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1. Vispārējs skolas raksturojums 

 

1.1.Skola no pirmsākumiem līdz šodienai 

 
Jaunjelgavas vidusskola (turpmāk tekstā Skola) atrodas Jaunjelgavas novadā, Daugavas 

kreisajā krastā 12 km no Aizkraukles, 80 km no Rīgas. Tuvākās vidusskolas ir Aizkraukles novada 

vidusskola –12 km, tuvākās pamatskolas –Seces pamatskola – 12 km, Daudzeses pamatskola –17 km.  

Jaunjelgavas vidusskolai 2021. gadā apritēs 75 gadi kopš tās dibināšanas. Līdz 1946. gadam 

Jaunjelgavā bija Ekonomiskais tehnikums, kurš ar Latvijas PSR Izglītības ministrijas pavēli 1946. gada 

31. augustā tika reorganizēts par vidusskolu. Skola atradās domes ēkā. No 1956. gada Jaunjelgavas 

vidusskolā mācības noritēja latviešu un krievu plūsmā, jo pievienoja Jaunjelgavas septiņgadīgo krievu 

skolu. Līdz 1977. gadam, kad tika uzcelta jaunā skolas ēka, Jaunjelgavas vidusskola atradās 6 ēkās. 

1999. gadā pārtrauca darboties krievu plūsma skolēnu trūkuma dēļ. 2017. gadā jaunajai skolas ēkai 

apritēja  40 gadi. Skola šajā laikā ir attīstījusies: paaugstinājies skolotāju izglītības līmenis un 

kvalifikācija, kā arī pilnveidota materiāli tehniskā bāze. Tiek atbalstīta skolotāju iniciatīva un jaunrade. 

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi, ir senas un interesantas tradīcijas. 

2020./2021. m.g. Jaunjelgavas vidusskolā mācās 213 skolēni, 13 klašu komplekti, apvienoto 

klašu nav. 101 zēns, 112 meitenes. Dienesta viesnīcā dzīvo 2 bērni. Skolā strādā 31 pedagogs, 18 

tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 12 maģistri. Vidējais 

vecums 57 gadi. 

2020./2021. mācību gadā štata vienību un likmju skaits – 24.432. Mācību darbs – 390,000 

mācību un fakultatīvās stundas, 19,365 likmes. Vidēji uz vienu pedagogu 0,62 likmes. Skolā strādā 

logopēds -0,167 likmes, bibliotekārs -0,67 likmes. Apstiprinātas 12 interešu izglītības programmas, 

strādā 5 pedagogi, likmju skaits 1,153 . 2020./20121. mācību gadā uz vienu pedagogu 8 izglītojamie.  

 
1.2. Skolēnu skaits 

  
2020./2021. m.g. Jaunjelgavas vidusskolā mācās  213 skolēni, 1.-6.klasēs -122; 7.-9.klašu grupā- 

58; 10. -12. klasē  – 33 izglītojamie. 13 klašu komplekti, divas pirmās klases. Vērojams neliels 

pieaugums sākumskolā, bet notiek skolēnu skaita samazināšanās vidusskolā, kas ir saistīta ar dažādiem 

cēloņiem. Ar 2020./2021.mācību gadu vidējā izglītībā tiek uzsākta kompetencēs balstīta satura apguve, 

kas nozīmē, ka uzsākot mācības 10.klasē skolēni izvēlas no vismaz 2 piedāvātiem izvēļu „groziem” 

padziļināti apgūt vienu. Kā pozitīvs faktors skolēnu skaita pieaugumam sākumskolā jāmin tas, ka 

pilsētā tiek sakārtota un uzlabota infrastruktūra, labas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, 

kopumā pietiekams darba vietu skaits, tīra un sakopta vide, kas veicina jaunu ģimeņu ienākšanu un 

palikšanu uz dzīvi Jaunjelgavā .  
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Skolēnu skaits pēdējos sešos gados 

2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

200 196 204 195 208 213 

 

Prognozējamais skolēnu skaits, kuri apmeklē Jaunjelgavas pirmskolas izglītības iestādi „Atvasīte” 

un 90% -95% izglītojamo turpina izglītību Jaunjelgavas vidusskolā.  

 

PII “Atvasīte”  bērnu skaits pa gadiem 

 

 

 

 

 

 

Prognozējamais skolēnu skaits 

 

Mācību g./klase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

2020./2021.m.g. 29 21 18 20 18 16 18 18 22 6 14 13 

2021./2022.m.g. 18 29 21 18 20 18 16 18 18 12 6 14 

2022./2023.m.g. 26 18 29 21 18 20 18 16 18 12 12 6 

2023./2024.m.g. 18 26 18 29 21 18 20 18 16 10 12 12 

2020./2021.m.g. 24 18 26 18 29 21 18 20 18 12 10 12 

 

1.3. Izglītības programmas 

 

Jaunjelgavas vidusskola ir pašvaldības dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kuras 

darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta 

noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Skolas Nolikums un Skolas iekšējie normatīvie akti. 

Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programmas.  Skola īsteno 4 licencētas 

izglītības programmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzimšanas 

gads 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Bērnu skaits 18 26 18 24 14 22 

Izglītības programma Programmas 

kods 

Programmas 

licences Nr. un 

datums 

Izglītojamo skaits 

2020./2021. m.g. 

Pamatizglītības programma 

(kods 21011111) 

21011111 V -2382 

26.02.2021. 

165 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma  

31011011 V-2383 

26.02.2021. 

27 

Vispārējās vidējās izglītības 

programma  

31016011 V_3579 

26.02.2021. 

6 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-4648 

26.02.2021. 

15 

Kopā 213 
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Valsts piešķirtās mērķdotācijas finansējuma ietvaros izglītības iestāde realizē arī interešu 

izglītības programmas. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā. Dažāda vecuma izglītojamajiem 

Skola piedāvā šādas interešu izglītības programmas: Kultūrizglītības jomā: 1. – 4. klašu tautas deju 

kolektīvs „Atvars”, 5. – 9. klašu tautas deju kolektīvs ”Atvars”, 10. –12. klašu tautas deju kolektīvs 

”Atvars”; Kolektīvā muzicēšana : 1. klašu koris, 2.-5. klašu koris, 10. – 12. klašu vokālais ansamblis, 

Vokāli instrumentālais ansamblis, Ritma un skaņu pasaule (12 -14 gadi), Teātra pulciņš; Sporta jomā: 

Vieglatlētikas un sporta pulciņi 1. klasei, 2. klasei, Volejbols 8.- 12. klasēm,  „Sporto visa klase” 5. 

klasei, Ritmika sākumskolā.  

No 2019. gada 1. septembra izglītības iestādē tiek realizēti šādi projekti:  

- “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001), tā 

ietvaros turpina darbu robotikas pulciņi, izglītojamajiem tiek organizētas mācību vizītes un praktiskās 

nodarbības, tehniskās dienas un citas aktivitātes talantīgo izglītojamo izaugsmei. 

- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta Nr. 

8.3.5.0/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt izglītojamajiem karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu. 

 Izglītības iestāde turpina dalību šādos projektos: 

-  “Sporto visa klase”; 

-  izglītības un personīgās izaugsmes projektā „Esi Līderis”, citās aktivitātēs.  

No 2018./2019. mācību gada turpinās darbs projektā “PuMPuRS” (“Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001) ar mērķi sniegt atbalstu 

izglītojamajiem, kuri ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupā. 

 

1.4. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

 

 Izglītības iestāde ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem personālresursiem izglītības 

programmu realizācijai. 2020./2021. mācību gadā skolā strādā 31 pedagoģiskais darbinieks, no tiem 

pamatdarbā 24 pedagogi, 7- amatu savienošanas kārtībā. Skolas vadību nodrošina izglītības iestādes 

direktore, direktores vietniece izglītības jomā, direktores vietniece informātikas jautājumos un 

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā. Pedagogu kadru mainība nav liela. 

 

Skolotāju sadalījums pēc vecuma uz 2020.gada 1.septembri: 

 

24-39 g. 40 – 44 g. 45-49 g. 50-54 g. 55 -59 g. 60 g. un 

vairāk 

5 - 5 5 7 9 

 

Skolotāju sadalījums pēc darba stāža uz 2020. gada 1.septembri 

 

1- 13 g. 14 -20 g. 21 -24 g. 25 -29 g. 30 -34 g. 35 g. un vairāk 

7 1 - 4 7 12 
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Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību. Tālākizglītība izglītības iestādē tiek 

mērķtiecīgi plānota, lai nodrošinātu personālam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iestādes attīstības prioritātēm. Skolā strādā atbalsta personāls: sociālais 

pedagogs, psihologs, logopēds, medmāsa, 3 pedagoga palīgi. Pedagogi tiek uzaicināti un piedalās 

centralizēto eksāmenu darbu labošanā latviešu valodā, krievu valodā un angļu valodā.  

Skolas pedagoģiskā kolektīva darba raksturojums. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1.Pedagogu prasmes: 

Visi pedagogi ir pilnveidojuši savas 

zināšanas un prasmes svarīgākajās mācību procesa 

organizācijas jomās, ko pielieto ikdienā plānojot 

mācību stundas:  mācību gada laikā notika divi 

projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

ieviešanas semināri - „Mācīšanās iedziļinoties” un 

„Svešvalodu stundu plānojums atbilstoši jaunajām 

kompetencēm”, ko vadīja pilotskolu koordinatori. 

Mācību stratēģiju un metožu izvēlē pedagogi 

dalījās savstarpējā pieredzē seminārā „Efektīva, 

jēgpilna mācību stunda”. Tika vērotas un analizētas 

starpdisciplinārās mācību stundas ķīmijā-bioloģijā, 

sākumskolā, vēsturē –vācu valodā, sportā-angļu 

valodā, ģeogrāfijā-informātikā.  

 

12.klase 

Vidējais vērtējums mācību priekšmetos gadā - 7,24. 

50% startēja olimpiādēs 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

vērtējums % 

skolā 

Vidējais 

rezultāts % 

valstī 

Angļu valoda 85,9 70 

Latviešu valoda 71,5 52,9 

Krievu valoda 69,2 73,5 

Matemātika 33,7 35,4 
 

 

9.klase 

Vidējais vērtējums - 6,01 

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju, valsts pārbaudes 

darbi  9.klasēm tika atcelti. 

9.klases izglītojamo gada vērtējumi valsts 

pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

vērtējums (ballēs) 

Latviešu valoda 5,1 

Matemātika 5,5 

Angļu valoda 6,3 

Krievu valoda 6,1 

Vēsture 6,2 

 

1. Pakāpeniski ieviest jauno kompetenču 

pieejā balstītu izglītības saturu. 

2. Sniegt atbalstu mācību priekšmetu 

programmu īstenošanā, īpaši 

1.,4.,7.,10.klasēs. 

3. Pilnveidot Jaunjelgavas vidusskolas 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, 

atbilstoši jaunajiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

4. Strādāt pie efektīvākas mājas darbu 

satura un apjoma sabalansēšanas. 

5. Motivēt skolēnus uzlabot mācību 

sasniegumus ikdienas darbā. 

6. Strādāt pie vidusskolas kontingenta 

saglabāšanas, izmantojot arī efektīvu 

dalību starptautiskos projektos, skolēnu 

apmaiņas programmās izglītojamo 

svešvalodu prasmju pilnveidošanai un 

starpvalstu kultūru iepazīšanai. 

7. Regulāri papildināt materiāltehnisko 

bāzi kompetencēs balstīta mācību 

procesa nodrošināšanai, pedagogiem 

100% apmeklēt digitālās pratības kursus. 

8. Pedagogiem mācību procesā pilnveidot 

mācību metodes un darba formas, 

akcentējot skolēna pašvadītu mācīšanos. 

9. Īstenot mācīšanas un mācīšanās stundā 

pieejas maiņu, nodrošinot katram 

skolēnam mūsdienīgas lietpratības 

izglītību. 

10. Pilnveidot darba formas skolēnu 

neattaisnoto kavējumu profilaksei, ka arī 

pilnveidot skolēnu pašvērtējuma 

prasmes. 

11. Izveidot tehniskās jaunrades interešu 

izglītības virziena programmu. 

12. Uzlabot klašu audzinātāju un atbalsta 

personāla sadarbību ar vecākiem un 

bērniem, kuriem ir grūtības mācībās. 

13. Efektīvāk iesaistīt skolēnu pašpārvaldi 

skolas iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanas pārraudzībā. 

14. Pilnveidot skolotāju tālākizglītībā iegūtās 

zināšanas un pieredzes apmaiņas formas. 
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2.Labi  sasniegumi ikdienas mācību darbā 

 
 

Vidējais vērtējums pa klasēm 

 

 
 

3. Iespējas piedalīties mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 2019./2020.mācību gadā 25 skolēni 

piedalījās 9 starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs: Ieguva godalgotas vietas: 1 I vietu –

vēsturē, 6- II vietas (vēsturē, latviešu valodā, 

bioloģijā, ķīmijā, krievu valodā), 4 –III vietas 

(fizika, ķīmija, vēsture), 4 –Atzinības (informātikā, 

ģeogrāfijā, angļu un krievu valodā). 

4. Ir izstrādāta izglītojamo sasniegumus motivējoša 

sistēma skolā. 

5. Ir iespējas mācīt 3 svešvalodas vidusskolas 

klasēs. 

6. Uzsākot apgūt kompetencēs balstītu mācību 

saturu 10.klasē, tiek piedāvāti specializētie kursi 

VAM ( valsts aizsardzības mācība), 

uzņēmējdarbības pamati, psiholoģija.  

7. Piesaistot projektu finansējumu un saņemot 

pašvaldības atbalstu, Skola ir nodrošinājusi 

materiāli tehnisko bāzi, iespējas informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību 

stundās. Izglītības iestādē ir iegādāti, uzstādīti un 

mācību procesā veiksmīgi pielietoti mūsdienīgi 

mācību tehniskie līdzekļi – interaktīvās tāfeles, 

digitālās dokumentu kameras, multimediju 

projektori, digitālie un stereoskopiskie mikroskopi 

un citi materiāltehniskie resursi. 

8. Katram izglītojamam ir iespējas saņemt 

individuālu atbalstu jeb konsultācijas mācību 

priekšmetos, iesaistoties skolas piedāvātajos 

projektos. 

9. Skolēnu radošā darba iespējas. Skolēnu 

15. Apkopot savāktos materiālus par skolas 

vēsturi un izveidot skolas muzeju. 

16. Ierīkot mūsdienu prasībām atbilstošu „Zaļo 

klasi” āra nodarbībām. 
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pētnieciskā darba organizēšana skolā.  

10. Iespējas izglītojamiem sevi realizēt interešu 

izglītības programmās /12/ un labas iespējas to 

īstenošanai. Skolēnu darbība Robotikas pulciņā, 

teātra grupas „Sienāzītis” sasniegumi. 

11. Labā līmenī mākslinieciskā pašdarbība. Skolā 

strādā 3 profesionāli mūziķi, horeogrāfs. 

12. Skolēnu sasniegumi tiek novērtēti dažādos 

veidos (pašvaldības avīzē, skolas apbalvojumi, 

“Skolas lepnums”, “Gudrinieks un Gudriniece”, 

ziņojums vecākiem, labākai klasei piedalīties 

projektā „Stipra klase –stipri jaunieši”.  

12. Visi skolotāji mācību procesa realizācijai 

veiksmīgi izvēlas mūsdienīgus mācību līdzekļus. 

Stundās tiek izmantotas IT piedāvātās iespējas. 

 

 

1.5. Sociālās vides raksturojums 

 
Jaunjelgavas vidusskolu apmeklē pārsvarā Jaunjelgavas iedzīvotāju bērni. Ekonomiskā 

situācija pilsētā ir raksturīga valstij kopumā: cilvēku skaita samazināšanās, maznodrošināto un trūcīgo 

ģimeņu skaita samazināšanās. Darba iespējas Jaunjelgavā saistītas galvenokārt ar lielākajiem 

uzņēmumiem: SIA “ASP PLUSS”, SIA„LATGRAN”, SIA “ BILLERUDKORSNAS LATVIA”, SIA 

“MV TARA” u.c., kā arī ar apkalpojošo sfēru (veikali, pasts, dome, vidusskola, Bērnu un jauniešu 

centrs, sociālais dienests un 3 ārstu prakses). Kopumā skolā ir draudzīga, labvēlīga vide, atsaucīgi 

vecāki. 

Izglītības iestāde tiek finansēta no valsts un Jaunjelgavas novada pašvaldības budžeta. Finanšu 

līdzekļi tiek izmantoti iestādes vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to aprite un 

uzskaite ir centralizēta, to izlietojums ir racionāls un efektīvs. Izglītības iestādes budžeta 

nodrošinājums: 

 

1.6. Skolas budžeta nodrošinājums 

 
 

2017. 2018. 2019. 2020.

Mērķdotācija uz 1 izglītojamo

EUR
1511,02 1692,72 1791,12 1997,18

Pašvaldības finansējums uz 1

izglītojamo EUR
1129,63 1221,81 1280,58 1644,75

0
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Iestādes izdevumi un to finansēšanas avoti 2017. - 2020. gads (euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts mērķdotācija mācību grāmatām un mācību līdzekļiem (euro) 

 2017.g 2018.g 2019.g. 2020.g 

Mācību grāmatām 1000 1400 1500 1000 

Mācību līdzekļiem 2668 2387 2095 2811 

Kopā 3668 3787 3595 3811 

 

 

1.7. Skolas īpašie piedāvājumi un tradīcijas: 

 
 Jaunjelgavas vidusskolas tradīcijas : 

 „Olimpiskā diena”; 

 „Eiropas valodu diena”; 

  mūzikas festivāls „Draugi”; 

 Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate, plostiņu konkurss “Gaismas vilnis Daugavā” un 

piemiņas brīdis; 

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums; 

 labdarības akcijas: dzīvnieku patversmē, Vīgantes krīzes centrā, vientuļo pensionāru 

apmeklēšana; 

 Ziemassvētku pasākumi; 

 Žetonu vakars; 

 Valentīna diena; 

 koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”; 

 2017.gads 

faktiskā 

2018.gads 

faktiskā 

2019.gads 

faktiskā 

2020.gads 

Plānots 

Izdevumi kopā 538692.00 568334.00 638913.00 775943.00 

Mērķdotācijas 

pedagogu 

atalgojumam 

286694.00 309378.00 351609.00 413127.00 

Valsts dotācijas 

(brīvpusdienas, 

māc. līdz.) 

21554.00 20703.00 20943.00 
12485.00 

 

Pašvaldības 

finansējums 
230444.00 238253.00 

266361.00 

 
350331.00 

Izmaksas uz 

vienu 

izglītojamo 

gadā/mēnesī 

2640.65/220.05 2914.53/242.88 3071.70/255.97 3642.92/303.58 



10 

 

 konkurss „Skolas talanti”; 

 sadancošanās svētki ar citu skolu kolektīviem; 

 Mātes dienas pasākums – interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts 

  „Skolas lepnums”. 

 Laba sporta bāze; 

 bezmaksas interneta nodrošinājums visā skolā; 

 100% dabaszinātņu priekšmetu kabinetu aprīkojums ar IT; 

 95 % no visiem mācību kabinetiem aprīkoti ar IT; 

  e-klase; 

 Jaunsardze 4.-12.klasēm; VAM (valsts aizsardzības mācība) vidusskolā; 

 ar IT aprīkota aktu zāle; 

 daudzpusīga interešu izglītība - mūzika, ritma un skaņu pasaule, tautas dejas, novadpētniecība, 

teātra pulciņš, mazais dabas pētnieks, robotika, programmēšanas pamati; 

 2 ERASMUS +projekti; 

 „Uzņēmējdarbības pamati”( sadarbības līgums ar LUMA), VAM (valsts aizsardzības mācība) un 

psiholoģija vidusskolēniem; 

 „Latvijas koncerti” koncertlekciju cikls „Mūzika Tev”  1.-12.klasei; 

 skolas un pilsētas bērnu bibliotēkā plašs mācību grāmatu un daiļliteratūras piedāvājums; 

elektroniskais katalogs programmā Alise; 

 skolēnu pašpārvalde; 

 renovēta, aprīkota un droša dienesta viesnīca. 
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2. Skolas pamatmērķi 

 

Skolas vīzija – Mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru 

raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts. 

Misija – Vispusīgs atbalsts ikvienas personības izaugsmei un attīstībai. 

Mērķis:  Organizēt un nodrošināt izglītības procesu atbilstoši lietpratībā balstītam mācību 

saturam, realizējot individuālu atbalstu skolēnam un veicinot pašvadītu mācīšanos.  

Uzdevumi: 

 
1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas 

darba metodes un formas; 

2. realizēt skolotāju profesionālo pilnveidi un sadarbību caur savstarpēju stundu vērošanu, kopīgu 

plānošanu; 

3. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālai integrācijai 

un izglītības turpināšanai; 

4. pilnveidot individuālo pieeju un atbalsta sniegšanu izglītojamiem mācību procesā; 

5. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras 

vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos 

tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

6. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un 

izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

7. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un 

valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot 

izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību 

pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus –Latvijas patriotus; 

8. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu 

izglītības ieguvi; 

9. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību 

līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

10. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 
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3. Skolas darba pašvērtējums 

 

Skolas attīstības plāna izpilde laika posmā no 2016./2017.-2019/20.mācību gadam pa jomām.  

 

Sasniegtais attīstības jomu īstenošanā: 

 
3.1. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācību saturs’’ 

 

Skolas darba stiprās puses 

 3 licencētas izglītības programmas; 

 visi pedagogi darbojas metodiskajās komisijās, skolotāji vada un konsultē ZPD darbu; 

 ir sakārtota tematiskā plānošana; 

 stundu saraksts ir optimāls, atbilst prasībām;  

 ir izstrādāts mācību priekšmetu konsultāciju grafiks; 

 sekmīgi darbojas atbalsta sistēma skolēniem ar mācīšanās grūtībām; 

 ir iespējas apgūt papildus „Komerczinības” un „Valsts aizsardzības mācību”; 

 uzsākta Programmēšanas pamatu apguve 9.,10.klasēm. 

 „Tehniskās jaunrades jomā” interešu izglītībā tiek piedāvāts kurss apakšjomā: Elektronika, 

radiotehnika – „ieskats elektrokonstruēšanā/ izgatavošanā, modelēšanā”; 

 izstrādāta pārdomāta un vienota klašu audzinātāju dokumentācija. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 pakāpeniski ieviest jauno kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu; 

 sniegt atbalstu mācību priekšmetu programmu īstenošanā, īpaši 1.,4.,7.,10.klasēs; 

 veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, dalīšanos pieredzē un starpdisciplināru/ 

multidisciplināru stundu izveidē; 

 pilnveidot mācību satura diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju ikdienas mācību 

procesā; 

 veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām 

izglītības iestādēm. 

 

3.2. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācīšana un mācīšanās” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 daudzveidīgu mācību metožu un paņēmienu izmantošana mācību procesā; 

 pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci dažādās jomās; 

 ir izstrādāta vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 1.-12.klasēs;  

 skolēniem ir labas iespējas vispusīgi attīstīt savu radošo darbību; 

 ir pilnveidota mājas darbu sistēma mācību priekšmetos; 
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 pedagogi mācīšanās procesā piemēro uzdevumus, atbilstoši izglītojamo galvenajiem uztveres 

tipiem un spējām; 

 sadarbības prasmju veicināšanas un zināšanu padziļināšanas nolūkā izglītības iestādē kā labās 

prakses piemērs ir mācību priekšmetu nedēļu organizēšana; 

 ir izstrādāta izglītojamo sasniegumus motivējoša sistēma skolā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 organizēt pedagogu labākās pieredzes apguvi izglītojamo motivācijai produktīvam darbam 

mācību stundā; 

 aktualizēt efektīvas mācību stundas principus ikdienas mācību un audzināšanas procesā; 

 attīstīt izglītojamo prasmes patstāvīgi mācīties; 

 dažādot mācību stundas izvērtējumu; 

 vairāk iesaistīt skolēnus vērtēšanā, veicot savstarpējo vērtēšanu un pašnovērtējumu, 

 veicināt skolēnu atbildību par saviem mācību rezultātiem. 

 

3.3. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolēnu sasniegumi” 

 

Skolas darba stiprās puses 

  mācību sasniegumu uzskaitē un analīzē tiek veiksmīgi izmantotas e-klases sistēmas iespējas; 

 centralizētajos eksāmenos sasniegtie rezultāti atbilst standarta prasībām un skolēnu 

individuālajām spējām, tie ir paredzami un stabili; 

 ir stabils skolēnu skaits, kas piedalās reģiona olimpiādēs un gūst panākumus; 

 skolēnu sasniegumi tiek novērtēti dažādos veidos ( pašvaldības avīzē, skolas apbalvojumi, 

pieņemšana pie direktores, “Skolas lepnums”, “Gudrinieks un Gudriniece”, ziņojums 

vecākiem, ekskursija labākajiem).  

Tālākās attīstības vajadzības  

 motivēt skolēnus paaugstināt sasniegumus ikdienas darbā : 

 ieviest skolēnu pašnovērtējuma un refleksijas sistēmu; 

 turpināt pilnveidot diferencētu un individualizētu pieeju un atbalsta pasākumu piemērošanu 

izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšanai; 

 skolēnu sasniegumu uzlabošanā, izmantot plašāku sadarbību ar vecākiem.   

 

3.4. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas vide” 

 

Skolas darba stiprās puses 

 skolā ir stabilas un labas tradīcijas, kas veido piederības apziņu savai skolai; 

 notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi visās klašu grupās, kuru organizēšanā un norisē 

piedalās izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki; 

 tiek organizēti mērķtiecīgi audzināšanas pasākumi; 
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 ir labs mikroklimats skolā, pozitīvas savstarpējās skolēnu un skolotāju attiecības; 

 skolā ir mērķtiecīgi veidota „zaļā zona”, gaiteņos un klasēs ļoti daudz telpaugu; 

 ir estētiski sakopta skolas apkārtne; 

 izstrādātas drošības instrukcijas; 

 sporta zālē un palīgtelpās uzstādītas ugunsdrošības automātiskās signalizācijas izziņošanas 

iekārtas; 

 regulāri papildināta kabinetos mācību materiālu un tehniskā bāze . 

Tālākās attīstības vajadzības 

 uzlabot gaiteņu un klašu telpu estētisko noformējumu; 

 radīt veselīga dzīvesveida priekšnoteikumus; 

 nodrošināt vides pieejamību ikvienam. 

 

3.5. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “ Atbalsts skolēnam” 

 

Skolas darbības stiprās puses 

 tiek stimulēts labāko un aktīvāko skolēnu atbalsts; 

 tiek organizēts vispusīgs karjeras izglītības darbs; 

 notiek daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi karjeras izglītības realizēšanai; 

 ir nodrošināts skolas autobuss skolēnu nokļūšanai uz skolu un atpakaļ; 

 ir nodrošināts transports mācību ekskursijām un citiem pasākumiem; 

 labi organizēts un nodrošināts skolas atbalsta pedagogu komandas darbs; 

 atbalstīta skolēnu dalība nacionālajos un starptautiskajos projektos; 

 izglītības iestāde īsteno daudzveidīgas interešu izglītības programmas 

Tālākās attīstības vajadzības 

 uzlabot skolas pašpārvaldes darbu mācību atbalsta jomā; 

 mērķtiecīgi plānot karjeras pasākumus, lai veidotu skolēnu interesi par nākotnes profesijām; 

 pilnveidot izglītošanas darbu karjeras jomā ar izglītojamo vecākiem. 

 

3.6. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Resursi” 

 

Skolas darba stiprās puses 

 ir nepieciešamās telpas mācību procesa īstenošanai;  

 skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls un 

atbalsta personāls (psihologs, logopēds, medmāsa, sociālais pedagogs); 

 skolēni un skolotāji brīvi var izmantot esošos materiāltehniskos resursus- bibliotēku, datorklasi, 

sporta zāli, kopētāju, WI- FI  INTERNET pieslēgumu; 

 skolā 1.-12. klasēs strādā skolotāji ar atbilstošu izglītību, ir maza kadru mainība; 

 ir labi organizēts tālākizglītības darbs, skola atbalsta skolotāju tālākizglītību; 
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 ir labi nokomplektēts bibliotēkas resursu fonds, liels metodiskās, uzziņu, daiļliteratūras 

uzkrājums gan elektroniskā, gan iespiestā veidā; 

 100% pedagogu mācību kabinetos ir dators ar interneta pieslēgumu, projektors, ekrāns un citi 

digitālie rīki. 

Tālākās attīstības vajadzības  

 turpināt pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi, papildināt un atjaunot resursus 

veiksmīgai jauno izglītības standartu realizācijai; 

 pilnveidot skolotāju profesionālo kvalifikāciju, apgūstot digitālo pratību mācību satura 

veidošanā ar tehnoloģiju palīdzību. 

 

3.7. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas darba organizācija, vadība, kvalitātes 

nodrošināšana” 

 

Skolas darba stiprās puses 

 skolas vadība plāno katra mācību gada galvenos skolas mērķus un uzdevumus, veic kontroles 

un vērtēšanas procesu;   

 skolas vadība iesaista visus skolas pedagoģiskos darbiniekus mācību un audzināšanas darba 

uzdevumu izvērtēšanā, stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu izvirzīšanā;  

 skolas darbinieki veicot izvērtēšanu, uzklausa skolēnus un viņu vecākus, iegūto informāciju 

izmanto, lai apzinātu stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus; 

 skolas darba uzlabošanā dalās pieredzē ar citām izglītības iestādēm; 

 skolā ir izstrādāta skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Tālākās attīstības vajadzības  

  iesaistīt skolas kolektīvu līdzatbildībā par skolas darba kvalitāti; 

 plānot skolas darba kvalitātes nodrošināšanu. 
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4. Jaunjelgavas vidusskolas attīstības prioritātes 2020./2021.-2022./2023. mācību gadiem 

Pamatjoma 2020./2021. m.g. 2021./2022. m.g. 2022./2023. m.g. 

Mācību saturs Jaunā pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības satura 

ieviešana 1., 4., 7., 10, klasēs, 

īstenojot lietpratībā balstītu pieeju. 

Jaunā pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības satura 

ieviešana 2., 5., 8., 11, klasēs, 

īstenojot lietpratībā balstītu pieeju. 

Jaunā pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības satura 

ieviešana 3., 6., 9, 12, klasēs, 

īstenojot lietpratībā balstītu pieeju. 

Mācīšana un mācīšanās Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursos un 

mācīšanās grupās gūto atziņu 

pielietošana jaunā mācību satura 

plānošanas un ieviešanas procesā. 

Efektīvas mācību stundas 

nodrošināšana ikdienas mācību 

procesā. 

Jaunā satura apguves kvalitātes 

analīze pamatskolas un 

vidusskolas noslēguma posmā. 

Skolēnu sasniegumi  Izglītojamo talantu un spēju 

attīstība. 

Skolēnu līdzdalības un atbildības  

veicināšana mācību procesa 

norisē, izaugsmes dinamikas 

pilnveidošanā. 

Atbalsts skolēniem Individualizācijas, diferenciācijas 

un personalizācijas aktualizēšana 

ikdienas mācību procesā. 

  

Skolas vide  Skolas tēla veidošana, radot sociāli 

labvēlīgu un radošu domāšanu 

veicinošu iestādes fizisko vidi. 

 

Skolas resursi Materiāltehniskās bāzes 

papildināšana kompetencēs 

balstīta mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 Skolas resursu izvērtēšana, 

plānošana. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Jaunā satura ieviešanas kvalitātes  

monitorings. 

 Izvērtēt metodisko komisiju darbu. 

Pašnovērtēšana. 

Plānot skolas darba turpmāko 

attīstību 
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5.Skolas attīstības plāna pamatjomu attīstības projekti 

 

 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021. m. g. 

Pamatjoma Mācību saturs  

Prioritāte Jaunā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura ieviešana 1., 4., 7., 10. klasēs, īstenojot lietpratībā 

balstītu pieeju.    

Mērķis Ieviest jauno mācību saturu. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 Izanalizēta jaunā, lietpratībā ( kompetencēs) balstītā  mācību satura apguve stundu vērošanas materiālos. 

 Veikta skolēnu dinamikas izpēte. 

 Izstrādāts integrēts pārbaudes darbs 1., 4., 7., 10.klasēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Aktualizēt vērtēšanas kārtību 1., 4., 7., 10. 

klasei. 

 Aprobēt jauno mācību saturu. 

 

 

 

 Pārraudzīt stundu tematiskā plānojuma 

īstenošanu. 

 

 Metodiskajās komisijās izvērtēt standarta 

prasību apguvi. 

 

 

Metodiskā padome 

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

 

 

Metodiskās kom.  

vadītāji 

 

Metodiskās kom.  

vadītāji 

Septembris -

oktobris 

Septembris – maijs 

 

 

 

Septembris- maijs 

 

 

Maijs- jūnijs 

 

 

Dokumenti 

Pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

standarti. 

Skola 2030 

paraugprogrammas. 

Hospit. materiāli 

Skolēnu mācību 

sasniegumi, 

dinamikas izpētes 

materiāli 

 

 

Direktore 

Metodiskā padome,  

Administrācija 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

 

Metodiskā padome,  

 

Administrācija 

Direktores  vietn. 

izglītības jomā 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021. m. g 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos gūto atziņu pielietošana jaunā mācību satura 

plānošanas un ieviešanas procesā. 

Mērķis Īstenot mācīšanas un mācīšanās stundā pieejas maiņu, nodrošinot katram skolēnam mūsdienīgas 

lietpratības izglītību.  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Metodisko pieeju īstenošanas atspoguļojums savstarpējo stundu vērošanas analīzē. 

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos gūto atziņu popularizēšana pieredzes apmaiņas 

semināros skolā. 

 Skolēnu pašnovērtējums un refleksijas par savu mācīšanos un domāšanu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Strukturēt stundas uzbūvi un mācību 

procesa organizāciju, lai sekmētu 

skolēnu iedziļināšanos mācību 

tematos 

 Nodrošināt pedagogu savstarpējo 

stundu vērošanu un profesionālās 

pieredzes apmaiņas semināru norisi 

skolā. 

 Ieviest skolēnu pašnovērtējuma un 

refleksijas sistēmu 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

 

MK vadītāji, pedagogi 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Septembris – maijs 

 

 

 

Septembris – maijs 

 

 

 

Septembris - maijs 

Savstarpējās 

mācīšanās semināri, 

mācīšanās grupas. 

Kursu un semināru 

materiāli. 

Stundu vērošanas   

lapas, atgriezeniskā 

saite, dalīšanās 

pieredzē 

Izveidotais 

materiāls. 

Metodiskā padome,  

Administrācija 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

 

 

Metodiskā padome,  

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

 

Direktore  
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021. m. g 

Pamatjoma Atbalsts skolēnam 

Prioritāte Individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas aktualizēšana ikdienas mācību procesā. 

Mērķis Veicināt individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas nodrošināšanu ikdienas mācību procesā, 

sekmējot katra izglītojamā izaugsmi un sasniegumus atbilstoši savām spējām. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Personalizēta atbalsta materiālu izveidošana. 

 Izglītojamo pašnovērtējums saņemtā atbalsta efektivitātei. 

 Izglītojamo sasniegumu dinamika 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Organizēt metodisku semināru par 

individualizētas, personalizētas un 

diferencētas mācīšanās jautājumiem. 

 Sadarbībā ar skolas psihologu apzināt 

un ievērot izglītojamo mācīšanās 

uztveres un mācīšanās paradumu 

īpatnības. 

 Izstrādāt personalizētus un 

individualizētus atbalsta materiālus. 

 Savstarpējā stundu vērošanā skolotāju 

mācīšanās grupās dalīties ar labās 

prakses piemēriem.  

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Skolas psihologs, 

MK vadītāji, 

pedagogi 

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

MK vadītāji, 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

 

Septembris – 

oktobris 

 

Septembris – 

oktobris 

 

 

Septembris –

oktobris 

 

Septembris – jūnijs 

 

Cilvēkresursi 

 

 

Cilvēkresursi, 

materiāltehniskais 

nodrošinājums. 

 

Atbalsta materiālu 

mapes 

 

Stundu 

hospitēšanas 

materiāli 

 

 

Direktore 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

Direktore 

 

 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Direktore,  

Direktores vietniece 

izglītības jomā 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021. m. g 

Pamatjoma Skolas resursi 

Prioritāte  Materiāltehniskās bāzes papildināšana kompetencēs balstīta mācību procesa nodrošināšanai. 

Mērķis Nodrošināt visus nepieciešamos resursus, atbilstoši mācību satura reformas prasībām. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Apzināts mācību līdzekļu un resursu nodrošinājums. 

 Atjaunota un atbilstoši vajadzībām papildināta materiālā bāze. 

 Izveidots finanšu pieprasījums. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Apzināt un izvērtēt esošos un 

nepieciešamos materiāltehniskos 

resursus kompetencēs balstīta mācību 

procesa nodrošināšanai. 

 Saskaņā ar finanšu iespējām, plānot to 

iegādi un paredzēt budžetā nākamajā 

plānošanas periodā. 

 Veikt materiāltehniskās bāzes 

papildināšanu piešķirtā budžeta 

ietvaros. 

Direktore, 

pedagogi 

 

 

Metodiskā padome  

 

 

Direktore 

Septembris 

 

 

 

Septembris – maijs 

 

 

Visu gadu 

Cilvēkresursi 

 

 

 

Finanšu resursi 

 

 

Finanšu resursi 

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2020./2021. m. g 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  Jaunā satura ieviešanas kvalitātes  monitorings 

Mērķis Novērtēt jaunā mācību satura 1.,4.,7.,10.klasēs kvalitatīvos rādītājus. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Izstrādāti mācību priekšmetu tematiskie plāni 1.,4.,7.,10. klasēs. 

 1.semestra mācību sasniegumu izvērtējums, pedagogu galvenās atziņas. 

 Mācību satura pielāgošana izglītojamo vajadzībām, izejot no 1.semestrī gūtās pieredzes. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Veikt 1., 4., 7., 10. klašu izglītojamo 

mācību sasniegumu analīzi 

kompetencēs balstīta vispārējās 

izglītības satura īstenošanā. 

 Pedagoģiskās padomes sēdē analizēt 

kompetencēs balstīta vispārējās 

izglītības satura īstenošanu 1., 4., 7., 

10. klasēs. 

 Iegūtos secinājumus izmantot 

turpmākā skolas darba plānošanā. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

 

 

 

MK vadītāji, 

pedagogi 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

 

Septembris –jūnijs 

 

 

 

 

Janvāris, jūnijs 

 

 

Visu mācību gadu 

 e-klase 

Cilvēkresursi 

 

 

 

Cilvēkresursi, 

1.Semestra rezultāti 

 

Cilvēkresursi,  

e-klase 

Direktore 

 

 

 

Direktores vietniece 

mācību darbā 

 

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2021./2022. m. g. 

Pamatjoma Mācību saturs  

Prioritāte Jaunā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura ieviešana 2., 5., 8., 11, klasēs, īstenojot lietpratībā 

balstītu pieeju 

Mērķis Turpināt ieviest jauno mācību saturu. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 Izanalizēta jaunā, lietpratībā ( kompetencēs) balstītā  mācību satura apguve stundu vērošanas materiālos. 

 Veikta skolēnu dinamikas izpēte. 

 Izstrādāts integrēts pārbaudes darbs 2., 5., 8., 11.klasēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

       Aprobēt jauno mācību saturu. 

 

 Pārraudzīt stundu tematiskā plānojuma 

īstenošanu. 

 

 Metodiskajās komisijās izvērtēt standarta 

prasību apguvi. 

 

 

Metodiskā padome 

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

 

Metodiskās 

kom. vadītāji 

 

 

 

Septembris -

oktobris 

Septembris – maijs 

 

 

Septembris- maijs 

 

 

 

 

Dokumenti 

Pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

standarti. 

Skola 2030 

paraugprogrammas. 

Hospit. materiāli 

Skolēnu mācību 

sasniegumi, 

dinamikas izpētes 

materiāli 

 

 

Direktore 

 

Metodiskā padome, 

 

Administrācija 

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2021./2022. m. g 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Efektīvas mācību stundas nodrošināšana ikdienas mācību procesā 

Mērķis  Realizēt efektīvu mācību stundu ikdienā 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Pedagogiem sniegts metodiskais atbalsts efektīvas mācību stundas nodrošināšanā 

 Pedagogi mācību procesā akcentē sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Sniegt pedagogiem nepieciešamo 

atbalstu efektīvas mācību stundas 

vadīšanā. 

 Realizēt efektīvu mācību stundu, 

sadarbībā ar izglītojamajiem izvirzot 

sasniedzamo rezultātu. 

 Regulāri organizēt sadarbības grupu 

profesionālās sarunas. 

 Realizēt stundu koleģiālu vērošanu 

atgriezeniskās saites sniegšanai. 

 Dalīties pieredzē, pedagoģiskās 

padomes sēdē analizēt prioritātes 

īstenošanu, secinājumus izmantot 

turpmākajā darbā. 

MK vadītāji, 

direktores vietniece 

izglītības jomā 

MK vadītāji, 

pedagogi 

 

Sadarbības grupu 

dalībnieki 

Vadība, pedagogi 

 

Direktores vietniece 

mācību darbā, MK 

vadītāji 

Septembris – maijs 

 

 

 

 

 

Septembris – maijs 

 

 

 

 

Janvāris, jūnijs 

Cilvēkresursi 

 

 

Stundu vērošanas –  

lapas, atgriezeniskā 

saite, dalīšanās 

pieredzē 

 

Cilvēkresursi 

 

Apkopotie 

materiāli, tehniskais 

nodrošinājums 

Direktore  

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

 

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā  

 

Metodiskā padome  

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Direktore 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2021./2022. m. g 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Izglītojamo talantu un spēju attīstība. 

Mērķis Veicināt katra skolēna attīstību un izaugsmi atbilstoši viņa spējām, īstenojot diferencētu  un 

individuālu pieeju 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Izveidotas skolēnu  radošo darbu un projektu darbu izstādes. 

 Organizēts pasākums „Skolas talanti”. 

 Notikusi ekskursija mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem un labākajiem mācībās.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Veidot interešu izglītības un sevis 

realizēšanas iespēju piedāvājumu 

(darboties pašpārvaldē, dažādos 

projektos) izglītojamo talantu un spēju 

attīstībai. 

 Motivēt un gatavot skolēnus mācību 

priekšmetu olimpiādēm. 

 Apbalvot izglītojamos par 

sasniegumiem, saskaņā ar 

„Pamudinājumu un apbalvojumu 

kārtību”. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā; 

pedagogi 

 

 

MK vadītāji, 

pedagogi. 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Septembris – maijs 

 

 

 

 

Septembris – maijs 

 

Decembris, aprīlis, 

maijs 

Materiāltehniskie 

līdzekļi, 

cilvēkresursi 

 

 

Cilvēkresursi 

 

 

Materiālie resursi 

Direktore 

 

 

 

 

Direktore, 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Direktore 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2021./2022. m. g 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas tēla veidošana, radot sociāli labvēlīgu un radošu domāšanu veicinošu iestādes fizisko vidi. 

 

Mērķis Veicināt skolēnu pilsonisko apziņu un atbildību, iesaistoties skolas tēla un estētiskās vides veidošanā  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Izglītojamie iesaistās skolas estētiskās vides veidošanā un saglabāšanā 

 Iekārtota Skolas muzeja telpa  

 Organizēts skolas 75 gadu jubilejas pasākums 

 Izveidota video filma par  skolu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Iekārtot skolas muzeja telpu. 

 Izveidot darba grupas skolas jubilejas 

pasākumu plānošanai un organizēšanai. 

 

 Organizēt skolas 75 gadu jubilejas 

pasākumu. 

 

 

 Atspoguļot skolas darbību masu 

medijos 

Bibliotekāre 

Direktores vietniece 

izglītības jomā un 

audzināšanas darbā; 

pedagogi 

Direktore 

 

 

Direktores 

vietnieces  

 

Janvāris – aprīlis 

 

Janvāris 

 

 

Aprīlis 

 

 

Marts- maijs 

Materiāli un 

tehniskie līdzekļi, 

cilvēkresursi 

 

 

Cilvēkresursi 

Materiālie resursi 

 

Cilvēkresursi, 

Tehniskie līdzekļi 

Direktore 

 

 

 

 

Direktore, 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Direktore 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2022./2023. m. g 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Jaunā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura ieviešana 3., 6., 9, 12, klasēs, īstenojot lietpratībā 

balstītu pieeju 

Mērķis Turpināt ieviest jauno mācību saturu, izvērtēt tā ieviešanas rezultatīvos rādītājus.  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Izanalizēta jaunā, lietpratībā ( kompetencēs) balstītā  mācību satura apguve stundu vērošanas materiālos. 

 Veikta skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpēte. 

 Izvērtēti valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.un 12.klasē. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Pārraudzīt stundu tematiskā plānojuma 

īstenošanu. 

 Iepazīties ar jaunajiem valsts 

pārbaudes darbu paraugiem, atbilstīgi 

plānojot mācību procesu. 

 Metodiskajās komisijās izvērtēt 

standarta prasību apguvi un jaunā 

mācību satura aprobācijas rezultātus. 

 Pedagoģiskajā padomes sēdē sniegt 

atgriezenisko saiti jaunā mācību satura 

ieviešanā. 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Metodiskās 

komisijas 

 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Septembris- maijs 

 

 

Oktobris –marts 

 

Aprīlis -jūnijs 

 

 

Jūnijs 

Cilvēkresursi 

 

Valsts pārbaudes 

darbu paraugi 

Cilvēkresursi 

 

Cilvēkresursi 

 

Cilvēkresursi 

Direktore 

 

 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2022./2023. m. g 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Jaunā satura apguves kvalitātes analīze pamatskolas un vidusskolas noslēguma posmā 

Mērķis Izvērtēt jaunā mācību satura apguves kvalitatīvos rādītājus 3.,6.,9.,12.klasēs. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Izanalizēti diagnosticējošo darbu rezultāti. 

 Izstrādāti jaunā mācību satura tematiskie plāni visos mācību priekšmetos. 

 Iegūti mācību satura apguves rezultāti, izdarīti secinājumi turpmākajam darbam. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Analizēt valsts diagnosticējošo darbu 

rezultātus 3.,6.klasēs. 

 Dalīties pieredzē, labās prakses 

piemēros jaunā satura ieviešanā 

visās klasēs. 

 Sagatavot skolēnus pamatizglītības 

un vidusskolas nobeiguma valsts 

pārbaudes darbiem. 

 Analizēt kvalitatīvos apguves 

rādītājus. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

MK vadītāji, pedagogi 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Marts – maijs 

 

Septembris – maijs 

 

 

 

Septembris – maijs 

 

Jūnijs, augusts 

Diagnosticējošie 

darbi. 

Stundu vērošanas 

materiāli. 

 

Cilvēkresursi 

 

 

Cilvēkresursi 

Metodiskā padome,  

Administrācija 

Direktores vietniece 

izglītības jomā  

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā  

 

Direktore  
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2022./2023. m. g 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu līdzdalības un atbildības  veicināšana mācību procesa norisē, izaugsmes dinamikas pilnveidošanā. 

Mērķis Pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes un atbildību par saviem darba rezultātiem. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

  Skolā  ir izveidota vienota pašvērtējuma anketa. 

 Skolēns mācību procesā spēj uzstādīt savus sasniedzamos mērķus un izvērtēt sasniegto rezultātu. 

 Karjeras izglītības pasākumi atbilst skolēnu interesēm un nākotnes nodomiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Veidot prasmi skolēniem izvirzīt 

mazos sasniedzamos rezultātus un 

personīgos mērķus. 

 Attīstīt atbildīgu un cieņpilnu attieksmi 

pret sevi un citiem. 

 Atbalstīt skolēnu pašizaugsmi un 

ieinteresētību savas nākotnes veidošanā 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

 

MK vadītāji, 

pedagogi. 

Karjeras 

konsultants 

Septembris – maijs 

 

 

Septembris – maijs 

 

Septembris - maijs 

Cilvēkresursi 

 

 

Cilvēkresursi 

 

Cilvēkresursi 

Direktore 

 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Direktore 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2022./2023. m. g 

Pamatjoma Skolas resursi 

Prioritāte Skolas resursu izvērtēšana, plānošana 

Mērķis Atjaunot un papildināt mācību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Saplānoti visi nepieciešamie mācību līdzekļi un resursi nākamajam plānošanas periodam. 

 Atjaunota un atbilstoši vajadzībām papildināta materiālā bāze. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Plānot nepieciešamos mācību un  

materiāltehniskos līdzekļus un resursus 

kompetencēs balstīta mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 Plānot to iegādi un paredzēt budžetā 

nākamajā plānošanas periodā. 

 Veikt materiāltehniskās bāzes 

papildināšanu piešķirtā budžeta 

ietvaros. 

Direktore, 

pedagogi 

 

 

Metodiskā padome  

 

 

Direktore 

Septembris 

 

 

 

Septembris – maijs 

 

 

Visu gadu 

Cilvēkresursi 

 

 

 

Finanšu resursi 

 

 

Finanšu resursi 

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2022./2023. m. g 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Izvērtēt metodisko komisiju darbu. Pašnovērtēšana. Plānot skolas darba turpmāko attīstību. 

Mērķis Veikt pašnovērtēšanu un plānot skolas darba turpmāko attīstību. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Izstrādāti jaunā satura mācību priekšmetu tematiskie plāni visās klasēs. 

 Izvērtēti mācību procesā sasniegtie rezultāti, apzinātas problēmas un to risinājumi. 

 Noformulētas tālākās attīstības vajadzības nākamajam plānošanas periodam. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Skolotāju metodiskajā seminārā 

dalīties pieredzē ar atziņām un 

sasniegtajiem rezultātiem. 

 

 Pedagoģiskās padomes sēdē veikt 

SVID analīzi par vispārējās izglītības 

satura īstenošanu trīs gados 

 

 Iegūtos secinājumus izmantot 

turpmākā skolas darba plānošanā. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

MK vadītāji, 

pedagogi 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

Direktore, 

Metodiskā padome 

 

Oktobris 

marts 

 

 

 

Janvāris, jūnijs 

 

 

Maijs -jūnijs 

 e-klase 

Cilvēkresursi 

 

 

 

Cilvēkresursi 

Tehniskie resursi 

 

Cilvēkresursi 

Direktore 

 

 

 

Direktores vietniece 

mācību darbā 

 

 

Direktore 

 

 

                        Direktore                                                                                                                                                                    L. Mīlīga
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