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Skolas darbības filozofiskais pamats: 
 

Vērtības – cieņa: atbildība, sadarbība, radošums. 

 

Misija (skolas pastāvēšanas iemesls) –Izglītoties nākotnei zināšanu un kultūru pieredzes telpā. 

  

Vīzija (jēgpilns skolas darba rezultāts) –  

• Skola – konkurētspējīga, droša . 
• Skolotāji – emocionāli inteli enti, profesionāli. 
• Skolēni – mēr tiecīgi, iecietīgi. 
• Vecāki – atbalstoši, līdzatbildīgi. 

 

 

2017./2018.mācību gada 2.semestrī mācību gada izvērtēšanai tika veiktas sekojošas aptaujas: 
 

 Tradicionālā 4. – 12. klašu skolēnu aptauja par mācību darbu konkrētajās mācību stundās.  
 1. – 8. klašu skolēnu aptauja par skolas noteikumu ievērošanu metodikas “Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai” ietvaros 

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

 Skolotāju aptauja par skolas administrācijas darbu. 

 Skolotāju supervīzijas metodikas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” darbības izvērtēšanai. 
 Skolotāju pašnovērtējumu analīze. 
 

 

2017./2018.mācību gada uzdevumu izpilde 
 

1. Mācību saturs. 
 

Uzdevums Izpilde Turpmākā 
darbība 

CLIL - mācību satura 
un valodas integrētai 
apguve. 

 Skolā realizēts Erasmus+ starptautiskais projekts 
“DALP 5.vidusskolas pedagogu profesionālā 
pilnveide CLIL metodikas izmantošanā”, kā rezultātā 
pieci skolotāji piedalījušies starptautiskajos 
apmācības kursos un dalījušies ar iegūtajām 
zināšanām skolā. 

 Ir izveidota skolotāju grupa, kas dalās zināšanās, 
idejās un pieredzē par CLIL metodiku 

 Novadītas vairāk kā 50 mācību stundas, kurās 
izmantota CLIL metodika (lielāko daļu stundu 
vienlaicīgi vadījuši divi skolotāji – svešvalodas un 
priekšmeta skolotājs) 

Darbs turpināms 
2018./2019. 

Starppriekšmetu 
mācību stundas. 

 Skolotāji, ievērojot brīvprātības principu, ir 
izveidojuši sadarbības pārus un/vai grupas, kurās 
tiek meklēti “saskares punkti” apgūstamajās 
tēmās dažādos mācību priekšmetos 

 Novadītas vairāk kā 50 mācību stundas, kuru 
sagatavošanā un realizācijā iesaistījušies divi un 

Darbs turpināms 
2018./2019. 



vairāk skolotāji. 

Komercizglītība skolā.  Skolā izveidota sistēma, kas nodrošina 
komercizglītības apguves pēctecību. 

 Visos posmos strādā skolotāji, kuri ir ieinteresēti 
komercizglītības pilnveidē. 

 Skolā visos vecuma posmos nodibināti 38 skolēnu 
mācību uzņēmumi, kas veiksmīgi piedalījušies 
vairākos SMU tirdziņos gan Liepājā, gan valsts 
mērogā. 

Darbs turpināms 
2018./2019. 

 

2. Mācīšana un mācīšanās. 
 

Elektroniskā mācību 
vide. 

 2017./2018.mācību gadā skola ieguva 1.vietu Latvijā 
un 1.vietu skolu kategorijā “900+ skolēni” mācību 
portāla www.uzdevumi.lv izmantošanā. Iegūti 
303 453 punkti. 

 3.; 8.; 9.klasēs aprobēts mācību priekšmets 
“Datorika”, mācošie skolotāji izteikuši priekšlikumus 
priekšmeta standarta pilnveidei. 
 

Izpildīts, darbs 
turpināms 
pastāvīgi 

Mācību stundā 
sasniedzamais rezultāts 
un atgriezeniskā saite. 

 Skolotājiem notikušas nodarbības, kurās viņi apguva 
gan teoriju, gan darbojās praktiski, lai mācību 
stundas sākumā noteiktu stundā sasniedzamo 
rezultātu, kā arī lai stundas beigās sniegtu un 
saņemtu atgriezenisko saiti. 

 Lielākā daļa skolotāju stundas sākumā nosaka 
sasniedzamo rezultātu un stundas noslēgumā saņem 
un dod atgriezenisko saiti. 

 Izveidotas idejas, kā nākamajā mācību gadā veidot 
skolotāju sadarbības grupas pa klašu grupām 

   

Darbs turpināms 
2018./2019. 

 

3. Skolēnu sasniegumi. 
 

4. Atbalsts skolēniem. 
Saprotama, 

mēr tiecīga  karjeras 
vadība. 

 Skolā tiek realizēts ESF projekts “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” 

 Skolā darbojas divi karjeras konsultanti. 
 Ir izveidots un darbību uzsācis “Karjeras centrs”. 

 Karjeras konsultanti uzsākuši sniegt atbalstu 
skolēniem, skolotājiem un klašu audzinātājiem 
jautājumos, kas saistīti ar skolēnu karjeras iespējām. 

Darbs 

turpināms 
2018./2019. 

 

5. Skolas vide. 

 

Sagatavošanās 
remontdarbu 

uzsākšanai 
pamatkorpusā. 

 Notiek skolas vēsturiskās ēkas 37 telpu vienkāršotā 
renovācija. 

Kad beigsies 

remontdarbi, 

būs izpildīts 

Sagatavošanās 
mācībām jaunajā 
korpusā. 

 Ir uzsāktas mācības jaunajā korpusā. Skola papildus ir 
ieguvusi 2 mācību telpas, 2 datorklases, modernu 
bibliotēku, ēdināšanas bloku, iespēju sporta stundas 
vadīt jaunajā vieglatlētikas manēžā. 

Kad atvedīs 
tehniku, būs 
izpildīts 

6. Skolas resursi. 

http://www.uzdevumi.lv/


 

Skolas vērtību, misijas 
un vīzijas 
iedzīvināšana. 

 Skolas vērtības, misijas un vīzijas formulējums 
saskaņots ar Skolēnu padomi, Skolas padomi un 
darbiniekiem... 

Darbs 

turpināms 
2018./2019. 

 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 
 

Priekšdarbi skolas 
80.jubilejas svinībām – 

absolventu 

salidojumam. 

 Ir sadalīti pienākumi, veikti visi nepieciešamie 
priekšdarbi. 

Skolas 

jubileja un 

absolventu 

salidojums 

19.10.2018. 

 

 

Mācību darba rezultāti. 
 

Mācību gadu pabeidza 1120 (no tiem 9.klasi – 103 skolēni, 12.klasi – 51 skolēns) skolēniem ar 
sekojošām sekmēm gadā: 
 

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

3. – 4.kl.  75%     (159) 6,1%      (13) 

5. – 6.kl. 0,4%     (1) 60%     (138) 2,2%     (5) 

7. - 9.kl. 1,8%     (5) 46%     (129) 2,1%     (6) 

10. – 12.kl. 0,7%     (1) 49%     (73) 1,4%      (2) 

 

 

 

4. – 12.klašu skolēnu vērtējumi gadā pa mācību priekšmetiem. 
 

 

4. klašu skolēnu gada vērtējumi 
 

 
 

 

 

 

 

5. – 9. klašu vidējie vērtējumi  
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10. – 12.klašu skolēnu gada vērtējumi 
 

 
CE rezultāti 2018 skolā 54,36%   
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Skolēnu sasniegumi reģiona un valsts līmenī: 
 

 Atzinība Zemgales re ionālajā angļu valodas olimpiādē – 8.klase 

 2.vieta latviešu valodas valsts 44.olimpiādē – 8.klase 

 1.vieta Jauno eogrāfu skolas Kurzemes atklātajā olimpiādē – 10.klase 

 2.vieta Kurzemes Jauno eogrāfu skolas Katastrofu eogrāfijas olimpiādē – 10.klase 

 1.vieta Kurzemes Jauno eogrāfu skolas Katastrofu eogrāfijas, Tūrisma un eogrāfijas 
olimpiādē – 12.klase 

 1.vieta Kurzemes Jauno eogrāfu skolas 2017./2018.māc.gada kopvērtējumā 12.klašu grupā 

 Atzinība Kurzemes re iona ZPD lasījumos kulturolo ijas sekcijā, darbs izvirzīts uz valsti – 

10.klase 

 1.vieta Kurzemes re iona ZPD lasījumos kulturolo ijas sekcijā, darbs izvirzīts uz valsti – 11. 

klase 

 1.vieta Kurzemes re iona ZPD lasījumos latviešu literatūras un zinātnes sekcijā, darbs izvirzīts 
uz valsti – 11.klase 

 1.vieta Kurzemes re iona ZPD lasījumos īmijas sekcijā, darbs izvirzīts uz valsti – 11.klase 

 3.vieta Kurzemes re iona ZPD lasījumos informātikas sekcijā, darbs izvirzīts uz valsti – 

11.klase 

 

 

Galvenie secinājumi no aptaujām: 
 

 Vairāk kā 90% 1. – 8. klašu skolēnu apgalvo, ka viņi ēdamzālē, garderobē un tualetē 
vienmēr ievēro APU noteikumus, kā arī, ka viņi izmet atkritumus tam paredzētā vietā un 
saudzē skolas inventāru un telpaugus; 

 Tikai nedaudz vairāk kā 50% 1. – 8.klašu skolēni atzīst, ka viņi vienmēr ir pieklājīgi valodā 
un uzvedībā, ka viņi vienmēr sveicinās, kā arī, ka viņi vienmēr ievēro visus noteikumus 

klasē mācību stundu laikā; 
 Skolēnu aptaujā par katra skolotāja individuālo darbu 5 baļļu skalā vidējais vērtējums ir 

4.klasēs – 4,18 

5. – 9. klasēs – 4,23 

10. – 12.klasēs 4,35 

 Viszemākais vērtējums skolēnu aptaujā par skolotājiem: stundās pārrunājam un analizējam 
kļūdas – 4,0, es uz stundām eju labprāt – 4,03 

 Visaugstākais vērtējums skolēnu aptaujā par skolotājiem ir jautājumā “skolotājs pret mani 
izturas labi – 4,50 

 Skolas administrācijas darbu skolotāji 5 baļļu skalā vērtē ar 4,65 

 Visas iesaistītās puses atzinīgi vērtē metodikas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” darbību skolā 
un atzīst, ka metodika veicina arī mācību sasniegumus. 

 Vecāki aptaujā tradicionāli 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. 
 

 Turpinās skolas vēsturiskās ēkas koplietošanas telpu remonts 

 Skolas budžeta ietvaros papildināta tehniskā bāze – 7 jauni datori, gandrīz visās klašu telpās 
stacionāri projektori 

 Pasūtīti 76 portatīvie un 2 stacionārie datori bibliotēkas un divu datorklašu aprīkošanai 
 LOC vieglatlētikas manēžā skolai 2 jaunas klašu telpas, 2 jaunas datorklases, jauna 

bibliotēka, plaša ēdamzāle, iespēja sporta stundas vadīt vieglatlētikas manēžā 

 Notiek 23 klašu telpu vienkāršotā renovācija skolas vēsturiskajā korpusā 

 Notiek tualešu modernizācija skolas vēsturiskajā korpusā 

 

Dalība 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” 

 

Dalība Latvijas mēroga projektos. 

 

 “Jauno uzņēmēju skola” sadarbībā ar BA Turība. 
 “Jauno eogrāfu skola” sadarbībā ar LU eogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti. 
  “Zaļās jostas” organizētais Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”. 

 EKO KURZEME projekts “Štepseles ceļojums 2018” 

 “Zaļās jostas” organizētais Makulatūras vākšanas konkurss  “Tīrai Latvijai”. 

  JAL programma (25 gadi skolā) – SMU biznesa plāni, SMU, dalība pilsētas un valsts 
nozīmes SMU gadatirgos, biznesa pasakas 

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

 Zviedrijas vēstniecības organizētais projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” 

 “Skolas piens” un “Skolas auglis” 

 Skolas vēsturiskās ēkas 37 telpu vienkāršotā renovācija. 

 

Dalība aprobācijas pilotprojektos projektos. 

 

 Latvijas Olimpiskās komitejas projekts “Sporto visa klase”. 

 Datorikas prasmju apguves pilotprojekts (IZM). 

 OECD PISA 2018 starptautiskais pētījums skolā – 27.03.2018. 

 ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 SAM projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - PUMPURS 

 

Dalība starptautiskajos projektos. 

 

 Erasmus+ KA1 projekts “DALP 5.vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide CLIL metodes 
izmantošanā” 

 Erasmus+ KA1 projekts “DALP 5.vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide caurviju 

prasmju apgūšanā un izmantošanā” 

 Erasmus+ „Starpreli isks dialogs Eiropā” skolēni Marientālē – 16.09. – 23.09.2017. 

 14.starptautiskā jauniešu nometne Darmštatē - 29.09. – 4.10.2017. 



 Erasmus+ projekta „Eiropas integrācija un bēgļu politika” skolēni Marientālē – 14.10. – 

23.10.2017. 

 Erasmus + “Esam daļa Eiropas Savienības: kā jauniešu darbs var atbalstīt jaunus migrantus, 
bēgļus un patvēruma meklētājus” skolēni Marientālē - 15.10. – 23.10.2017. 

 Erasmus+ „Exchanges for all” starptautiskā nometne Klaipēdā – 26.05. – 31.05.2018. 

 

Pateicības: 

 Atzinības raksts skolai par 1.vietu Latvijas skolu TOP 2017./2018.mācību gadā Uzdevumi.lv 

 1. – 12.klašu skolēnu dalība un atzīstami panākumi starptautiskajā matemātikas konkursā 
“ engurs” 

 Goda raksts par 25 gadu sadarbību un sniegto iespēju skolēniem apgūt Junior Achievement 
Latvia praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmas 

 

Informācija par citiem skolēnu sasniegumiem aktivitātēm pieejama mājas lapas citās sadaļās. 
Informācija par skolas darbu un darbības rezultātiem tiek regulāri papildināta. 

 

Sagatavoja Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas  

direktore Inta Korņējeva 
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