
Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 

2017.gada 31.augustā 

 

 

2016./2017.mācību gada 2.semestrī mācību gada izvērtēšanai tika veiktas sekojošas 

aptaujas: 

 Tradicionālā 4. – 12. klašu skolēnu aptauja par mācību darbu konkrētajās mācību 

stundās. Aptauja veikta interneta vietnē www.edurio.com 

 5. – 9. klašu vecāku aptauja par skolas pozitīvajām un uzlabojamajām jomām 

klašu vecāku sapulcēs. 

 Skolotāju aptauja par skolas darbību metodiskajās komisijās. 

 Skolotāju supervīzijas metodikas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” darbības 

izvērtēšanai. 

 

2016./2017.mācību gadā skola strādāja pie misijas, vīzijas un vērtību pārformulēšanas. 

Atjaunotā versija sākot ar 2017./ 2018.mācību gadu. 

 

Vērtības – atbildība, radošums, cieņa 

 

Misija (skolas pastāvēšanas iemesls) – kultūru un zināšanu pieredzes telpa. 

 

Vīzija (jēgpilns skolas darba rezultāts) –  

• Skola – konkurētspējīga, droša dzīves un sadarbības telpa. 

• Sadarbība – cieņpilna, uz personības attīstību orientēta. 

• Skolotāji – emocionāli inteliģenti, profesionāli, radoši. 

• Skolēni – mērķtiecīgi, atbildīgi, toleranti. 

• Vecāki – atbalstoši, ieinteresēti, līdzatbildīgi. 

 

 

2016./2017. mācību gada uzdevumu izpilde 
 

1. Mācību saturs. 

Uzdevums Izdarītais Turpmākā 

darbība 

VIMALA – vispārējās 

lasītprasmes apgūšana, 

teksta izprašana. 

 Darbojas 4. klašu un latviešu valodas skolotāju 

sadarbības grupas, lai apgūtu metodiku un dalītos 

pieredzē. 

 Visās 4. - 5. klasēs VIMALA kļuvusi par mācību 

procesa sastāvdaļu. Saskaņā ar metodiku ir realizēti 

visi 4 līmeņi (lasītprasmes pārbaude, lasīšanas pāros, 

atstāstīšana, rezumēšana). 

 Ieguvums – gandrīz visi skolēni spēj uztvert teksta 

pamatideju, atrast būtiskāko, prognozēt teksta 

turpinājumu. 

Izpildīts, 

darbs 

turpināms 

pastāvīgi. 

CLIL - mācību satura un 

valodas integrētai 

apguve. 

 Skolotāju tālākizglītība metodikas apgūšanā. 

 Skola ir saņēmusi Erasmus+ programmas 

finansējumu projekta “DALP 

5.vidusskolaspedagogu profesionālā pilnveide 

CLIL metodes izmantošanā” 5 skolotāju 

profesionālās pilnveides kursiem. 

 Darbojas skolotāju grupa, kas ir ieinteresēta un sāk 

metodiku realizēt skolā, ideju apmaiņa, dalīšanās 

pieredzē. 

Turpināms 

2017./2018. 

http://www.edurio.com/


 Dažās klasēs dažādos mācību priekšmetos metodika 

tiek realizēta.  

 Vairākās klasēs tiek realizētas arī starpdisciplināras 

mācību stundas. 

 

 

2. Mācīšana un mācīšanās. 

Vienotu pētniecības principu 

izveide un iedzīvināšana 5.-

9. un 10. – 12.klašu posmā 

 5. – 9. klašu skolotāju apmācība par skolēnu 

pētniecisko darbu veidošanas principiem. 

 Pamatskolā gandrīz visiem skolotājiem ir vienota 

izpratne par pētniecisko darbību mācību procesā. 

 Pamatskolā lielākajai daļai skolotāju ir vienotas 

prasības referātu izstrādē. 

 Zinātniski pētnieciskā darbība 10. – 12. klasēs: tika 

aprobēta iepriekšējā gadā izveidotā kārtība, kā 

rezultātā atgriezāmies pie iepriekšējās kārtības. 

 Mūsu skolas aktīva dalība pilsētas 10 . – 12.klašu 

skolēnu ZPD nolikuma izstrādē. 

Turpināms 

2017./2018. 

Elektroniskā mācību vide.  Lielākā daļa skolotāju un skolēnu izmanto 

elektronisko mācību vidi „uzdevumi.lv”. ieguvām 

3.vietu valstī. 

 Gandrīz puse skolotāju un skolēnu izmanto mācību 

vidi “Soma.lv” un/vai skolas MOODLE vidi u.c. 

vietnes. 

 Datorikas prasmju apguves pilotprojekta aprobācija 

2.; 7.; 8.klasēs. 

 Gandrīz puse skolotāju izmanto datorklases dažādu 

mācību priekšmetu stundās. 

Turpināms 

2017./2018. 

 

 

3. Skolēnu sasniegumi. 

4. Atbalsts skolēniem. 

Projektu nedēļas satura 

atbilstība vecumposmam 
 Projektu nedēļā 1. – 3.klašu skolēnu darbs pie 

izvēlētās tēmas klašu audzinātāju vadībā. 

 4. klašu skolēnu pētnieciskajā darbībā akcents tiek 

likts uz praktisko darbošanos – pētīšanu, ne 

teorētisko pamatojumu. 

 Projektu nedēļā 5. – 6. klašu skolēni izvēlējās 

projektu tēmu, strādāja, akcents uz praktisko 

darbošanos un pareizu projekta apraksta 

noformēšanu. 

 Projektu nedēļā 7. – 9. klašu skolēniem akcents uz 

pētniecības pamatu izskaidrošanu, pētniecisko 

darbu pareizu noformēšanu. 

Izpildīts, 

darbs 

turpināms 

pastāvīgi. 

Saprotama, mērķtiecīga  

karjeras vadība. 
 ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 

finansēti karjeras konsultanti skolā. 

 Karjeras iespēju kabineta izveide skolā, kura 

darbības principus un kārtību izprot lielākā 

daļa skolotāju un skolēnu. 

 Notikuši vairāki mērķtiecīgi pasākumi 

skolēniem saistībā ar nākotnes profesiju. 

 Karjeras konsultanti konsultē klašu 

audzinātājus karjeras izglītībā. 

Turpināms 

2017./2018. 



 Ēnu dienu pasākumi 10. – 12.klašu skolēniem 

ir obligāti. 

 Ēnu dienu pasākumos iesaistās lielākā daļa 6. – 

9. klašu skolēnu. 

 

 

5. Skolas vide. 

Sagatavošanās celtniecības 

un remontdarbu 

uzsākšanai 

 Visiem skolēniem ir notikusi drošības 

noteikumu instruktāža celtniecības laikā. 

 Loc vieglatlētikas manēžas pamatakmens 

ielikšana un spāru svētki. 

 Sadarbība ar LOC vadību un celtniekiem 

jautājumos, kas saistīti ar jauno vieglatlētikas 

manēžu. 

 Pamatkorpusa 20 mācību kabinetu un tualešu 

renovācijas laikā nebūs jāpārtrauc mācību 

process, vai jāmācās citās telpās. 

Turpināms 

2017./2018. 

 

 

6. Skolas resursi. 

Skolotāju tālākizglītība 

pašpilnveidei un audzinātāja 

darba mūsdienīgošanai. 

 Skolotāju tālākizglītības kursu “Uz skolēna 

mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda” (12 

h) organizēšana skolā 2017.gada martā. 

 Izstrādāts plāns, kā tiks veidotas skolotāju sadarbības 

grupas ar mērķi uzlabot mācību procesu. Akcents – 

stundā sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite. 

 Skolotāju pašvērtējuma formas pārveide, akcentējot 

katra pedagoģisko izaicinājumu. 

 APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) metodikas 

pilnveidošana un uzturēšana. Jauno skolotāju 

apmācība un konsultēšana. 

 Visi pedagoģiskie darbinieki ir apguvuši speciālās 

zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 

 Visiem skolotājiem ir atbilstošais obligāto 36 stundu 

apliecinājums, lielākajai daļai skolotāju ievērojami ir 

pārsniegts obligātais stundu skaits. 

 Vairāk, kā puse skolotāju ir iesaistījušies personības 

pašpilnveides kursos. 

Izpildīts, 

darbs 

turpināms 

pastāvīgi. 

 

 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

EDURIO vietnes 

izmantošana aptaujās 

 

 Tradicionālās mācību gada izvērtējuma aptaujas 

skolēniem notika EDURIO vidē. 

Izpildīts 

Aktivizēt sadarbību ar 

institūcijām, kuru vadībā 

strādā skolas absolventi. 

 Absolventu veiksmes stāstu popularizēšana. 

 Skolas absolventu tikšanās ar skolēniem karjeras 

izglītības ietvaros. 

 Karjeras konsultanti mērķtiecīgi sadarbībā ar 

skolotājiem sāk veidot absolventu datu bāzi. 

Turpināms 

2017./2018. 

 

 

 

 



Dažādi. 

 

Mācību gadu pabeidza 1093 (no tiem 9.klasi – 88 skolēni, 12.klasi – 43 skolēni) 

skolēniem ar sekojošām sekmēm gadā: 

 

 1 - 3 balles 6 - 10 balles 9 – 10 balles 

3. – 4.kl.  82%     (270) 8%      (26) 

5. – 6.kl. 1%     (2) 58%     (125) 3%     (6) 

7. - 9.kl. 0,7%     (2) 43%     (124) 0,7%     (2) 

10. – 12.kl.  47%     (70)  

 

4. – 12.klašu skolēnu vērtējumi gadā pa mācību priekšmetiem. 
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5. – 9. klašu vidējie vērtējumi mācību priekšmetos. 

 

 
 

 

 

 
 

 

7,09 
6,71 

7,28 
9,11 

6,48 
6,71 

6,99 
6 

7,22 
6,92 

7,22 
8,17 

8,74 
7,1 

6,16 
6,89 

6,42 
7,35 

6,26 
8,76 

8,15 
7,74 

8,75 
7,73 

7,17 
8,44 

7,37 
9,18 

7,19 
8,43 

9,00 
8,85 

8,13 
8,46 

0 2 4 6 8 10

angļu valoda

ekonomika

fizika

informātika

komercz. (grāmatved.)

komercz. (likumd.)

komercz. (vadzin.)

ķīmija

vēsture

matemātika

pētnieciskais darbs

sports

vācu val.

Vid. vērtēj. pa priekšm.

krievu. val.

filozofija

latīņu valoda

O
b

lig
āt

ie
 p

ri
ek

šm
e

ti
Iz

vē
le

s
p

ri
ek

šm
e

ti

10. - 12.klašu skolēnu vērtējumi obligātajos un izvēles 

priekšmetos 



CE rezultāti 2017 (2016) 

Valstī: 49,1% (49,9%) 

Pilsētā: 50,92% (50,17%) 

Skola: 55,85% (60,4%) 

 

Galvenie secinājumi no aptaujām: 

 Viszemākais vērtējums skolēnu aptaujā par skolotājiem EDURIO platformā – 

vai mācības šajās stundās ir interesantas? 

 Vecāki aptaujā ļoti atzinīgi izsakās par APU metodiku, par skolotāju 

profesionalitāti un attieksmi, par valodu apguves iespējām, par sakārtoto, radoši 

skolas vidi, par skolas organizētajiem kopīgajiem pasākumiem, par koncertu 

pirms vecāku sapulces. 

 Vecāku aptaujās ieteiktie uzlabojumi: vairāk/ mazāk mājas darbu, vairāk 

pasākumus kopā, vēlams sestdienās. Vairāki ieteikumi saistīti ar konkrēto darbu 

konkrētajās \mācību stundās. 

 

Remontdarbi, materiāli tehniskā bāze. 

 Foajē jaunā glezna tapusi māksliniecei Zigrīdai Atālai piedaloties skolas 

administrācijas sanāksmē par  skolas vērtībām, misiju un vīziju. Glezna ir 

mākslinieces interpretācija par skolas misiju “kultūru un zināšanu pieredzes 

telpa”. 

 Nobruģēta ieeja pie skolas. 

 Projektori, dokumentu kameras, datortehnika tiek atjaunota budžeta iespēju 

robežās. 

 Drošības sistēma ieejai skolā – magnētiskās kartes ar mērķi nodrošināt skolēnu 

papildus drošību un kontrolētu nepiederošu personu iekļūšanu skolā. 

 

Piedalīšanās aprobācijas pilotprojektos. 

 Datorikas prasmju apguves pilotprojekts (IZM). 

 OECD SSNP 2018 starptautiskais pētījums skolā – 25.04.2017. 

 ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 SAM projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

 

Latvijas mēroga projektu vadība. 

 “Mazā komercskola” sadarbībā ar BA Turība. 

 “Jauno komersantu skola” sadarbībā ar BA Turība. 

 “Jaunie uzņēmēji” sadarbībā ar BA Turība. 

 “Jauno ģeogrāfu skola” sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti. 

Dalība citu iestāžu organizētajos projektos. 

 Latvijas Olimpiskās komitejas projekts “Sporto visa klase”. 

 Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”, balva 300,-euro – skolas 

dalība. 

 “Štepseles ceļojums 2017”, 1.vieta – skolas dalība. 

 JAL programma (25 gadi skolā) – SMU biznesa plāni, SMU, dalība pilsētas un 

valsts nozīmes SMU gadatirgos. 

 “Bērnu žūrija”- VKF kultūras programmas “Lasīšanas veicināšana” ietvaros. 

 “Piena ceļš”1.klašu skolēniem. 

Dalība starptautiskajos projektos. 



 Erasmus+ „Eiropas integrācija un bēgļu politika”.  

 Erasmus+ „Starpreliģisks dialogs Eiropā”. 

 Erasmus+ „Eiropas Savienība: brīva telpa kultūras apmaiņai” – direktores 

atbildība par finansu izlietojumu, līdzatbildība par saturu. 

 Erasmus+ „Skola kustībā veselībai un dzīvespriekam” – direktores atbildība par 

finansu izlietojumu, līdzatbildība par saturu. 

 Erasmus+ „H.E.Y.” – starptautiskā jauniešu nometne. 

 Erasmus+ „Exchanges for all”. 

 NORDPLUS Junior „Kultūra, identitāte un koloniālā vēsture”. 

Informācija par citiem skolēnu sasniegumiem aktivitātēm pieejama mājas lapas citās 

sadaļās. 

 

Sagatavoja Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas  

direktore Inta Korņējeva 


