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1. Vispārējs skolas raksturojums 

 

1.1.Skola no pirmsākumiem līdz šodienai  

 
Jaunjelgavas vidusskola atrodas Jaunjelgavas novadā, Daugavas kreisajā krastā 12 km 

no Aizkraukles, 80 km no Rīgas. Tuvākās vidusskolas ir Aizkraukles novada vidusskola –

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

Jaunjelgavas vidusskolai 2016. gadā apritēja 70 gadi kopš vidusskolas 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 apritēs  40 gadi. 

Skola šajā laikā ir attīstījusies: paaugstinājies skolotāju izglītības līmenis un kvalifikācija. 

Tiek atbalstīta skolotāju iniciatīva un jaunrade. Skolā darbojas daudz interešu grupu un 

pulciņu, ir senas un interesantas tradīcijas. 

2016./2017. m.g. Jaunjelgavas vidusskolā mācās 196 skolēni no 12 novadiem. No 

Jaunjelgavas 181, Vecumnieku – 2, Carnikavas -1, Aizkraukles -2, Vecpiebalgas -1,Rīgas -2, 

Vaiņodes novada-1, Smiltenes -1,Viesītes -1,Kokneses -1, Jelgavas -1, Jūrmalas -2. 11 klašu 

komplekti, apvienoto klašu nav. 101 zēns, 95 meitenes. Dienesta viesnīcā dzīvo 2 bērni, 

pagarinātajās dienas grupās mācās 75 skolēni. Skolā strādā 26 pedagoģiskie darbinieki, 17 

tehniskie darbinieki un 1 skolas medmāsa. Vidējais vecums 57 gadi. 25 pedagogiem ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība, 6 maģistri. 

2016./2017. mācību gadā štata vienību un likmju skaits – 21,06. Mācību darbs – 344 

mācību un fakultatīvās stundas, 11,47 likmes. Vidēji uz vienu pedagogu 0,83 l. Skolā strādā 

logopēds -0,2 l, bibliotekāre -0,65l, pagarinātās dienas grupai -1 l. Administrācija -2,6l., 

strādā 4 pedagogi. 

Apstiprinātas 13 interešu izglītības programmas, strādā 9 skolotājas, likmju skaits 

2,79, starpnovadu metodisko apvienību vadītājas  -0,2l.  20016./17. mācību .gadā uz vienu 

pedagogu 7,5 skolēni.  

 
1.2. Skolēnu skaits 

  
2016./2017. m.g. Jaunjelgavas vidusskolā mācās 196 skolēni, sākumskolā - 75, 5.-6.klašu 

grupā – 41; 7.-9.klašu grupā-59; vidusskolā – 21. Notiek skolēnu skaita samazināšanās, kas ir 
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saistīta ar dažādiem cēloņiem: sabiedrības novecošanās, darbavietu trūkums, ģimeņu 

izbraukšana uz ārzemēm, pārcelšanās uz Rīgu vai citām lielākām pilsētām darba meklējumos. 

Skolēnu skaits pēdējos sešos gados 

2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 

207 206 201 189 200 196 

 

Prognozējamais skolēnu skaits 

 

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

2016./2017.m.g. 19 17 18 21 24 17 21 24 14 - 10 9 

2017./2018.m.g. 18 19 17 18 21 24 17 21 24 10 - 8 

2018./2019.m.g. 19 18 19 17 18 21 24 17 21 12 10 - 

2019./2020.m.g. 28 19 18 19 17 18 21 24 17 12 12 10 

2020./2021.m.g. 19 28 19 18 19 17 18 21 24 12 12 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.  Licencētās 

izglītības programmas atbilst 2013.gada 6.augusta Ministru kabineta noteikumiem nr. 530 

„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, 2013.gada 21.maija Ministru kabineta 

noteikumiem nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību 

priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Nepieciešamās izmaiņas tiek 

veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir pievienotas licencētajām programmām un 

apstiprinātas.  Skola īsteno 3 licencētas izglītības programmas. 

 

Programmas 

nosaukums 

Programmas kods Programmas 

licences Nr. un 

datums 

Izglītojamo skaits 

2016./2017. m.g. 

Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

21011111 Nr. V-2382,  

2010. g. 17.jūnijs  

Akreditācijas 

termiņš 26.02.2021 

170 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

31011011 Nr.V- 2383, 

2010.g. 17.jūnijs.  

Akreditācijas 

termiņš 

21 
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programma 26.02..2021. 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Nr. V-4648, 

2011. g. 24.augusts 

Akreditācijas 

termiņš 

26.02.2021 
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1.4.Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs  

2016./2017. m.g skolā strādā 26 pedagoģiskie darbinieki no tiem pamatdarbā 22. Augstākā 

pedagoģiskā izglītība -25,  pedagoģisko maģistru skaits – 4. Skolā strādā  7 pensijas vecuma 

skolotājas. 

 

Skolas pedagoģiskā kolektīva darba raksturojums. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1.Pedagogu prasmes: 

Noslēguma pārbaudījumu rezultāti 2015./2016.m.g. 
Klase Mācību 

priekšmets  

Vidējais 

vērtējum

s 

Izpildes 

% 

5. Dabaszinības 5,59 58,35% 

 Angļu valoda 6,5 66,65% 

6. Angļu valoda 5,29 53,33% 

 Vēsture 5,9 60,04% 

7. Latviešu 

valoda 

5,61 57,67% 

 Matemātika 7,42 77,46% 

8. Latviešu 

valoda 

5,99 57,4% 

 Ģeogrāfija 5,77 58,71% 

10. Matemātika 6,11 63,45% 

 Literatūra 6,33 64,4% 

11. Fizika 4,75 47,76% 

 Ķīmija 4,88 51,22% 

 

12.klase 

Vidējais vērtējums- 7,12 

63% startēja olimpiādēs 

88% nominēti  „Skolas lepnumam” 

Eksāmenu rezultāti 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

vērtējums 

Ģeogrāfija 8,25 

Informātika 7,88 
 

 

9.klase 

Vidējais vērtējums - 6,92 

1. Jaunjelgavas vidusskolas 

vērtēšanas procedūras 

pilnveidošana atbilstoši 

jaunajiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

2. Strādāt pie efektīvākas 

mājas darbu satura un 

apjoma sabalansēšanas. 

3. Motivēt skolēnus uzlabot 

mācību sasniegumus 

ikdienas darbā. 

4. Sadarbojoties ar skolas 

padomi, sociālajiem 

darbiniekiem, skolas 

dibinātāju, izstrādāt vienotu 

sistēmu talantīgāko skolēnu 

atbalstam. 

5. Strādāt pie vidusskolas 

kontingenta saglabāšanas, 

izmantojot arī efektīvu 

dalību starptautiskos 

projektos skolēnu apmaiņas 

programmās. 

6. Modernizēt mācību vidi, 

aprīkojot visus mācību 

kabinetus ar datoru un 

projektoru, multimēdiju 

klasi nodrošināt ar 15-20 

planšetēm, pedagogiem 

100% apmeklēt digitālās 

pratības kursus. 

7. Skolotājiem mācību procesā 

pilnveidot mācību metodes 
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64% startēja olimpiādēs 

71% nominēts „Skolas lepnumam” 

 

Eksāmenu rezultāti 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

vērtējums 

Latviešu valoda 7,0 

Matemātika 5,7 

Svešvaloda 7,7 

Vēsture 6,0 

 

Labi sasniegumi centralizētajos eksāmenos. 

2015./2016 m.g. 

Angļu -71,4 

Matemātika – 47% 

Latviešu -68,13% 

Fizika- 71% 

Krievu -60% 

 

2.Labi  sasniegumi ikdienas mācību darbā 

 

 
un mācību priekšmetu olimpiādēs: 51 skolēns 

startēja olimpiādēs, 40 ieguva godalgotas vietas. 

3.Ir iespējas mācīt 3 svešvalodas vidusskolas klasēs 

un valsts aizsardzības mācību. Vidusskolā 

padziļināti pasniegt  angļu valodu, 12.klasē –

matemātiku. 

4. Noslēguma pārbaudījumu organizācija. Mācību 

darba rezultātu analīze un cēloņsakarību 

meklēšana. 

5. Skolēnu radošā darba iespējas. Skolēnu 

un darba formas, akcentējot 

skolēna darbu stundā. 

8. Pilnveidot darba formas 

skolēnu neattaisnoto 

kavējumu profilaksei, ka arī 

pilnveidot skolēnu 

pašvērtējuma prasmes. 

9. Izveidot tehniskās jaunrades 

interešu izglītības virziena 

programmu. 

10. Uzlabot klašu audzinātāju 

un atbalsta personāla 

sadarbību ar vecākiem un 

bērniem, kuriem ir grūtības 

mācībās. 

11. Efektīvāk iesaistīt skolēnu 

pašpārvaldi skolas iekšējās 

kārtības noteikumu 

ievērošanas pārraudzībā. 

12. Pilnveidot skolotāju 

tālākizglītībā iegūtās 

zināšanas un pieredzes 

apmaiņas formas. 
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pētnieciskā darba organizēšana skolā.  

6. Skolēnu vēlmes piedalīties konkursos un skatēs.  

7. Liels skaits interešu programmu /13/ un labas 

iespējas to īstenošanai. Skolēnu darbība 

matemātikas klubā “Cipariņa klubs”, teātra grupas 

„Sienāzītis” sasniegumi. 

8. Labā līmenī mākslinieciskā pašdarbība. Skolā 

strādā 2 profesionāli mūziķi, horeogrāfs. 

9. Teicama sporta bāze. Labi panākumi sportā.  

10. Skolēnu sasniegumi tiek novērtēti dažādos 

veidos (pašvaldības avīzē, skolas apbalvojumi, 

“Skolas lepnums”, “Gudrinieks un gudriniece”, 

ziņojums vecākiem, ekskursija labākajiem).  

11. 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: bezdarbs (6,7%), darba vietu 

trūkums. Darba iespējas Jaunjelgavā ir salīdzinoši nelielas, no kurām lielākās ražotnes ir SIA 

“ASP PLUSS”, SIA “ BILLERUDKORSNAS”, SIA “MV TARA”, SIA “LATGRAN” 

apkalpojošā sfēra (veikali, pasts), dome, vidusskola, Bērnu un jauniešu centrs, sociālais 

dienests, 3 ārstu prakses. Skolā ir skolēni, kuru vecāki ir devušies darbā uz ārzemēm (3%) un 

bērnus audzina vecvecāki, radi vai draugi. 45 skolēniem pašvaldības sociālais dienests 

piešķīris brīvpusdienas. 8% skolēnu ir problēmas ģimenēs.  

Kopumā skolā ir draudzīga, labvēlīga vide, atsaucīgi vecāki. 

1.6.Skolas budžeta nodrošinājums 
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Iestādes izdevumi un to finansēšanas avoti 2013.-.2015.gads, EUR 

 

 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Izdevumi kopā 753093 886689 790231 539263 

Mērķdotācijas 

pedagogu 

atalgojumam 

243033 247028 243596 262178 

Valsts dotācijas 11966 16973 22104 26291 

Pašvaldības 

finansējums 

480094 622688 277203 250794 

 

Vidējais pedagogu atalgojums 

 

 

1.7.Skolas īpašie piedāvājumi un tradīcijas: 

 
 Jaunjelgavas vidusskolas tradīcijas : 

 “Spicā nakts Jaunjelgavā”; 

  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, sociālās aprūpes 

centrā Rīgā, vientuļo pensionāru apmeklēšana; 

 Ziemassvētku pasākumi; 

 Žetonu vakars; 

 Valentīna diena; 

 koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”; 

 konkurss „Skolas talanti”; 

 sadancošanās svētki ar citu skolu kolektīviem; 

 Mātes dienas pasākums – interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts 

 Skolotāju skaits Likmju skaits Algas likme par 

slodzi EUR 

Vidējā darba 

alga EUR 

Uz 01.09. 2013 27 27,09 455.32 448.20 

Uz 01.09.2014. 27 27,07 470.00 470,91 

Uz 01.09.2015. 27 27,19 470.00 472,65 

Uz 01.09.2016. 26 21.06 750.00 718,83 



9 

 

  „Skolas lepnums”. 

 Laba sporta bāze; 

 Datorklase ar brīvu pieeju Internetam; 

 100% dabaszinātņu priekšmetu kabinetu aprīkojums ar IT; 

 95 % no visiem mācību kabinetiem aprīkoti ar IT 

  e-klase; 

 1 multimediju telpa (interaktīvā tāfele, dokumentu kamera, projektors, dators); 

 aprīkota ar IT konferenču zāle un aktu zāle; 

 daudzpusīga interešu izglītība - mākslu , mūzikas, tautas deju, novadpētniecība, teātra 

pulciņš, mazais dabas pētnieks, ”Cipariņu” klubs”; 

 ERASMUS +projekts; 

 komerczinību kurss vidusskolēniem; 

 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 

 

Misija - veidot skolu par laikmetīgu mācību vidi, kurā izglītojamais spēj atklāt un realizēt 

savu individualitāti, mācās dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, apgūst spēju būt – garīgi bagātam, 

izglītotam, veselam un laimīgam. 

 

Mērķis:  

 
Pilnveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, nodrošinot valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

 

Uzdevumi: 

 
1. Nodrošināt optimālus mācību apstākļus, inovatīvas metodes un formas, attīstot izglītojamo 

kritisko domāšanu, radošumu, sadarbības un komunikācijas prasmes. 

2. Veicināt izglītojamo atbildību, pienākumu ievērošanu un pašiniciatīvu. 

3. Sekmēt izglītojamo patriotismu, pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un 

līdzdalību, gatavojoties Latvijas simtgadei. 
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3.Skolas darba pašvērtējums 

 

Skolas attīstības plāna izpilde laika posmā no 2008./2009.-2014/15.mācību gadam pa jomām.  

 

Sasniegtais attīstības jomu īstenošanā 

 
3.1.Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācību saturs’’ 

 

Skolas darba stiprās puses 

 3 licencētas izglītības programmas ( izstrādāta un licencēta pamatizglītības 

pedagoģiskās korekcijas izglītības programma: licences termiņš – 2016.g., 31.jūlijs). 

 visi pedagogi darbojas metodiskajās komisijās, 12 skolotāji vada un konsultē ZPD 

darbu; 

 97% skolotāju piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un 92% ieguva 3. Kvalitātes pakāpi; 

 ir sakārtota tematiskā plānošana; 

 stundu saraksts ir optimāls, atbilst prasībām;  

 ir izstrādāts mācību priekšmetu konsultāciju grafiks; 

 sekmīgi darbojas pagarinātās dienas grupas sākumskolā; 

 izstrādāta pārdomāta un vienota klašu audzinātāju dokumentācija;  

 skolas vadība plāno un realizē vienotu skolotāju tālākizglītību.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Analizēt skolas speciālās, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitatīvos rādītājus. 

 

3.2.Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācīšana un mācīšanās’’ 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 pastāv vienota skolas noslēguma pārbaudes darbu sistēma, regulāra zināšanu 

pārbaude, daudzveidīga vērtēšana;  

 sistemātiski tiek organizētas konsultācijas mācību priekšmetos - atbalsts spējīgākajiem 

un palīdzība vājākajiem skolēniem;  

 skolēniem ir labas iespējas vispusīgi attīstīt savu radošo darbību; 

 skolā ir izstrādāta sistēma skolotāju savstarpējā pieredzes popularizēšanā, veidojot 

savu portfolio. ir pilnveidota mājas darbu sistēma mācību priekšmetos; 

 ir izstrādāta mājas darbu vērtēšanas procedūra skolā; 

 mājas darbu vērtēšanas procedūra ir pieņemta pedagoģiskajā padomes sēdē; 

 ir veikta skolēnu un vecāku aptauja par mājas darbu apjomu, regularitāti un vērtēšanu. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

 analizēt skolas piedāvātās atbalsta sistēmas izmantošanas efektivitāti mācīšanas un 

mācīšanās procesā (konsultācijas, fakultatīvi, mācību ekskursijas); 

 sadarbojoties ar skolas padomi, pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, iesaistīt 

vecākus mācību procesa atbalstīšanā. 

 

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 : 

 izmantojot skolēnu rīcībā esošās iespējas – datorklasi, lasītavu, bibliotēku, sporta zāli, 

mēdiju telpu; 

 skolēnu sasniegumu uzlabošanā, izmantot plašāku sadarbību ar vecākiem.   

 

3.4.Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas vide”  

 

Skolas darba stiprās puses 

 skolā ir stabilas un interesantas tradīcijas; 

 notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi; 

 tiek organizēti mērķtiecīgi audzināšanas pasākumi; 

 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; 

 iekārtotas sporta zālē un palīgtelpās ugunsdrošības automātiskās signalizācijas 

izziņošanas iekārtas; 

 atjaunota materiāli tehniskā bāze dabaszinātņu kabinetos; 
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 jauna aprīkota datorklase; 

  mājturības kabinetu renovācija; 

 pakāpeniski tiek 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; 

 turpināt atjaunot un pilnveidot skolas teritoriju (celiņu segums, žogs, autostāvvieta, 

iekšpagalma labiekārtošana un funkcionalitāte). 

 

3.5.Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “ Atbalsts skolēnam”  

 

Skolas darbības stiprās puses 

 Tiek stimulēts labāko un aktīvāko skolēnu atbalsts; 

 ir nodrošināts transports Sērenes pagastā dzīvojošajiem bērniem; 

 ir nodrošināts transports mācību ekskursijām un citiem pasākumiem; 

 labi organizēts un nodrošināts skolas atbalsta pedagogu komandas darbs; 

 piedalīšanos citu iestāžu organizētajos pasākumos; 

 atbalstīta skolēnu dalība nacionālajos un starptautiskajos projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 uzlabot skolas pašpārvaldes darbu mācību atbalsta jomā; 

 izstrādāt individuālas atbalsta programmas bērniem ar grūtībām mācībās; 

 uzlabot drošības sistēmu, ierīkojot klašu telpās automātisko ugunsdrošības sistēmu 

(dūmu detektorus). 

 

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; 

 95% pedagogu mācību kabinetos ir dators ar interneta pieslēgumu un citi IT . 

Tālākās attīstības vajadzības  

 sekmēt Jaunjelgavas vidusskolas absolventu ieinteresēšanu apgūt pedagoga 

kvalifikāciju, ar mērķi nākotnē iesaistīt skolas pedagogu saimē;  

 piesaistīt finansiālos resursus skolas materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai, iegādāties 

grīdas klājumu sporta zālei saviesīgu pasākumu organizēšanai. 

 

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; 

 pilnveidot skolas vadības darba pienākumus. 
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4.Jaunjelgavas vidusskolas attīstības prioritātes 2016./2017.-2020./2021.mācību gadiem 

Pamatjoma 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Mācību saturs Dabas zinātņu un 

matemātikas priekšmetu 

sekmīga apgūšana. Skolēnu 

mācību kompetenču 

veidošana  

 

 

Skolas speciālās, 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmu 

īstenošanas kvalitatīvie 

rādītāji, uzsākot īstenot 

kompetencēs balstītu 

vispārējās izglītības saturu 

 

Mācīšana un mācīšanās  Jauno tehnoloģiju un 

paņēmienu izmantošana 

mācību stundas organizācijā 

  

Skolēnu sasniegumi Efektīva mājas darbu 

izmantošana skolēnu mācību 

sasniegumu uzlabošanā 

 

Pašvērtējuma izmantošana 

skolēnu sasniegumu 

uzlabošanā un mācīšanās 

motivācijas veidošanā 

  

Atbalsts skolēniem Atbalsts skolēnu karjeras 

izglītībā 

 Vienotas sistēmas izveide 

talantīgo skolēnu atbalstam 

sadarbībā ar skolas padomi 

un skolas dibinātāju 

Skolēnu drošības un 

veselības atbalsta pasākumi 

Skolas vide Skolas publiskā tēla 

veidošana 

  Skolas telpu estētiskā 

iekārtojuma, skolēnu darba 

un atpūtas vides uzlabošana. 

Skolas resursi  Materiāltehnisko resursu un 

iekārtu (t.sk.datori, 

planšetes) atjaunošana un 

papildināšana. “Zaļās 

klases” izveidošana. 

  

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba izvērtēšana, 

attīstības plāna pieņemšana 

 

 

 Metodisko komisiju darbības 

efektivitāte 

Skolas darba prioritāšu 

īstenošanas izvērtēšana, 

pašvērtējuma izstrādāšana 

un jauna attīstības plāna 

veidošana. 
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5.Skolas attīstības plāna pamatjomu attīstības projekti 

 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2016./2017. m. g. 

Pamatjoma Mācību saturs  

Prioritāte Dabas zinātņu un matemātikas priekšmetu sekmīga apgūšana.  Skolēnu mācību kompetenču veidošana 

Mērķis Izvērtēt mācību standartu apgūšanas  rezultativitāti, akcentējot  valsts pārbaudījumos iegūtos 

rezultātus. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 Mācību metožu izmantošanas analīze stundu vērošanas materiālos 

 Mācību sasniegumi pārbaudes darbos  

 Gada noslēguma un valsts pārbaudījumu rezultāti  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Dabas zinātņu un matemātikas 

metodiskajai komisijai izstrādāt vienotu 

metodiku mācību standarta prasību apguvei 

 Pārraudzīt stundu tematiskā plānojuma 

īstenošanu; 

 Vērot mācību stundas dabaszinātņu cikla 

priekšmetos un matemātikā 

 Pedagoģiskās padomes sēdē izvērtēt 

standarta prasību apguvi dabaszinību cikla 

priekšmetos 

 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā  

 

Met.kom. vadītāji 

 

Skolas 

administrācija 

Direktore 

Oktobris – aprīlis 

 

 

Janvāris 

 

Aprīlis 

 

 

Pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

standarti. 

direktīvie 

dokumenti 

 

Hospit. materiāli 

Pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

standarti. 

 

 

Metodiskā padome,  

Administrācija 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā  

 

Dir. vietn. izglītības 

jomā  

Administrācija 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019.m. g. 

Pamatjoma Mācību saturs  

Prioritāte Skolas speciālās, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanas kvalitatīvie rādītāji, 

uzsākot īstenot kompetencēs balstītu vispārējās izglītības saturu 

 

Mērķis Izvērtēt pamatizglītības, speciālās un vidējās izglītības programmu apgūšanas rādītājus  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Mācību sasniegumi pārbaudes darbos  

 Stundu vērošanas materiāli par kompetencēs balstītu mācību saturu 

 Metodisko komisiju protokoli 

 Gada noslēguma pārbaudījumi  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Metodiskajās komisijās apspriest 

pamatizglītības, speciālās un vidējās 

izglītības programmu apgūšanas 

rezultātus 

 Organizēt stundu vērošanu 1. un 4. 

klasē, analizēt iegūtos rezultātus  

 I semestra un gada noslēgumā veikt 

kontroli, organizējot noslēguma 

pārbaudījumus 5.-11. klasēs 

 

Metodiskās 

komisijas  

 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā  

metodisko komisiju 

vadītāji, direkt.. 

vietn. izglītības 

jomā  

 

Janvāris 

 

 

 

Oktobris -aprīlis 

 

1.,2. semestris, 

decembris, maijs  

 

Mācību priekšmetu 

standarti un 

tematiskie plāni, 

Skolas gada darba 

plāns 

 

  

 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā  

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2017./2018. m.g. 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās  

Prioritāte Jauno tehnoloģiju un paņēmienu izmantošana mācību stundas organizācijā 

Mērķis Mācību procesa atbilstība mūsdienu prasībām 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolotāju dalība tālākizglītības kursos, semināros, citos pasākumos skolā un ārpus tās.  

 Skolotāju izmantotās mūsdienīgas, efektīvas tehnoloģijas mācību procesā un veiktā pārbaudes darbu 

apstrāde un analīze.  

  Skolēnu iesaistīšanās dažādos ar mācību procesu saistītos kopīgos mācību projektos, konkursos u.c. 

pasākumos gan skolā, gan ārpus skolas 

 Labās prakses piemēri 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Organizēt skolotājiem kvalifikācijas 

celšanas kursus digitālpratībā 

mūsdienīgai pedagoģijai, metodikai un 

didaktikai 

 Nodrošināt mūsdienīgu tehnoloģiju 

izmantošanu mācību procesā,  pilnveidot 

mācību procesa saikni ar reālo dzīvi. 

 Organizēt pasākumus, kas sekmētu 

pedagoģiskās pieredzes apkopošanu, 

dalīšanos labās prakses piemēros 

 

Dir. viet.izglīt.jomā 

 

 

  

Dir.vietn.izgl.jomā. 

Metodisko komisiju 

vadītājas 

Metodiskās 

komisijas 

Visu mācību gadu 

 

 

 

Visu mācību gadu  

 

  

Maijs, gada 

noslēguma 

konference 

Cilvēkresursi 

 

 

 

Skolotāju portfolio 

 

 

Cilvēkresursi 

Direktore  

  

 

 

Direktore 

vietn.izgl.jomā  

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2016./2017. m.g. 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi  

Prioritāte Efektīva mājas darbu izmantošana skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā 

 

Mērķis Nodrošināt individuālu un diferencētu pieeju mācību satura apgūšanā  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolēnu ikdienas mācību sasniegumi 

 Metodisko komisiju mācību sasniegumu izvērtēšanas materiāli 

 Vecāku un skolēnu aptaujas rezultāti  

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Metodiskajām komisijām izanalizēt 

skolēnu ikdienas mācību sasniegumus, 

akcentējot mājas darbu nozīmi; 

 Organizēt vecāku un skolēnu aptauju 

par mājas darbu nozīmīgumu; 

 Organizēt metodisko semināru par 

mājas darbu efektivitāti 

 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

 

Klašu audzinātāji 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā 

1. semestris 

 

 

Novembris 

 

Decembris, maijs 

Vispārējās 

pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

priekšmetu 

standarti, 

programmas 

Aptaujas 

 

 

 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā 

 

Direktore 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2017./2018. m.g. 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Pašvērtējuma izmantošana skolēnu sasniegumu uzlabošanā un mācīšanās motivācijas veidošanā 

Mērķis Audzināt atbildīgu, uz panākumiem orientētu personību 
Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Mācību darba dinamikas izpētes materiāli e-klasē 

 Skolēnu noslēguma un valsts pārbaudījumu rezultāti  

 Skolēnu ikdienas mācību sasniegumi  

 Semestra un gada vērtējumi 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārr. 

 Klašu audzinātājiem, sadarbībā ar 

psihologu, sociālo pedagogu, kopā ar 

skolēniem izstrādāt pašvērtējuma un 

pašanalīzes pamatprincipus. 

 Ik mēnesi sniegt informāciju vecākiem 

par audzēkņu mācību sasniegumiem 

 Regulāri pārbaudīt skolēnu ikdienas 

mācību sasniegumu vērtējuma 

atspoguļojumu žurnālā 

 Organizēt labāko skolēnu mācībās 

apbalvošanu 

Klašu audzinātāji 

Psihologs, sociālais 

pedagogs 

 

Klašu audzinātāji 

 

 

 Dir,vietn,izgl.jomā 

 

Direktore 

Septembris- 

oktobris 

 

 

Visu gadu 

 

 

Visu gadu 

 

Decembris, 

janvāris, maijs 

Anketas, 

pašvērtējuma kartes 

 

 

IT, Dienasgrāmatas, 

sekmju izraksti 

 

e-klase 

 

Skolas Padome, 

novada dome, 

Skolas parlaments 

Dir.vietn.izgl.jomā 

 

 

 

Dir.vietn.izgl.jomā 

 

 

Direktore 

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2016./2017. m.g. 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem  

Prioritāte Atbalsts skolēnu karjeras izglītībā 

Mērķis Izglītot un atbalstīt skolēnus turpmākās izglītības un karjeras izaugsmē, atbalstīt ikviena skolēna individuālo 

izaugsmi. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolēnu sociālo nākotnes vajadzību izzināšana  

 Skolēnu piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, skatēs  

 Skolotāju ieguldījums talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšanā un palīdzība tiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības 

 1 mācību ekskursija klasei ar 2-3 priekšmetos integrētu mācību saturu 

                    Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Īstenot karjeras izglītības programmu 

mācību priekšmetu stundu ietvaros 

atbilstoši vecumam 

 Rosināt skolēnus piedalīties dažādās skatēs, 

konkursos, ēnu dienās un projektos 

 Sadarboties ar skolēnu vecākiem skolēnu 

nākotnes vēlmju izzināšanā  

 Sadarboties ar Latvijas un starptautiskajām 

izglītības iestādēm vai organizācijām 

projektu realizēšanā. 

 Organizēt katrā klasē 1 mācību ekskursiju  

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Direktora vietniece 

audzināšanas jomā, 

klašu audzinātāji 

Direktora vietniece 

audzināšanas jomā, 

klašu audzinātāji 

Visu mācību gadu 

 

 

Visu mācību gadu 

 

Visu mācību gadu 

 

 

Visu mācību gadu 

Metodiskie 

materiāli 

 

Metodiskie 

materiāli 

Sanāksmes 

 

 

 

 

Transports 

Dir.vietniece izgl. 

jomā 

 

Dir.vietniece izgl. 

jomā 

 

Direktore 

 

Direktore 

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019. m.g. 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem  

Prioritāte Vienotas sistēmas izveide talantīgo skolēnu atbalstam sadarbībā ar skolas padomi un skolas dibinātāju 

Mērķis Sniegt atbalstu talantīgākiem  skolēniem, attīstīt skolēnu spējas, meklēt inovatīvas metodes 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Individuālo, konsultāciju, fakultatīvu un pagarināto dienas grupu darbu reglamentējošie dokumenti 

 Skolēnu un vecāku aptaujas rezultāti 

 Klašu audz. programmās  izstrādāts pasākumu plāns par individuālas un diferencētas pieejas 

īstenošanu  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

  Vērot un analizēt pagarināto dienas grupu un 

individuālo konsultāciju darbu un tā 

efektivitāti; 

 Izvērtēt fakultatīvo programmu izpildi  

 Sadarbībā ar skolas padomi un pašvaldību 

stimulēt talantīgākos audzēkņus par labiem 

sasniegumiem mācībās. 

 Nodrošināt skolēnu dalību mācību 

priekšmetu padziļinātai apguvei ārpus 

skolas (LU neklātienes skola, sporta 

manēža, koncertlekcijas) 

 

 

Direkt.vietn.izgl. 

jomā 

 

Direkt.vietn.izgl. 

jomā 

Direktore 

 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

1. semestris 

 

 

Visu m.gadu 

 

2.semestris 

 

Visu mācību g. 

 

 

Skolas Nolikums 

un reglamentējošie 

dokumenti  

Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

 

 

Finanšu resursi 

Direktore  

 

 

 

Direkt.vietn.izgl. 

jomā 

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020. m.g. 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem  

Prioritāte Skolēnu drošības un veselības atbalsta pasākumi 

Mērķis Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu mācību vidi skolā skolēniem izglītības ieguvē 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolēnu veselības stāvokļa izvērtējums  

 Skolēnu piedalīšanās skolas pasākumos  

 Iesaistīšanās skolēnu pašpārvaldes aktivitātēs 

 Drošības instrukciju un ēkas evakuācijas plāna pārzināšana 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Skolēnu veselības stāvokļa izvērtēšana 

 

 

 

 Veikt individuālu darbu ar vecākiem 

veselības jautājumos 

 Pilnveidot drošības pasākumus,iemaņas  

rīcībai ekstremālās situācijās. 

 Pilnveidot darbu skolēnu neattaisnoto 

kavējumu korekcijai. 

 

 Izpētīt atbalsta personāla darba efektivitāti 

un kvalitāti un izanalizēt katra atbalsta 

personāla locekļa amata pienākumus un 

darbības sfēru 

Skolas medmāsa 

 

 

 

Skolas medmāsa 

 

Klašu audzinātāji 

 

Soc. pedagogs, 

psihologs, klases 

audz 

Direktore 

Visu  m. gadu 

 

 

 

Visu  m. gadu 

 

Visu m. gadu 

 

Visu m. gadu 

 

 

Visu m. gadu 

Skolēnu 

medicīniskās 

kartes, ģimenes 

ārstu zīmes 

Cilvēkresursi 

 

Cilvēkresursi 

 

Cilvēkresursi 

 

 

Anketas, intervijas 

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 

Direktore 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2016./2017. m.g. 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas publiskā tēla veidošana 

Mērķis Veidot sadarbību ar medijiem, vecākiem un uzņēmējiem 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 Skolas iekšējais mikroklimats  

 Skolas publiskais tēls  

 Skolas estētiskā vide 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Uzlabot skolas mikroklimatu 

 

 

 Veidot skolēnos apziņu par labām 

uzvedības normām un ievērot skolas 

iekšējās kārtības noteikumus. 

 Rīkot pasākumus skolas tēla 

popularizēšanai sabiedrībā, atspoguļojot tos 

presē. 

 Iesaistīt skolas 70 gadu jubilejas pasākuma 

rīkošanā sabiedrībā atpazīstamus un 

populārus Jaunjelgavas vidusskolas 

absolventus 

Visi pedagogi 

 

 

Klašu audzinātāji 

 

 

Direktore 

 

 

Vietniece mācību 

darbā 

Visu m. gadu 

 

 

Visu m. gadu 

 

 

Visu m. gadu 

 

 

1.semestris 

Pasākumi, 

sanāksmes, 

pieredzes apmaiņas 

braucieni 

Skolas iekšējie 

noteikumi 

Pasākumi, 

sanāksmes, akcijas 

 

Darba grupa 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./2020. m.g. 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas telpu estētiskā iekārtojuma, skolēnu darba un atpūtas vides uzlabošana. 

Mērķis Piesaistīt skolas resursu atjaunošanā Eiropas Savienības fondu un projektos iegūtos līdzekļus  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolas telpu estētiskais noformējums 

 Skolas telpu drošība 

 Skolas informācijas stendi 

 Laikam atbilstošas tehnoloģijas 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Iesaistīt skolas padomi jautājumu 

risināšanā par skolas vides uzlabošanu 

un resursu piesaistīšanu. 

 Izveidot skolēniem aktīvās  atpūtas 

zonu. 

 Izveidot mūsdienīgu skolas foajē 

interjeru 

  

 

Direktore  

 

 

Direktora vietn. 

saimnieciskajos 

jaut. 

Direktore 

 

 

Visu m. gadu  

 

 

Visu m. gadu 

 

 

Jūnijs- augusts 

 

  

Skolas padome 

Finanšu resursi 

Biedrība “Mēs –

Jaunjelgavas 

vidusskolai” 

Projektu līdzekļi 

 

 

 

 

Direktore 

Skolas padomes 

priekšsēdētājs 

   

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2017./2018. m.g. 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu (t.sk. datori, planšetes)  atjaunošana un papildināšana. “Zaļās 

klases” izveidošana. 

Mērķis Skolas sekmīga darba realizēšana 

Novērtēšanas kritēriji 

 
 Skolas budžeta līdzekļi materiālās bāzes pilnveidošanai 

  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Atjaunot IT fondu (3-4 datori gadā) 

 Par piešķirtajiem līdzekļiem iegādāties 

un atjaunot nepieciešamos 

materiāltehniskos līdzekļus 

(laboratorijas traukus, mērierīces, 

eksponātus u.c.) 

 Atbilstoši materiāli tehniskajiem 

līdzekļiem renovēt mācību kabinetus 

(1-2 gadā) 

 “Zaļās klases” izveide 

 

 

Direktore 

Dir. vietn. saimn. 

jautājumos,  

laboranti,  vietn. 

informātikas 

jautājumos 

 

 

Dir. vietn. saimn. 

jautājumos  

 

 

Visu m.g. 

 

Visu m.g.  

 

 

Jūnijs- augusts  

Skolas budžets, 

dāvinājumi 

 

Skolas budžets, 

dāvinājumi 

 

Skolas budžets, 

dāvinājumi 

 

 

Direktore 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2016./2017. m.g. 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Prioritāte Skolas darba izvērtēšana, attīstības plāna pieņemšana 

Mērķis Uzlabot skolas darba plānošanas un vērtēšanas procesu 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolas darbinieku iesaistīšanās skolas pašvērtējuma veidošanā  

 Skolas attīstības plāna izvērtējums pa jomām  

 Publiskots pašvērtējuma ziņojums par Skolas darba pamatjomām  

 Jauns skolas attīstības plāns turpmākajiem četriem gadiem 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Iesaistīt visus skolā strādājošos 

pedagoģiskos darbiniekus skolas darbības 

pamatjomu izvērtēšanā 

 Izanalizēt attīstības plāna realizācijas gaitu 

un izvirzīt prioritātes turpmākajiem četriem 

gadiem 

 Izstrādāt attīstības plānu 2016./2017.- 

2019./2020. mācību gadiem 

 

 

 

Direktore, dir. 

vietniece 

 

Administrācija  

 

 

Dir. vietn. mācību 

darbā 

Direktore 

 

I semestris  

 

 

Septembris 

 

 

Septembris 

 

 

 

  

Metodiskās 

komisijas sēdes 

Pedagoģiskās 

padomes sēdes 

Administrācijas 

sēde 

Skolas iekšējie 

normatīvie 

dokumenti 

 

 

Direktore  

 

 

Direktore 

 

 

Direktore  
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2018./2019. m.g. 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Prioritāte Metodisko komisiju darbības efektivitātes paaugstināšana 

Mērķis Uzlabot metodisko komisiju darbības kvalitāti un efektivitāti 

Novērtēšanas kritēriji  Mācību priekšmetu programmu realizācija  

 Sistemātiski plānots metodiskais darbs 

 Mācību un metodiskā literatūra, nepieciešamie resursi mācību kvalitātes nodrošināšanai 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

 Izvērtēt jaunākās metodiskās atziņas 

dokumentācijas sakārtošanā 

 Izvērtēt mācību priekšmetu tematisko 

plānu satura atbilstību mācību 

priekšmetu programmām  

 Izanalizēt skolēnu ikdienas 

sasniegumus un noteikt prioritārās 

vajadzības  

 Izvērtēt skolā pieejamās mācību 

literatūras atbilstību standarta prasībām 

un izdarīt korekcijas tās papildināšanā; 

 Papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar 

jaunāko mācību un metodisko literatūru 

 

Dir. vietniece 

izglītības jomā 

Metodiskā Padome 

 

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā 

 

Metodiskās 

komisijas  

  

Bibliotekāre 

 

 

 

Septembris- 

novembris 

Septembris 

 

 

I semestris  

 

 

 

Maijs 

 

Mācību gada 

garumā  

 

Metodiskā 

literatūra, 

Normatīvie akti 

Mācību priekšmetu 

programmas, 

tematiskie plāni 

Klašu žurnāli, 

sekmju 

kopsavilkumi 

 

 

Bibliotēkas grāmatu 

fonds 

 

Direktore  

 

Dir. vietniece 

izglītības jomā 

 

Direktore  

 

Dir. vietn. izglītības 

jomā  

 

 

 

Direktore 
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Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2019./20120. m.g 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Prioritāte Skolas darba prioritāšu īstenošanas izvērtēšana, pašvērtējuma izstrādāšana un jauna attīstības plāna 

veidošana. 

Mērķis Uzlabot skolas darba plānošanas procesu 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Izvirzītas prioritātes 2021./2022.m.g. – 2025./2026.m.g pa jomām  

 Izstrādāts attīstības plāns 2021./2022. m.g – 2025./2026. m.g  

 Izvirzīti skolas darba mērķi un uzdevumi 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

 Apkopot tālākās attīstības vajadzības 

pēc skolas pašvērtējuma ziņojuma un 

akreditācijas materiāliem; 

 Izvirzīt skolas attīstības prioritātes 

2021./2022.m.g –2025./2026. m.g.; 

 Izvirzīt pamatjomu prioritāšu mērķus 

un novērtēšanas kritērijus;  

 Izstrādāt attīstības plāna ieviešanas 

gaitas projektu;  

 Apstiprināt attīstības plānu skolas 

pedagoģiskās padomes sēdē, Skolas 

padomē un Jaunjelgavas novada domes 

sēdē; 

 Veikt korekcijas attīstības plāna 

īstenošanas gaitā.  

 

Direktore  

 

 

Direktore 

Metodiskā padome 

Metodiskā padome  

  

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

 

Direktore  

 

 

 

Septembris- 

oktobris 

 

Septembris 

 

Oktobris  

 

Oktobris  

 

 

Oktobris 

 

 

 

Pēc vajadzības  

 

Skolas 

pašvērtējums, 

akreditācijas 

materiāli 

 

Metodisko komisiju 

darba materiāli 

Skolas iekšējie 

normatīvie 

dokumenti 

 

 

 

Attīstības plāna 

projekts  

 

 

 

Direktore  

 

 

Skolas padome  

 

Direktore  

 

 

 

 

Direktore  

Skolas dibinātājs  

 

Direktore 

 

Plāns izskatīts un apspriests Skolas Padomes sēdē 2016. gada 03. novembrī. Protokols Nr.40                                                                                                            

 

Jaunjelgavas vidusskolas direktore                      L.Mīlīga
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