Informātika 11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Informātika 11.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Informātika 7..klase 1.un2 .vietas (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Fizika 10.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Vēsture  10.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja S.Kricka) 

Vēsture  12.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja S.Kricka) 

Ķīmija 9.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ostrovska) 

Ģeogrāfija12.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Cupere) 

Informātika 7.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja T.Ţibenko) 

Vizuālā māksla 6. - 12.klase četras 1.vietas divas 2.vietas, četras 3.vietas (sagatavojusi skolotāja 

L.Luckāne) 

Sākumskolas 3.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča) 

Sākumskolas 4.klase 1.un2.vietas (sagatavojusi skolotāja A.Kigitoviča) 

Sākumskolas 4.klase divas 3.vietas (sagatavojusi skolotāja I.Čiţika) 

Sākumskolas 3.klase 1., 2..vietas (sagatavojusi skolotāja S.Bogurdoviča) 

Ģeogrāfija 7.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Adiļeviča) 

 Ģeogrāfija 8.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Adiļeviča) 

Vēsture 9.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja Jeļena Groma) 

Bioloģija 9.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Adiļeviča) 

Latviešu valoda un literatūra(mazākumtautību programmā) 8.klase 2.vieta (sagatavojusi 

skolotāja I. Vilmaniete) 

Valstī:  

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 8.klase  1 skolēns piedalīšanos  (sagatavojusi skolotāja 

O.Kačkane) 

 Krievu valoda (svešvaloda) 12.klase 1 skolēns piedalīšanos (sagatavojusi skolotāja L.Sokolova) 

Vizuālā māksla 12.klase divi skolēni  piedalīšanos (sagatavojusi skolotāja L.Luckāne) 

 

KONKURSI: 

Zilupes novadā: 

Publiskās runas 1.vieta (sagatavojusi skolotāja Irina Mackeviča) 
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Publiskās runas 1.vieta  (sagatavojusi skolotāja Oksana Kačkane) 

Publiskās runas 1. vieta (sagatavojusi skolotāja Ludmila Sokolova)  

Skatuves runas divas 1.vietas (sagatavojusi skolotāja Lidija Agakija) 

Skatuves runas  2.un3.vietas (sagatavojusi skolotāja S.Jakušenoka) 

Skatuves runas  3.vieta (sagatavojusi skolotāja L.Mandrikina) 

Skatuves runas 1. un 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča) 

Starpnovadu:  

 „Dāvana māmiľai” 1.vieta (sagatavojusi skolotāja Saule Jakušenoka) 

„Jaunais sanitārs” 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Inita Čiţika) 

„Eksperiments” Latvenergo konkurss 2.vieta (sagatavojusi skolotāja S.Kuzmika) 

ZPD sākumskola divas 1.vietas , 2.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča) 

Valstī:  

Publiskās runas Pied. Ludmila Sokolova 

Publiskās runas Pied. Irina Mackeviča 

Publiskās runas Pied. Oksana Kačkane   

Uzvaras 65. gadadienai eseju konkurss 1.vieta Nataļja Mirchulava 

Uzvaras 65. gadadienai eseju konkurss 1.vieta  Ludmila Sokolova 

„Krasota Boţjego mira” divas 1.vietas  Ludmila Luckāne 

Kādai ir jābūt konkurētspējīgai personībai Latvijā? 1.un 2. vietas Oksana Kačkane 

 „Mani ieteikumi, kā saudzēt dabu” Atz. Ludmila Luckāne 

Starptautiskie: 

Putešestvije po Čehovskim mestam   3. Irina Mackeviča 

Putešestvije po Čehovskim mestam   Atzinība  Irina Mackeviča 

Putešestvije po Čehovskim mestam   Atzinība   Ludmila Sokolova 

Interneta olimpiāde „Эрудиты планеты” četras  1. vietas  (sagatavojusi skolotāja  T.Ţibenko) 

 

SPORTS: 

Starpnovadu:  

 Futbols 7 zelta medaļas (sagatavojis skolotājs S.Kudrjavcevs)   

Cīľa divas 1.vietas(sagatavojis skolotājs S.Kudrjavcevs)   

Valstī:  

Sporta dejas divas 1.vietas, 2.un 3.vietas(sagatavojusi skolotāja  Tatjana Rutka) 

8 zelta medaļas valsts un starptautiskajās sacensībās (skolotāji  S.Fenčenko, V.Rimšs un 

V.Tutina) 

 

Zilupes novada pašvaldības skolēnu sasniegumi 

2010./2011.mācību gada olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās 

 

OLIMPIĀDES: 

Zilupes novadā: 

Sākumskolas 4.klase 1., 2..vietas (sagatavojusi skolotāja S.Bogurdoviča) 

Sākumskolas 4.klase divas 2., trīs 3.vietas (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča) 

Sākumskolas 4.klase 1., 2., 3.vietas (sagatavojusi skolotāja S.Jakušenoka) 

Sākumskolas 3.klase 1., 2..vietas (sagatavojusi skolotāja S.Bogurdoviča) 

Sākumskolas 3.klase 1., 2., 3.vietas (sagatavojusi skolotāja L.Mandrikina) 

Sākumskolas 3.klase 1., 2., 3.vietas (sagatavojusi skolotāja S.Luckāne) 

Bioloģija 9.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Adiļeviča) 

Bioloģija 12.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Bioloģija 9.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ertmane) 

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 12.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

Ķīmija 9.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ostrovska) 

Ķīmija 10.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja I.Ostrovska) 

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 9.klase 2.un3.vietas  (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

Latviešu valoda un literatūra(mazākumtautību programmā) 8.klase 3.vieta(sagatavojusi skolotāja 
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A.Kudrjavceva) 

Latviešu valoda un literatūra(mazākumtautību programmā) 7.klase 3.vieta(sagatavojusi skolotāja 

V.Apele) 

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 11.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

Krievu valoda un literatūra (dzimtā) 10.klase 1.vieta (sagatavojusi skolotāja N.Mirchulava) 

Fizika 12.klase 1., 3.vietas (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Biznesa ek.pamati 12.klase 2.vieta (sagatavojusi skolotāja S.Kricka) 

Fizika 11.klase 3.vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Matemātika 5.klase 3.vieta (sagatavojis skolotājs A.Čiţiks) 

Matemātika 5.klase 2. un3. vieta (sagatavojusi skolotāja Ľ.Rubīna) 

Valstī:  

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 11.klase 1 skolēns piedalīšanos  (sagatavojusi skolotāja 

O.Kačkane) 

Krievu valoda un literatūra (dzimtā) 10.klase 1skolēns (sagatavojusi skolotāja N.Mirchulava) 

Biznesa ek.pamati 12.klase piedalīšanos (sagatavojusi skolotāja S.Kricka) 

 
 

KONKURSI: 

Zilupes novadā: 

 ZPD sākumskola 1.vieta, divas 2.vietas (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča) 

ZPD sākumskola divas 1.vietas, 2.vieta (sagatavojusi skolotāja S.Jakušenoka) 

ZPD sākumskola 1.vieta  (sagatavojusi skolotāja L.Mandrikina) 

ZPD sākumskola 1.vieta  (sagatavojušas skolotājas S.Luckāne, S.Kuzmika) 

ZPD sākumskola 2.vieta  (sagatavojusi skolotāja I.Čiţika) 

ZPD sākumskola 1.vieta  (sagatavojušas skolotājas J. Semjonova, M. Veikšāne) 

Starpnovadu:  

Debašu konkurss 3.vieta   (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

 Mūsdienu deju jaunrades konkurss 2  grupas 2 atzinības (sagatavojusi skolotāja H.Heinaste) 

Valstī:  

Latgaļu valodas  literārais konkurss 2 skolēni 2 atzinības (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

„Daugava Latvijai”2.vieta (sagatavojusi skolotāja V.Apele) 

Latviešu valoda un literatūra  Atzinība (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

„Eksperiments” Latvenergo konkurss 2.vieta (sagatavojusi skolotāja S.Kuzmika) 

Lielās talkas konkurss atzinība (sagatavojusi skolotāja S.Kuzmika) 

 „Zvaigţľu klase” Atzinība (sagatavojusi skolotāja O.Kačkane) 

„Zvaigţľu klase”Atzinība (sagatavojusi skolotāja V.Apele) 

„ZZ” čempionāts Atzinība  Irina Mackeviča 

Krievu valodas/svešvalodas 2 skolēni 2 atzinības (sagatavojusi skolotāja O.Jarošenko) 

Starptautiskie: 

„Russkij medveţonok”1., 2.vietas (sagatavojusi skolotāja L.Mandrikina) 

„Russkij medveţonok”3., 2.vietas (sagatavojusi skolotāja I.Adeļeviča) 

 Interneta olimpiāde „Эрудиты планеты” četras 1. vietas  (sagatavojusi skolotāja  T.Ţibenko) 

ES Matemātikas konkurss (sagatavojušas skolotājas S.Kuzmika, Ľ.Rubīna) 

„Čto ja znaju o Rossiji?” 1.vieta (sagatavojušas  skolotājas N.Mirchulava, M. Veikšāne) 

 

SPORTS: 

Starpnovadu:  

 Futbols 10 zelta medaļas (sagatavojis skolotājs S.Kudrjavcevs)   

Cīľa 2.vieta(sagatavojis skolotājs S.Kudrjavcevs)   

Valstī:  

Sporta dejas sešas 1.vietas (sagatavojusi skolotāja  Tatjana Rutka) 

26 zelta un sudraba medaļas valsts un starptautiskajās sacensībās (skolotāji  S.Fenčenko, 

V.Rimšs) 
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Tālākās attīstības vajadzības 

Pamatjoma  

1. Mācību saturs  Saglabāt visas esošās izglītības programmas, cenšoties 

piesaistīt tām izglītojamos; 

 Turpināt darbu jauno 2009./10. Un 2010./11.m.g. uzsākto 

izglītības programmu un mācību priekšmetu standartu 

īstenošanā; 

 Nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas (01011111) 

atbilstību jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām; 

 Veicināt daţādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, 

īstenojot mācību satura plānošanu skolā; 

 Pilnveidot pamatizglītības mācību priekšmetu tematiskajos 

plānos diferencētu un individuālu pieeju skolēniem; 

 Regulāri izglītot skolotājus mācību satura plānošanas 

jautājumos; 

 Veikt nepieciešamos pasākumus vidējās izglītības reformas 

īstenošanai; 

 Piesaistīt skolēnus vakara un maiľu skolas programmās. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 
 plānot pedagogu tālākizglītību darbam speciālās pamatizglītības 

programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; 

 skolotājiem kooperēties un sadarboties dabaszinātľu kabinetos 

pieejamo atbalsta materiālu un mūsdienīgu mācību līdzekļu 

izmantošanā; 

 mācīšanas procesā akcentēt individualizāciju un diferenciāciju; 

 uzlabot skolēna un skolotāja dialoga kvalitāti; 

  organizēt pedagogu savstarpēju atbalstu un atbalstu jaunajiem 

kolēģiem mācīšanas kvalitātes uzlabošanai; 

 uzlabot skolēnu zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti; 

 metodiskajās komisijās strādāt pie vienotas mājas darbu 

sistēmas izveides; 

 izstrādāt vienotu kārtību mācību ekskursiju plānošanai, 

organizēšanai, pārraudzīšanai; 

 papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, 

uzziľas literatūru, vārdnīcām; 

 turpināt darbu neattaisnoto kavējumu novēršanā; 

 pilnveidot skolēnu mācību organizatoriskās prasmes; 

 visos priekšmetos akcentēt skolēnu rakstu kultūras nozīmi, 

īstenojot vienotās prasības; 

 pilnveidot iespējas un rosināt skolēnus mērķtiecīgi izmantot 

skolas resursus - datorklasi, bibliotēku, lasītavu mācīšanās 

nolūkiem; 

 rosināt skolēnu interesi par lasīšanu; 

 ieviest e-klases pakalpojumus; 

 ieviest un apgūt mācību sasniegumu vērtēšanas elektroniskās 

uzskaites e-klases iespējas;   

  pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus 

projektu, pāru, grupu, mutisko un praktisko darbu objektīvākai 

novērtēšanai; 

  mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu 

pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu. 
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3. Skolēnu sasniegumi  daţādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem, 

lai veicinātu augsta līmeľa sasniegumus; 

 īstenot sadarbību starp sākumskolas pedagogiem, atbalsta 

personālu, vecākiem un pirmsskolas izglītības iestādi, lai 

sniegtu atbalstu sākumskolas skolēniem sasniegumu 

uzlabošanai; 

 pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeľa 

analīzei valodu jomas priekšmetos, kas ļautu uzlabot valodas 

prasmes un mācību darba rezultātus dzimtajā valodā un valsts 

valodā; 

 jāveido ciešāka sadarbība un pēctecības nodrošināšana starp 

sākumskolas pakāpi un pamatskolu; 

 priekšmetu pedagogiem turpināt darbu skolēnu mācību 

sasniegumu dinamikas izpētē, to regulāri izmantojot mācību 

procesa plānošanā un piemērotu mācību metoţu izvēlē; 

 uzlabot skolēnu sniegumu valodu eksāmenos; 

 turpināt sniegt atbalstu skolēniem centralizēto eksāmenu 

mērķtiecīgā izvēlē un sagatavojoties eksāmeniem; 

 radīt priekšnoteikumus sekmīgai centralizētā eksāmena 

praktiskās daļas kārtošanai ķīmijā, fizikā, bioloģijā;  

 panākt visu centralizēto eksāmenu A,B,C līmeni virs 60%. 

4. Atbalsts skolēniem  iesaistīties programmā ,,Skolas auglis”; 

 pilnveidot drošības pasākumus skolā – deţūru kārtību,  

 katra mācību gada sākumā organizēt skolēniem adaptācijas 

pasākumus; 

 sagatavot mediatorus no skolotāju un skolēnu vidus; 

 rast iespēju nodrošināt vecāko klašu skolēniem atpūtas telpu, 

kurā skolā uzturēties no mācībām brīvajā laikā; 

 turpināt uzturēt vienotas prasības skolēna pozitīvo attieksmju 

un sociālo iemaľu attīstīšanai; 

 rosināt skolēnus rūpēties par citiem cilvēkiem apkārtējā 

sabiedrībā un iesaistīties brīvprātīgajā darbā; 

 rosināt skolēnus apzināties sevi kā pilntiesīgus skolas 

saimniekus; 

 sniegt vispusīgu atbalstu muzikālajiem un citiem skolas 

interešu izglītības kolektīviem; 

 turpināt skolas tēla popularizēšanu Latvijā un ārpus tās 

robeţām, ar panākumiem startējot daţādos konkursos, skatēs, 

festivālos un sporta sacensībās; 

  atbalstīt visus pedagogus, kuri var piedāvāt atbalstu personības 

veidošanā, veidojot un realizējot skolā interešu programmas; 

 nodrošināt  karjeras centra speciālistu konsultācijas; 

 iesaistīt vecākus un sabiedrības pārstāvjus karjeras izglītībā; 

 koncentrēt skolā pieejamos karjeras izglītības materiālus vienā 

vietā, izveidojot karjeras izglītības kabinetu; 

 visu mācību priekšmetu skolotājiem rosināt skolēnus izmantot 

iespēju piedalīties konkursos, olimpiādēs, sacensībās; 

 uzlabot atbalsta grupas un konsultatīvo dienestu sadarbības  

kvalitāti; 

 pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas 

mācību procesā; 

 turpināt atbalsta materiālu izveidi un daţādas grūtības pakāpes 

uzdevumu uzkrāšanu skolēniem, kuriem ir mācību grūtības; 
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 nepieciešams pedagoga palīgs darbam speciālās pamatizglītības 

programmā; 

 pilnveidot speciālās izglītības atbalsta grupas darbu; 

 pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību literatūras 

klāstu darbam speciālās pamatizglītības programmā; 

 izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu sadarbību 

un uzlabotu vecākiem domāto pasākumu apmeklējumu; 

 ieviest e-klases pakalpojumus, lai visiem vecākiem būtu 

pieejamā informācija par bērnu sasniegumiem; 

 turpināt atbalsta akciju ,, Skolēns skolēnam”. 

5. Skolas 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 cieľas un atbalsta attiecības starp 

skolēniem; 

 rosināt skolēnus veselīga dzīvesveida priekšnoteikumu 

ievērošanai; 

 skolas telpu noformējumā akcentēt skolas tēla prezentāciju; 

 labiekārtot pagarinātās grupas telpu; 

 turpināt iekārtot atpūtas telpu vecāko klašu skolēniem; 

 iekārtot spēļu stūrīšus un laukumus;  

 kāpľu telpu piemērošana bērniem ar kustības traucējumiem; 

 PS sākumskolas klašu telpu remonts; 

 PS stadiona rekonstrukcija; 

 iesaistīt skolas fiziskās vides uzlabošanā skolēnu vecākus. 

6. Skolas resursi  iegādāties jaunus, modernākus datorus datorklasei, paplašināt 

datortīklu, dodot iespēju katram skolotājam kabinetā izmantot 

datoru; 

 atbilstoši standarta prasībām modernizēt mājturības un 

tehnoloģiju kabinetus; 

  pabeigt informatizācijas projektu; 

 rast iespēju nodrošināt mācību līdzekļus mūsdienīga mācību 

satura apguvei priekšmetiem, kuri valstī nav atzīti par 

prioritāriem; 

 turpināt  piesaistīt investīcijas un iesaistīties projektos papildus 

finansējuma iegūšanai; 

 palielināt metodisko komisiju lomu skolas darba plānošanā; 

 metodisko komisiju ietvaros regulāri analizēt tālākizglītības 

efektivitāti; 

 rosināt kādu no skolas pedagogiem apgūt logopēda specialitāti; 

 piesaistīt pašvaldības līdzekļus skolotāja palīga un sociālā 

pedagoga darba apmaksai; 

 piesaistīt skolēnus vidējās izglītības programmās un vakara 

skolas programmās; 

 iedzīvināt vienoto informācijas apmaiľas kārtību par kursos un 

semināros gūto informāciju; 

 atbalstīt pedagogu iesaistīšanos daţādos projektos, konkursos, 

radošo darbu 

skatēs, lai pieredzes popularizēšanai.  
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7. Skolas darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

 skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību 

apzināšanā vairāk iesaistīt skolēnus un vecākus; 

 publiskot skolas pašvērtējuma ziľojumu novada mājas lapā; 

 nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas 

attīstības plānu visiem interesentiem; 

 publicēt attīstības plānu novada mājas lapā; 

  turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības 

pārraudzības un kontroles darbu; 

 turpināt aktivizēt sadarbību ar ārzemju partneriem iesaistoties 

Comenius projektos; 

 censties iesaistīties skolēnu un pedagogu apmaiľas projektos ar 

citu valstu skolām. 

 

 

 

 

 

 

Skolas direktore                   Regīna Iļjina 

(vārds, uzvārds) (paraksts) 

 

Z.v.



 


