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SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 
Skolas atrašanās vieta 
Skola atrodas Kuldīgas pilsētas centrā, blakus pilsētas vēsturiskajam centram. Netālu atrodas E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skola un Kuldīgas pilsētas bibliotēka. 
2009. gadā tika izveidots Kuldīgas novads, kurā ietilpst Kuldīgas pilsēta un 13 lauku pagasti. Tā platība 
ir 1756,7 km2. 
 
Skolas dibinātājs – Kuldīgas novada pašvaldība. 
Juridiskā adrese – Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301. 
Skolas tips – vidusskola. 
Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda – latviešu. 
Skolas direktore– Valda Gaure. 
 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā mācās 259 skolēni vispārizglītojošajā skolā, 104 -  
audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmā, 50 bērni - profesionālās ievirzes izglītības 
programmas sagatavošanās grupās. 
Skolā strādā 32 pedagogi, no kuriem 11 ir amatu savienotāji, psiholoģe, logopēde, bibliotekāre un 6 
tehniskie darbinieki. 
Skola atrodas divās ēkās: Pētera ielā 5 un Pētera ielā 10. Ēka Pētera ielā 5 Step by Step into Craft – 
Cooperation between Kuldiga and Kursenai Art Schools projektā sadarbībā ar Lietuvas Šauļu novada 
Kuršēnu mākslas skolu tiek renovēta. Projekta noslēguma termiņš - 2012. gada decembris. Kopējā telpu 
platība šobrīd -  687,5 m2 un 736,3 m2. Ar 2012.gada janvāri - 687,5 m2 un 1057m2, teritorija - 3106,6 
m2. 
 
Skolas piedāvātās īstenojamās izglītības programmas 
 
Programma Izglītības programmas kods 
Pamatizglītības humanitārā un sociālā 
virziena  programma 

21012111 

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma 

31011011 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un 
sociālā  virziena programma 

31012011 

Profesionālās ievirzes izglītības programma 
“Vizuāli plastiskā māksla” 

20V 211 00 

 
 
Skolēni 
 
Skolēnu skaits 
Gads 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 
Skolēnu skaits 265 254 250 260 
 
 
Uzņemto izglītojamo skaits 1. klasē 
Gads 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 
Skolēnu skaits 18 23 27 21 
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Pirmās klases izglītojamie ir no Kuldīgas pilsētas un novada pagastiem. 
 
 
Uzņemto izglītojamo skaits 10. klasē 
Gads 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 
Skolēnu skaits 26 27 12 21 
 
Pēc pamatizglītības apguves izglītojamie izvēlas turpināt mācības vidusskolā, specializētajās (mākslā) 
izglītības ietādēs vai apgūt arodu. Turpinot mācības Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, 
izglītojamos interesē kvalitatīva izglītības apguve, īpašie piedāvājumi interešu izglītībā, mākslas 
izglītībā, radošs, atsaucīgs pedagogu kolektīvs, draudzīgs skolas kolektīvs un mājīga skolas vide. 
 
9. klašu absolventu tālākizglītība (%) 
 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 
KMHZV 44 54 56 30 80 
Mākslas un mūzikas 
vidusskolas 

17 14 13 30  

Citās vidusskolās 17 18 18 30  
Arodskolas,koledžas 
u.c 

17 14 9 10 20 

Nemācās (strādā vai 
bez darba Latvijā) 

5  4   

 
12. klašu absolventu tālākizglītība 
 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 
Augstskolas 87 76 88 80 42 
Arodskolas 
koledžas, u.c. 

 16 4 10 32 

Mācās ārzemēs     5 
Nemācās (strādā 
vai bezdarbnieki) 

9 4 4 5 5 

Darbs ārzemēs 4 4 4 5 16 
Finansiālu un ekonomisku apsvērumu dēļ ir samazinājies to absolventu skaits, kuri turpina mācības 
augstskolās, taču palielinās to absolventu skaits, kuri izbraukuši uz ārzemēm. 
 
 
Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 
Skolā strādā 32 pedagoģiskie darbinieki. Ar augstāko pedagoģisko izglītību – 32, tajā skaitā ar maģistra 
grādu – 8. No tiem profesionālās ievirzes izglītības programmas realizēšanā strādā 7 pedagogi, viens no 
tiem maģistrs. 
Šobrīd 2 pedagogi atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, 1 - dekrēta atvaļinājumā. 
Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstīgi darba stāžam 
5 -9 gadi 10 – 19 gadi 20 – 29 gadi virs 30 gadiem 
2 11 11 8 
 
Skolā darbojas atbalsta personāls: psihologs, logopēds, medmāsa (uzņēmuma līgums). Ar jauno finanšu 
budžeta gadu organizēsim sociālā pedagoga darbu skolā. 
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Sociālās vides raksturojums 
Kuldīgas novadā darbojas 6 vispārējās izglītības iestādes ar 4 filiālēm, 6 pamatskolas pagastos un 1 
arodvidusskola. 
Skola Skolēnu skaits 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 259 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 272 
Kuldīgas Centra vidusskola 593 
Kuldīgas 2. vidusskola 604 
Kuldīgas pamatskola 350 
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 274 
Z.A.Meirovica Kabiles pamatskola 112 
Ēdoles pamatskola 135 
Laidu pamatskola 153 
Turlavas pamatskola 130 
Vārmes pamatskola 148 
Vilgāles pamatskola 146 
 
Kopējais iedzīvotāju skaits novadā ir 26965, tai skaitā pilsētā 11940. 
Kopējais skolēnu skaits novadā 3177, tai skaitā pilsētā 2353. 
Kuldīgas novadā bezdarba līmenis ir 14.9%. Šie apstākļi būtiski ietekmē materiālo situāciju izglītojamo 
ģimenēs. Pašvaldības ar brīvpusdienām nodrošina 29 izglītojamos. Pašvaldība atmaksā izdevumus par 
sabiedrisko transportu, lai nokļūtu skolā un uz profesionālās ievirzes izglītības iestādēm: mūzikas skolu, 
mākslas skolu, sporta skolu. 
 
Skolas finansiālais nodrošinājums 
 
Budžeta sadaļas 2009. 2010. 2011. 
Kopējais finansējums 310 376 279 334 279241 

+3500 /rem./ 
Valsts mērķdotācijas pedagogu algām 
(IZM) 

202 765 
 

171 388 
 

176 681 
 

Valsts mērķdotācijas pedagogu algām 
(KM) 

30 354 15 623 14 570 

No pašvaldības budžeta 
(tai skaitā māksla skolas pedagogu algām) 

62 536 
(11 200) 

77850 
(11 600) 

74 000 
(12 800) 

Pašu ieņēmumi* 11 873 10 925 10 500 

*Telpu īre, vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmā (mākslas skolā). 
 
 

SKOLAS DARBĪBAS PAMATM ĒRĶI (IEPRIEKŠ ĒJO MĀCĪBU GADU 
PRIORIT ĀTES UN KONKRĒTI REZULT ĀTI) 

Vīzija 
Izglītojamais kā sociāli atbildīga un aktīva personība mūsdienu sabiedrībā. 
 
Misija 
Nodrošināt izglītības ieguves iespēju ikvienam izglītojamajam. 
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Skolas darbības mērķis 
Īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai demokrātiskā, 
profesionālā, radošā izglītības vidē. 
 
Uzdevumi mērķu realizēšanai 
Pamatjoma Uzdevumi 
Mācību saturs Nodrošināt pedagoģiskā procesa norisi radošā, emocionāli, 

sociāli un psiholoģiski labvēlīgā vidē, ievērojot valsts standartos 
noteiktās prasības. 

Mācīšana un mācīšanās Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības pakāpēs, 
ievērojot mācību procesa individualizāciju, diferenciāciju, 
metodikas dažādību, IKT izmantošanu, uzlabot materiāli 
tehnisko nodrošinājumu. 

Izglītojamo sasniegumi Pilnveidot izglītojamo mācību un citu sasniegumu un izaugsmes 
dinamikas uzskaites sistēmu. 

Atbalsts izglītojamajiem Nodrošināt vienotu drošības sistēmu skolā.  
Veidot labvēlīgu emocionālo un sociālo vidi, personības pozitīvu 
attieksmju kopumu  izglītojamiem. 
Nodrošināt atbalstu talantīgiem izglītojamiem, kā arī skolēniem 
ar mācīšanās grūtībām. 
Motivēt izglītojamos tālākās izglītības ieguvei un mērķtiecīgas 
karjeras veidošanai. 
Piedāvājot dažādas interešu izglītības programmas, veicināt katra 
izglītojamā spēju mērķtiecīgu attīstīšanu un pilnveidošanu. 

Iestādes vide Veidot skolā interesantu un mūsdienu apstākļiem atbilstīgu vidi. 
Pilnveidot izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu piederības 
apziņu skolai. 

Iestādes resursi Skolas sekmīgas darbības nodrošināšanai veikt regulāru finanšu, 
materiālo un cilvēkresursu plānošanu un piesaisti. 
Aprīkot renovētās telpas Pētera ielā 10. 
Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi. 

Iestādes darba organizācija Nostiprināt pozitīvu skolas tēlu sabiedrībā. 
 
 
 
Iepriekšējo mācību gadu priorit ātes un rezultāti 

1. Izveidot racionālu skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas uzskaites un analīzes datu 
bāzi 

Skolā tiek izmantots e – klases žurnāls un visas tā dotās iespējas. 
 
2. Uzlabot dabaszinību kabinetu materiāli tehnisko bāzi un darbu ar to. 
2010.gada vasarā tika izbūvēti dabaszinību un matemātikas kabineti. 2011.gada vasarā realizējot 
projektu piegādāts aprīkojums. Šobrīd vēl turpinām papildināt to, lai pilnībā kvalitatīvi varētu veikt 
praktiskos un laboratorijas darbus, kas nepieciešami mācību procesā. 
 
3. Turpināt darbu skolas energoefektivitātes paaugstināšanai. 
2012.gada decembrī ekspluatācijā tiks nodota renovētā skolas ēka Pētera ielā 10. Projekts tika 
izstrādāts Kuldīgas novada pašvaldībā, sadarbojoties ar skolu. Līdzekļi tika iegūti no pārrobežu 
sadarbības projekta Soli pa solim amatniecībā (Step by Step into Craft – Cooperation between 
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Kuldiga and Kursenai Art Schools), kas tika īstenots kopā ar Lietuvas Šauļu novada Kuršēnu 
mākslas skolu. 
Pašvaldības ēku energoefektivitātes palielināšanas projektā ir izsludināts konkurss tehniskā projekta 
izstrādei, lai rekonstruētu skolas ēku Pētera ielā 10. 
 
4. Licencēt un ieviest darbībā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas ar 

padziļinātu angļu valodas apguvi. 
Programmas ir licencētas, jo tas ir skolas īpašais piedāvājums jau no skolas dibināšanas, ir labi 
pedagogi, ieinteresēti izglītojamie un viņu vecāki. Šobrīd turpinām darbu, lai sakārtotu finansiālos 
jautājumus. 
 
5. Pilnveidot pedagogu kvalifikāciju, lai strādātu mūsdienīgi un kvalitatīvi. 
Skolā tika organizēti kursi “Darbs ar interaktīvo tāfeli”. Novadā tiek piedāvāti kursi priekšmetu 
skolotāju kvalifikācijas celšanai.  
 
6. Uzlabot skolēnu, vecāku un skolas darbinieku sadarbību un izpratni. 
Regulāri notiek vecāku sanāksmes. Skolas padomē vecāki lemj par skolas darbā nepieciešamajiem 
jautājumiem. Trīs reizes gadā notiek svētku koncerti – 18.novembrī, Ziemassvētkos, Mātes dienā-, 
kad tiek aicināti arī vecāki un apbalvoti labākie skolēni dažādās jomās. 

 
 

IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
 

1. Izstrādāt un īstenot sistemātisku mācību plānošanas un analīzes procesu, tajā vienoti iesaistot 
metodiskās komisijas, pedagoģisko padomi, skolas vadības grupu un struktūrvienības. 

Skolas darba plānošanā visās jomās iesaistās visi skolas pedagoģiskie darbinieki, skolas vadības 
grupa, saimnieciskais personāls un struktūrvienība, atbalsta personāls. Metodiskās komisijas, 
atbalsta personāls, struktūrvienība (Mākslas skola) analizē savu darbu, veido darba plānus un 
prezentē tos pedagoģiskās padomes sēdē, kurā apspriež un apstiprina skolas darba plānu.  
 
2. Sadarbojoties ar skolas dibinātāju, piesaistot papildus finansējumu, konsekventi īstenot skolas 

attīstības plānā paredzētos pasākumus skolas mācību procesam nepieciešamo mācību līdzekļu, 
inventāra, mēbeļu iegādei. 

2010. gadā tika izbūvēti dabaszinību un matemātikas kabineti un iegūts nepieciešamais aprīkojums 
šiem kabinetiem (lielākā daļa). Turpinām papildināt aprīkojumu. Pedagogi izsaka savas vēlmes, tās 
tiek apspriestas, un, ja pastāv objektīva nepieciešamība, konkrētie mācību līdzekļi vai inventārs tiek 
iegādāts. Ar mācību grāmatām skolēni tiek nodrošināti, izņemot gadījumus, ja grāmata ir arī darba 
burtnīca. 
 
3. Papildināt atbalsta personālu ar logopēdu, lai palīdzība būtu pieejama visiem skolēniem, ka tā ir 

nepieciešama. 
Skolā strādā logopēds un ir pieejams visiem bērniem, kam tas nepieciešams. 
 
4. Strukturizēt un sistematizēt skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentāciju.  
Skolā ir izveidots tās darbību un iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu saraksts. Visi skolas 
darbinieki ir informēti par to pieejamību, darbības kārtību. Regulāri tie tiek pārskatīti un noteiktajā 
kārtība veiktas nepieciešamās izmaiņas. 
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5. Labiekārtot skolas fizisko vidi.  
Iesaistoties ESF projektā Dabaszinātnes un matemātika, ir izbūvēti dabaszinību un matemātikas 
kabineti (izremontētas klases, jaunas mēbeles, jauni logi). Katru gadu tiek iegādāts vismaz viens 
klases mēbeļu komplekts. Ēkā, Pētera ielā 5, ir iekārtota jauna skolotāju istaba, izremontētas un 
iekārtotas telpas grafikas presei un foto laboratorijai. Tiek atjaunotas skolas vēsturiskās durvis. 
 
6. Sakārtot atbilstīgi normatīvo aktu prasībām skolā realizētās un licencētās izglītības 

programmas. 
Izglītības programmas, kuras šobrīd tiek realizētas, ir licencētas un izmaiņas tajās ir veiktas atbilstīgi 
noteiktajām prasībām 

 
 

SKOLAS SNIEGUMS KVALIT ĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 
ATBILSTOŠAJOS KRIT ĒRIJOS 

 
Lai uzlabotu skolas darbību un izveidotu pašvērtējuma ziņojumu, tika izmantoti šādi materiāli: 
 
Statistikas datu analīze: 

• mācību sasniegumu analīze; 
• skolas dokumentācijas analīze; 
• dažādām institūcijām sniegtie ziņojumi un atskaites; 
• iekšējās kontroles materiāli; 
• valsts pārbaudes darbu analīzes; 
• skolas datu bāze; 
• skolas budžeta analīze; 
• interešu pulciņu dokumentācija. 

 
Anketēšana: 

• pedagoģisko darbinieku pašvērtējumi; 
• darbinieku anketēšana; 
• skolēnu anketēšana; 
• vecāku anketēšana. 

 
Mācību stundu, pasākumu un nodarbību vērošana: 

• mācību stundu un nodarbību vērošanas materiāli; 
• pulciņu darba rezultāti (skates, konkursi, sacensības). 

 
Skolēnu darba analīze: 

• skolēnu pārbaudes darbi; 
• projektu darbi; 
• ZPD; 
• skolēnu radošie darbi (referāti, prezentācijas utt.); 
• skolēnu dienasgrāmatas. 

 
Dokumentu un materiālu analīze: 

• darba plāni; 
• stundu saraksti; 
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• konsultāciju grafiki; 
• atbalsta personāla darba grafiki un atskaites; 
• pedagogu tarifikācija; 
• pedagogu (priekšmetu) portfolio; 
• klases audzinātāju darba materiāli; 
• metodisko komisiju protokoli; 
• pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; 
• skolas padomes sēžu protokoli; 
• interešu izglītības programmas; 
• mācību priekšmetu programmas; 
• tematiskie plāni; 
• e – klases žurnāls; 
• skolas normatīvie dokumenti; 
• amatu apraksti. 

 
Skolas telpu, teritorijas un resursu apsekošana: 

• mācību kabinetu apsekošana; 
• datorkabinetu noslogojums; 
• bibliotēkas noslogojums; 
• inventarizācija; 
• vides risku izvērtējums. 

1. Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 
 
Skolas darba stiprās puses 

• Skola piedāvā 3 licencētas izglītības programmas. 
• Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc IZM noteiktām paraugprogrammām 

un tematiskajiem plāniem. Mācību saturs ir realizēts visos mācību priekšmetos. 
• Plānojot darbu, ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju un 

diferenciāciju, un sabiedrības pieprasījumu. 
• Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmeta saturā. 
• Skolas vadība veicina dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību . 
• Skolas bibliotēkā pieejama dažāda metodiskā un mācību literatūra pedagogu zināšanu 

uzlabošanai un darbības pilnveidošanai. 
• Administrācija un pedagogi seko līdzi profesionālās pilnveides kursu nepieciešamībai un 

iespējām. 
• Direktora vietnieks izglītības jomā seko līdzi mācību procesam un, ja nepieciešams, veic 

izmaiņas stundu sarakstā. 
 
Tālākās attīstības vajadzības 

• Mācību saturu papildināt ar plašāku praktisko nodarbību apjomu, tā sasaisti ar reālo dzīvi. 
• Realizēt ideju par papildus finansējuma piesaisti izglītības programmām ar padziļinātu angļu 

valodas apguvi. 
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1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 
 
1.1.1.Skolas īstenotās izglītības programmas atbilstība normatīvajām prasībām. 
2010./2011.m.g. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā tika realizētas 3 vispārējās 
izglītības programmas un 1 profesionālās ievirzes izglītības programma: 
Izglītības programma Kods Izglītojamo 

skaits 
Pamatizglītības humanitārā un sociālā 
virziena programma 

21012111 202 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un 
sociālā virziena programma 

31012011 13 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 

31011011 44 

Profesionālās ievirzes izglītības programma 
“Vizuāli plastiskā māksla” 

20V 211 00 94 

Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu 
paraugiem un Valsts standartiem. Mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc ISEC ieteiktajām 
paraugprogrammām. Mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju darba plāni tiek īstenoti 
atbilstīgi licencētajām izglītības programmām. Pedagogi izprot (75% piekrīt un 25% vairāk piekrīt nekā 
nepiekrīt), ka viņa mācītā priekšmeta saturs iekļaujas īstenotajās izglītības programmās. 
 
1. 1. 2. Mācību priekšmetu standartu pārzināšana un prasību izvirzīšana. 

Skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto 
saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formu un kārtību, kā arī lieto standartu prasībām atbilstīgas 
mācību metodes un mācību līdzekļus.  
 
1. 1. 3. Pedagogu darba plānošana. 

Skolotāji uzskata par piemērotām un atbilstīgām IZM noteiktās mācību priekšmetu programmas 
un ir izstrādājuši tām atbilstīgus tematiskos plānus. Visi skolotāji ir izstrādājuši tematiskos plānus 
mācību priekšmetu standartu īstenošanai, ņemot vērā klašu raksturojumu. Tematiskajos plānos ir 
informācija par izmantoto mācību priekšmetu standartu, programmu, stundu tēmām, apguvei paredzēto 
laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas tematisko plānu korekcijas. 
Tematiskie plāni saskaņoti un apstiprināti metodiskajās komisijās. Plānojot laiku temata apguvei, 
skolotāji ņem vērā izglītojamo vajadzības, paredz darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem un ar 
izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu. 
Konsultācijas ir visos mācību priekšmetos. Individuāli tiek strādāts arī ar talantīgajiem izglītojamajiem, 
lai pilnveidotu viņu zināšanas un prasmes novada, valsts olimpiādēm un projektiem. 
 
1. 1. 4. Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījums. 

Mācību satura īstenošanai laiks ir paredzēts mācību priekšmetu tematiskajos plānos. 
Nepieciešamības gadījumā tas var tikt koriģēts, lai izglītojamie sasniegtu savām spējām atbilstīgus 
rezultātus. 

 
1. 1. 5. Skolotājiem sniegtais atbalsts mācību priekšmeta programmas izvēlē vai izstrādē.  
 Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli. Skolotājiem tiek 
sniegts nepieciešamais atbalsts, nodrošinot ar paraugprogrammām katrā mācību priekšmetā. 
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Skolas vadība rosina skolotājus aktīvi darboties novada priekšmetu metodiskajās apvienībās, lai 
iegūtu jaunāko informāciju par izmaiņām mācību priekšmeta saturā un mācīšanas metodikā (81% 
noteikti piekrīt). 

Skolas vadība rosina skolotājus sadarboties mācību priekšmetu programmu izvēlē un/vai 
izstrādē. 
 
Vērt ējums - labi  

2. Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
 
Iestādes darba stiprās puses 

• Skolotājiem ir iespēja izmantot informācijas tehnoloģijas. 

• Skolotāju kolektīvs ir atvērts inovācijām. 

• Mācību procesā tiek veicināta starppriekšmetu saikne. 

• Izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret skolu. 

• Izglītojamajiem ir pieejami papildus resursi: skolas, novada bibliotēkas, internets, IKT. 

• Izstrādāta vienota izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtība. 

• Izglītojamo zināšanu pārbaude ir plānveidīga. 

• Pārbaudes darbu nepietiekamos vērtējumus izglītojamajiem ir iespēja uzlabot, apmeklējot 
konsultācijas. 

• Mācību priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klases audzinātāju, ja ir grūtības mācībās un ja tiek 
fiksēti izglītojamo pārkāpumi skolas iekšējās kārtības noteikumos. 

• Vienotas skolas dienasgrāmatas. 

• Informācijas apmaiņai ieviesta noteikta kārtība. 

• Noteiktas sadarbības formas ar vecākiem. 

• Pilnībā ieviests e – klases žurnāls. 

• Skolotāji strādā radoši, paredz saikni ar reālo dzīvi, mācību saturs atbilst mūsdienu aktualitātēm. 
 
Tālākās attīstības vajadzības 

• Analizēt izglītojamo individuālo izaugsmi, veidot izaugsmes dinamikas datu bāzi. 

• Izveidot skolas mājas lapu, lai palielinātu informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem. 

• Turpināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. 

• Veicināt izglītojamo motivāciju mācīties, patstāvību vielas apguvē un neatlaidību savu talantu 
izkopšanā. 

• Motivēt spējīgākos izglītojamos papildus izzinošai darbībai. 

• Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību procesā. 
 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 
2.1.1.Mācīšanas metožu un mājas darbu daudzveidība un piemērotība. 
2.1.2.Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi.  
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2.1.3.Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte.  
2.1.4.Skolotāja un skolēna dialoga kvalitāte. 

Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst 
izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Skolotāji pārrunā cits ar citu jaunākās 
mācīšanas un mācīšanās metodes (piekrīt 50%, vairāk piekrīt nekā nepiekrīt 50%). Ne vienmēr stundā 
izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, ne vienmēr 
pārdomāts ir darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem, kaut gan skolotāji, pēc izglītojamo domām, 
izglītojamajiem (vienmēr 26%, bieži 37%) piedāvā dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Skolotāji 
noteikti piekrīt (31%), ka izglītojamie izmanto daudzpusīgas mācīšanās metodes. Izglītojamie stundās 
bieži (41%) lieto daudzpusīgas mācīšanās metodes. Izglītojamie apgalvo, ka mācību darbs skolā 
(vienmēr 22%, bieži 23%) ir interesants.   

Skolas Metodiskās komisijas izskata skolotāju izveidotos tematiskos plānus un nosaka katrā 
klašu grupā mācāmās tēmas, izmantojamos mācību materiālus, mājas darbu apjomu, pārbaudes darbu 
skaitu. Mācību priekšmetu literatūras izvēli konkrētā mācību priekšmetā veic priekšmeta pedagogs, to 
apstiprina skolas direktors. Nākamā gadā izmantojamo mācību grāmatu saraksts tiek izsniegts katram 
izglītojamajam. Izglītojamie atzīst, ka skolotāji vienmēr (55%) un bieži (43%) uzdod mājas darbus, kā 
arī vienmēr (29%) un bieži (42%) izskaidro, kā veikt mājas darbus. Izglītojamie zina mājas darbu 
veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību procesā.   

Ne visu klašu telpu iekārtojums atbilst tam, lai izmantotu jaunākās tehnoloģijas un interaktīvās 
mācību metodes, tomēr, sadarbojoties ar kolēģiem, tās ir pieejamas ikvienam. Īpašu gandarījumu 
skolotājiem un izglītojamajiem sagādā interaktīvās tāfeles izmantošana. Skolotāji diferencē darbu ar 
talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības. Rosina izglītojamos izteikt 
savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret 
mācību darbu. Skolotāji ņem vērā izglītojamo viedokļus. Skolotāji regulāri papildinājuši savas zināšanas 
dažādos semināros un tālākizglītības kursos. Metodiskajās komisijā analizē skolas un valsts pārbaudes 
darbu rezultātus, lai noteiktu piemērotākās mācīšanas metodes. Visās skolotāju darbistabās ir dators ar 
interneta pieslēgumu. 15% izglītojamo vienmēr un 49 % bieži norāda, ka viņi drīkst prasīt skolotājam 
palīdzību, ja kaut ko nesaprot. Izglītojamie atzīsts, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi (vienmēr 28%, bieži 
48%) un ka skolotāji izturas taisnīgi pret visiem izglītojamajiem (vienmēr 11%, bieži 55%). Sarunās ar 
skolotājiem izglītojamie nejūtas pazemoti (nekad 43%, dažreiz 33%). Skolotāji (noteikti piekrīt 81%) 
sniedz palīdzību izglītojamajiem, ja rodas problēmas. Skolotāji (noteikti piekrīt 50%, vairāk piekrīt nekā 
nepiekrīt 50%) prasmīgi veido un vada dialogus sarunās ar izglītojamajiem un ka skolotāju runas stils ir 
korekts. 

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstīgi mūsdienu aktualitātēm, izmanto 
interaktīvās mācību metodes – ekskursijas uz muzejiem, ražošanas uzņēmumiem, iepazīstot dabas, 
vēstures un kultūras objektus. 

 
Vērt ējums – labi 
 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 
 
2.2.1.Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana. 
2.2.2. Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze. 
2.2.3.Izglītojamo personīgā atbildība un aktīva iesaistīšanās mācīšanās procesā. 
2.2.4.Izglītojamo sadarbība mācīšanās procesā. 
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Izglītojamie skaidri zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, skolotāji mudina 
izglītojamos sasniegt labākus rezultātus (vienmēr 29%, bieži 32%). Izglītojamajiem ir iespēja prezentēt 
savu darbu klasei, un izglītojamie priecājas, ka var citiem parādīt savus sasniegumus (vienmēr 13%, 
bieži 35%), kā arī var droši (vienmēr 27%, bieži 45%) izteikt savas domas. Izglītojamie aktīvi piedalās 
novada olimpiādēs daudzos mācību priekšmetos, dažādos konkursos, ārpusskolas organizētajās izstādēs. 
Izglītojamie uzskata, ka skolotāji (vienmēr 20%, bieži 21%) palīdz apzināties viņu spējas. Skolā pastāv 
noteikta kārtība datorklases IT resursu un dažādu tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Izglītojamie 
atzīst, ka skolā (vienmēr 53%, bieži 18%) ir pieejams dators. Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas un 
lasītavas izmantošanai. 1.- 4. klašu izglītojamie mācīšanās prasmes var pilnveidot pagarinātajā dienas 
grupā, pārējiem izglītojamajiem tiek piedāvātas konsultācijas viņiem pieejamā laikā. Skolotāji cenšas 
klasē veidot labvēlīgu mikroklimatu, kas veicina mācīšanās procesu.  

Izglītojamajiem ir dažāda attieksme pret mācīšanās procesu. Izglītojamie atzīst, ka patīk skolā 
mācīties (vienmēr 18%, bieži 27%) un apgūt jaunas zināšanas (vienmēr 24%, bieži 26%). Klašu 
audzinātāji kopā ar izglītojamajiem regulāri seko līdzi mācību sasniegumu dinamikai. Izglītojamajiem ir 
iespēja izvērtēt savus mācību sasniegumus, izvirzīt turpmākos mērķus to uzlabošanai, kā arī uzlabot 
savus mācību sasniegumus, ja viņi to vēlas. Izglītojamie skolotāju vadībā aktīvi iesaistās mācību 
procesā, lielākā daļa prot strādāt individuāli, sadarboties ar citiem izglītojamajiem. Skolotāji mudina 
izglītojamos mācīties citam no cita (vienmēr 13%, bieži 32%). Izglītojamie mācību darbā izmanto 
mācību grāmatas, pierakstus un citus mācību līdzekļus. Izglītojamajiem mācību procesā ir iespēja veikt 
savu pašvērtējumu. Izglītojamie atzīst, ka viņi prot izvērtēt savus mācību sasniegumus un plānot 
turpmāko darbību. Izglītojamo stundu apmeklējums tiek regulāri uzskaitīts klases kārtības burtnīcās.  
 

Vērt ējums – labi 
 

 

2.3. Vērt ēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 
2.3.1.Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte. 
2.3.2.Vērtējuma uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana.  

Skolotāji vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 
kārtību un skolas mācību priekšmetu metodisko komisiju izstrādāto vērtēšanas kārtību, kas ir zināma 
izglītojamajiem un viņu vecākiem. Sākumskolas izglītojamo mācību sasniegumus vērtē atbilstīgi IZM 
metodiskajiem ieteikumiem „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana”. 5. – 12. klasei izglītojamo 
zināšanas vērtē 10 ballu skalā, „ieskaitīts”, „neieskaitīts” un „nv”. Vērtēšanas metodes atbilst 
izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas 
kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. Skolotāji vērtēšanā izmanto punktu sistēmas skalu. Skolotāji 
pamato izglītojamo darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek norādīts uz darba vājajām pusēm un 
uzsvērtas arī stiprās puses. Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu regularitātē un uzskaitē. Skolotāji regulāri 
un sistemātiski veic ierakstus e-klases žurnālos. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē 
un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Pedagogi izglītojamo 
vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs, 
sekmju izrakstos.  

 

Vērt ējums – labi 
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3. Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
 
Skolas darba stiprās puses 

• Tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi. 

• Izglītojamie regulāri piedalās olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, konkursos 
skatēs. 

• Tiek veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite. 

Tālākās attīstības vajadzības 
• Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot vērtēšanas sistēmu. 

• Katra izglītojamā personiskās atbildības attīstīšanu. 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
 
Katru mācību gadu tiek apkopoti dati par izglītojamo sasniegumiem. Skolā ir noteikta kārtība to 

uzskaitē. Veiksmīgi sasniegumu uzskaiti var veikt ar e – klases palīdzību, jo var iegūt vispusīgu 
(dažādu) informāciju. 

Skolas administrācija kopā ar mācību priekšmetu pedagogiem un klašu audzinātājiem seko 
izglītojamo sekmēm, katru mēnesi informē vecākus ar sekmju izrakstiem no e - klases. Nepieciešamības 
gadījumos konstatētās problēmas tiek risinātas, iesaistot atbalsta personālu. 

Analizējot izglītojamo sniegumu ikdienas darbā, 2010./2011.mācību gadā īpaša uzmanība 5.-12. 
klašu grupā tika pievērsta šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valodai, angļu valodai, matemātikai. 
Ikdienas skolēnu sasniegumu vērtēšanā izmantoti šādi līmeņi: 9, 10 – augsts sniegums - ļoti labi; 6, 7, 8 
– optimālais sniegums – labi; 4, 5 - viduvējais sniegums – viduvēji; 1, 2, 3 – nepietiekams sniegums – 
vāji.  
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pēc 2010./2011. mācību gada vērtējumiem. 
 
 
 
LATVIEŠU VALODA (%) 
Klases 
(skolēnu 
skaits) 

Vērt ējums (%) 
Ļoti labi 
(10, 9) 

Labi 
(8,7,6) 

Viduvēji 
(5,4) 

Nepietiekami 
(3,2,1) 

5. (24) 0 63 37 0 
6. (19) 4 53 43 0 
7. (20) 0 55 45 0 
8. (19) 0 37 63 0 
9. (15) 7 67 26 0 
10.(12) 0 33 67 0 
11.(26) 8 50 42 0 
12. (20) 10 70 20 0 
5.-9. 3 55 43 0 
10.-12. 6 51 43 0 
5.-12. 4 54 43 0 
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Pamatizglītības programmā no 5. līdz 9. klasei 100 % izglītojamo ikdienas sniegums latviešu 

valodā nav zemāks par 4 ballēm, kas vērtējams kā labi. Vidējās izglītības programmā no 10. līdz 12. 
klasei 100 % izglītojamo ikdienas sniegums latviešu valodā nav zemāks par 4 ballēm, kas vērtējams kā 
labi. Skolā kopā no 5. līdz 12. klasei 100 % izglītojamo ikdienas sniegums latviešu valodā nav zemāks 
par 4 ballēm, kas vērtējams kā labi. Lielākā daļa izglītojamo ieguvuši optimālu līmeni. 
 
 
ANGĻU VALODA (%) 
Klases 
(skolēnu 
skaits) 

Vērt ējums (%) 
Ļoti labi 
(10, 9) 

Labi 
(8,7,6) 

Viduvēji 
(5,4) 

Nepietiekami 
(3,2,1) 

5. (24) 4 75 21 0 
6. (19) 0 84 16 0 
7. (20) 5 65 30 0 
8. (19) 0 58 42 0 
9. (15) 13 47 40 0 
10.(12) 0 33 67 0 
11.(26) 0 58 42 0 
12. (20) 0 60 40 0 
5.-9. 4 66 30 0 
10.-12. 0 50 50 0 
5.-12 3 60 37 0 
 

Pamatizglītības programmā no 5. līdz 9.klasei 99 % izglītojamo ikdienas sniegums angļu valodā 
nav zemāks par 4 ballēm, kas vērtējams kā labi. Vidējās izglītības programmā no 10. līdz 12.klasei 97 % 
izglītojamo ikdienas sniegums angļu valodā nav zemāks par 4 ballēm, kas vērtējams kā labi. Skolā kopā 
no 5. līdz 12. klasei 98 % izglītojamo ikdienas sniegums angļu valodā nav zemāks par 4 ballēm, kas 
vērtējams kā labi. Lielākā daļa izglītojamo ieguvuši optimālu līmeni. 
 
 
 
 
 
MATEMĀTIKA (%) 
Klases 
(skolēnu 
skaits) 

Vērt ējums (%) 
Ļoti labi 
(10, 9) 

Labi 
(8,7,6) 

Viduvēji 
(5,4) 

Nepietiekami 
(3,2,1) 

5. (24) 0 38 62 0 
6. (19) 0 47 53 0 
7. (20) 0 35 65 0 
8. (19) 0 16 84 0 
9. (15) 0 33 67 0 
10.(12) 0 9 91 0 
11.(26) 0 50 46 4 
12. (20) 5 55 35 0 
5.-9. 0 39 66 0 
10.-12. 2 38 57 1 
5.-12 6 29 63 15 
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Pamatizglītības programmā no 5. līdz 9. klasei 94 % izglītojamo ikdienas sniegums matemātikā 

nav zemāks par 4 ballēm, kas vērtējams kā viduvēji. Vidējās izglītības programmā no 10. līdz 12. klasei 
76 % izglītojamo ikdienas sniegums matemātikā nav zemāks par 4 ballēm, kas vērtējams kā viduvēji. 
Skolā kopā no 5.līdz 12. klasei 85 % izglītojamo ikdienas sniegums matemātikā nav zemāks par 4 
ballēm, kas vērtējams kā viduvēji.  

Vidējās izglītības programmā no 10. līdz 12. klasei 99 % izglītojamo ikdienas sniegums vēsturē 
nav zemāks par 4 ballēm, kas vērtējams kā labi. Skolā kopā no 5. līdz 12. klasei 99 % izglītojamo 
ikdienas sniegums vēsturē nav zemāks par 4 ballēm, kas vērtējams kā labi. Lielākā daļa izglītojamo 
ieguvuši optimālu līmeni. 
 
 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
 
Skola veic sistemātiku mācību procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai valsts pārbaudes 

darbu sagatavošanai un norisei. Skolā katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sniegumu valsts 
pārbaudes darbos. Skolas kopējie rezultāti tiek izskatīti augusta pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzinot 
sasniegumu dinamiku un izvirzot uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam. 

Analizējot izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos 2010./2011.m.g.vērtēšanā izmantoti 
šādi līmeņi: 9, 10, A – augsts sniegums - ļoti labi; 6, 7, 8, B, C – optimālais sniegums – labi; 4, 5, D, E- 
viduvējais sniegums – viduvēji; 1, 2, 3, F – nepietiekams sniegums – vāji.  
 
3.klase 
Pārbaudes 
darbs 
(ieskaites) 

Vērt ējums (%) 
Ļoti labi 
(10, 9) 

Labi 
(8,7,6) 

Viduvēji 
(5,4) 

Nepietiekami 
(3,2,1) 

Kombinētā 
ieskaite 

2 76 22 0 

 
Visi izglītojamie valsts pārbaudes darbos uzrāda sniegumu, kas nav zemāks par nepietiekamu vērtējumu, 
kas vērtējams kā labi. 
 
 
 
 
 
6.klase 
Pārbaudes 
darbs 
(ieskaites) 

Vērt ējums (%) 
Ļoti labi 
(10, 9) 

Labi 
(8,7,6) 

Viduvēji 
(5,4) 

Nepietiekami 
(3,2,1) 

Latviešu valoda 11 63 26 0 
Matemātika 0 42 46 5 
Dabaszinības 5 69 26 0 
 
Lielākā daļa (95 %) izglītojamo valsts pārbaudes darbos uzrāda sniegumu, kas nav zemāks par 
nepietiekamu vērtējumu, kas vērtējams kā labi. 
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9.klase 
Pārbaudes 
darbs 
(ieskaites) 

Vērt ējums (%) 
Ļoti labi 
(10, 9) 

Labi 
(8,7,6) 

Viduvēji 
(5,4) 

Nepietiekami 
(3,2,1) 

Svešvaloda 7 53 40 0 

Vēsture  0 27 73 0 
Latviešu valoda 6 80 14 0 
Matemātika 13 33 40 6 
 
Gandrīz visi (94 %) izglītojamie valsts pārbaudes darbos uzrāda sniegumu, kas nav zemāks par 
nepietiekamu vērtējumu, kas vērtējams kā  labi. 
 
Vidusskola 

Pārbaudes 
darbs 
(ieskaites) 

Vērt ējums (%) 

Ļoti labi 
(A,10, 9) 

Labi 
(B,C,8,7,6) 

Viduvēji 
(D,E,5,4) 

Nepietiekami 
(F,3,2,1) 

Matemātika 0 40 55 5 
Latviešu  valoda 10 55 35 0 
Angļu valoda 10 40 50 0 
Krievu valoda 0 100 0 0 
Vēsture  0 73 17 0 
Bioloģija 0 0 100 0 
Fizika 0 0 100 0 
 
Lielākā daļa (95 %) izglītojamo valsts pārbaudes darbos uzrāda sniegumu, kas nav zemāks par 
nepietiekamu vērtējumu, kas vērtējams kā labi.  
 

4. Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 
 
Iestādes darba stiprās puses: 
• Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, kuri maina skolu. 
• Konsultācijās tiek nodrošināts atbalsts talantīgajiem, kā arī tiem izglītojamajiem, kuriem ir grūtības 

mācībās. 
• Izglītojamie tiek rosināti piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 
• Katra mācību gada sākumā izglītojamie un skolas darbinieki tiek instruēti par drošības jautājumiem.  
• Skola sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem veic izglītojamo un personāla izglītošanu. 
• Individuāla pieeja izglītojamajiem nepieciešamības gadījumā. 
• Karjeras speciālists, bibliotekāre, klašu audzinātāji sniedz nepieciešamo informāciju par 

tālākizglītības iespējām.  
• Izglītojamo vispusīgas personības attīstīšanai tiek izstrādātas un realizētas interešu izglītības 

programmas. 
• Izglītojamajiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem: skolēnu 

līdzpārvaldi, skolas avīzi, radio. 
• Veiksmīgi darbā iesaistās atbalsta personāls ( psihologs, medmāsa, logopēds). 
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• Skolas medmāsa veic izglītojamo profilaktisko apskati un ziņo vecākiem par nepieciešamību 
apmeklēt ģimenes ārstu. 

• Nepieciešamības gadījumā skola sadarbojas ar pilsētas un pagastu sociālajiem dienestiem un 
bāriņtiesām. 

• Nepieciešamības gadījumā skola rosina vecākus doties uz saviem sociālajiem dienestiem.  
• Skola nodrošina vienu reizi dienā ēdināšanu.  

Tālākattīstības vajadzības 

• Papildināt atbalsta personālu (sociālo darbinieku). 
• Pilnveidot atbalstu sistēmu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. 
• Rosināt un motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas, pilnvērtīgi izmantot 

tam atvēlēto laiku. 
• Pedagoģiskajam personālam apzināties savas vajadzības tālākizglītībā un apmeklēt nepieciešamos 

kursus. 
• Veicināt izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu pienākumu un tiesību apzināšanos. 
• Karjeras izvēles jautājumos sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem. 

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 
garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
 
4.1.1.Izglītojamo veselības aprūpe, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana un drošības 
pasākumu ievērošana. 

Izglītības iestādē ir medicīnas darbinieks (noslēgts līgums), kas veic noteiktus pienākumus, 
nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar skolas darbiniekiem un piedalās ārpusskolas pasākumos. 
Renovētajā ēkā, Pētera ielā 10, atkal tiks atbilstīgi iekārtots medicīnas kabinets un lemts par darba 
attiecību maiņu ar medmāsu. Iepriekš minēto apstākļu dēļ aptaujas anketās 40% vecāki uzskata, ka viņi 
ir slikti informēti par medicīniskā personāla darbību, lai gan vecāki vecāku sanāksmēs tiek informēti par 
to, kādi ir medicīnas darbinieka pienākumi un tiesības, kas tiks darīts, ja skolā notiks negadījums, un kas 
jādara vecākiem, ja negadījums notiek ārpus skolas.  

Skolā ir noteikta kārtība, un izglītojamie zina, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas 
gadījumos. Skolā visiem ir pieejama jaunākā informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem, 
sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem veic izglītojamo un personāla izglītošanu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšanā. Skolā ir evakuācijas plāni, rakstiskas instrukcijas, visi - izglītojamie, 
personāls, vecāki -  ir informēti un zina, kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. Skolā 
ir veikta izglītojamo un skolas darbinieku teorētiska un praktiska apmācība, kā rīkoties avārijas situācijā. 
Skola organizē izglītojamo teorētiskās un praktiskās nodarbības par satiksmes drošības noteikumu 
ievērošanu. Skolā ir izstrādātas drošības noteikumu instrukcijas. Izglītojamie un skolas darbinieki ir 
iepazīstināti ar drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām valstī noteiktajā kārtībā. 

 Skola sadarbojas ar sociālajiem dienestiem izglītojamo sociālo problēmu risināšanā. Skolā ir 
noteikta kārtība ekskursiju organizēšanā, un 90% vecāki jūtas droši par bērniem ekskursiju laikā. 
Vidusskolēni kā izcilu vērtē informētību par rīcību gadījumos, kad tiek kavēta skola. 76% vecāko klašu 
izglītojamie uzskata, ka viņi labi zina skolas iekšējās kārtības noteikumus. 39% vidusskolnieki vēlās 
saņemt vairāk informācijas par uzvedību ugunsgrēku gadījumos. 5.- 8. klašu skolēni uzskata, ka viņu 
zināšanas par sociālās un veselības aprūpi ir vājas. Kopumā 80% aptaujāto izglītojamo uzskata, ka skolā 
viņiem māca rūpēties par savu veselību un drošību. 
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4.1.2.Izglītojamo emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana 

Skola ar vecāku atbalstu piedāvā psihologa palīdzību. Psihologs pēc klases audzinātāja lūguma 
strādā ar klasi vai tās grupu un sniedz palīdzību. Tiek sniegta palīdzība izglītojamajiem, kuriem 
nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par 
izglītojamajiem, kuriem nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Skolā notiek informācijas 
apmaiņa par izglītojamajiem no sociālā riska ģimenēm. Saskarsmē ar izglītojamajiem skolas darbinieki 
ir taktiski un iejūtīgi. Aptaujātie vecāki un izglītojamie izglītojamo un skolotāju savstarpējo saskarsmi 
uzskata par ļoti labu. Izglītojamie zina, ka skolas darbinieki ņems vērā viņu viedokli. Tiek sniegts 
atbalstu izglītojamajiem un vecākiem gadījumos, kad izglītojamais maina skolu vai klasi. 

 

Vērt ējums - labi 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 
4.2.1.Izglītojamā pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 

Skolā pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā un 
norisē veiksmīgi iesaistās gan izglītojamie, gan pedagogi un pārējie skolas darbinieki. Vērienīgākie 
skolas pasākumi ir 18.novembrim veltīts svētku koncerts Sv. Katrīnas baznīcā, Ziemassvētku koncerts 
un balle un Mātes dienas koncerts ar pavasara balli Kuldīgas Kultūras centrā. 

Skolas izglītības programmā ir dažādas sociālās izglītības tēmas. Klašu audzinātāju darba plānos 
paredzēts runāts par šādiem tematiem:  

• veselīga dzīves veida pamati; 

• tikumiskās vērtības un īpašības; 

• uzvedība un saskarsmes kultūra; 

• pilsoņa tiesības un pienākumi. 
 Skolotāji uzklausa izglītojamo viedokli.  Izglītojamajiem ir iespējas pārrunāt jautājumus, kas 
viņus interesē ar skolas darbiniekiem. Skolā ir noteikta kārtība, kā  izglītojamie var izteikt savus 
priekšlikumus.  Izglītojamajiem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem: 

• veikt ierakstus savā izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāzē; 

• vākt un apkopot dažādus materiālus; 

• dežurēt klasē, skolā; 

• izdodot klases, skolas avīzi; 

• organizēt dažādus skolas un klases pasākumus. 
 Izglītojamie rūpējas par savas darbavietas un skolas telpu tīrību un kārtību. Izglītojamie zina 
skolas iekšējās kārtības noteikumus. Izglītojamos rosina cienīt citu darbu. Skolā tiek veicināta 
pašdisciplīnas un atbildības sajūtas veidošanās. 

 

4.2.2. Interešu izglītības programmu ieguldījums 

 Interešu izglītības programmas izstrādātas tā, lai sniegtu ieguldījumu  izglītojamo vispusīgas 
personības attīstīšanā. Interešu izglītības programmu nodarbību laikus plāno atbilstīgi  izglītojamo 
vajadzībām un skolas iespējām. Interešu izglītības programmu nodrošināšanai izmanto skolas telpas, 
iekārtas un citus resursus, piemēram, BJC telpas, manēžas, Sporta skolas telpas u.c. Interešu izglītības 
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pulciņi dod lielu ieguldījumu skolas pasākumu sagatavošanā un norisē. Vecāki ir informēti par skolas 
piedāvātajām interešu izglītības programmām. Skolā tiek regulāri informēti  izglītojamie, vecāki un 
skolas darbinieki par skolēnu individuālajiem un skolas komandu sasniegumiem. 

 

Vērt ējums - ļoti labi  

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 
 

4.3.1. Atbalsts izglītojamiem izglītības programmu izvēlē  

Skolā tiek sniegta mutiska un rakstiska informācija  izglītojamajiem un viņu vecākiem par 
izglītības programmu izvēles iespējam. Skolā nodrošina konsultācijas  izglītojamajiem un viņu vecākiem 
par izglītības programmu izvēli. Skolā tiek rīkotas  atvērto durvju dienas un citi reklāmas pasākumi. 
Tiek veidota skolas mājas lapa, kurā būs jaunākā informācija par skolas piedāvātajām izglītības 
programmām, interešu izglītības programmām. Skolā ir atbildīgā persona (direktora vietniece mācību 
darbā), kas sniedz nepieciešamo informāciju un palīdzību izglītības programmas izvēlē. 

 

4.3.2. Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitāte 

 Klašu audzinātāju stundās tiek iekļauti temati, kas saistīti ar karjeras izvēli. Skolā organizē 
karjeras izvēles pasākumus, pedagogi sadarbojas ar karjeras izvēles centriem, atbalsta izglītojamo 
piedalīšanos citu struktūru organizētajos karjeras izvēles pasākumos. Skolā tiek nodrošinātas 
konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem karjeras izvēles jautājumos. Bibliotēkā ir pieejama 
jaunākā informācija par karjeras izvēles iespējām. Skolā tiek nodrošināta iespēja izmantot jaunāko 
informāciju tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras izvēles iespējām. Skolā ir atbildīgais par 
karjeras izvēles jautājumiem. 

 

Vērt ējums - labi 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijā 
 

4.4.1 Atbalsts talantīgo izglītojamo izaugsmei.   

Skolā ir apzinātas talantīgo  izglītojamo vajadzības. Skolā veicināta talantīgo skolēnu līdzdalība 
konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos. Skolā talantīgo izglītojamo 
līdzdalību konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos koordinē direktora 
vietniece mācību darbā, atbildīgais pedagogs par zinātniskajiem darbiem un priekšmetu skolotāji. 
Skolotāji, plānojot mācību darbu, ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības. Skolotāji un vecāki 
sadarbojas, lai sekmētu talantīgo izglītojamo izaugsmi. Skolā atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem 
izglītojamajiem. Skolā tiek organizētas individuālā darba nodarbības izglītojamajiem, lai padziļinātu 
zināšanas kādā mācību priekšmetā vai lai veiksmīgā nokārtotu valsts pārbaudes darbus.  

 

4.4.2.Atbalsts izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 
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Skolā tiek apzinātas to izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 
apmeklējuši skolu. Skolā ir atbildīgās personas par darbu ar izglītojamajiem (klašu audzinātāji, 
priekšmetu skolotāji, direktora vietniece mācību darbā), kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 
apmeklējuši skolu. Skolā tiek sniegtas konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās 
procesā, 60 % vecāku norāda, ka ir informēti par to. Skolotāji un vecāki sadarbojas, lai sekmētu to 
izglītojamo izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Klases 
audzinātājs sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, lai koordinētu un pārraudzītu izglītojamo, kuriem ir 
grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu, izaugsmi. Skolā nav papildus personāla, lai 
atbalstītu izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

 Skolā nav izveidota pedagoģiskās korekcijas klase. 

 

4.4.3. Atbalsta personāla un konsultatīvo dienestu palīdzības un konsultāciju kvalitāte. 

Vecāki tiek informēti par iespēju vērsties pie psihologa. Ja nepieciešams, klašu audzinātāji iesaka 
vecākiem lūgt psihologa palīdzību. Skolas psihologs nodrošina atbalstu mācīšanās procesam, tiek 
iesaistīts izglītojamo vajadzību izpētē un individuālo plānu sveidošanā pēc klašu audzinātāju ieskatiem. 
Skolā atbalsta personāla palīdzība ir pieejama visiem bērniem, kam tā ir nepieciešama. Skolā  ir 
logopēds, kurš sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams. Pedagogi iesaistās dažādos 
projektos, kas saistīti ar atbalstu izglītojamajiem mācīšanās procesā.  

 

Vērt ējums - labi   
 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  
 
4.5.1. Katra izglītojamā speciālo vajadzību uzskaite un ievērošana. 
 Šobrīd skolā pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmuma nav izglītojamo ar speciālām 
vajadzībām, bet ir izglītojamie, kuriem ar skolas atbalsta personālu lēmumu tiek piemēroti atbalsta 
pasākumi valsts pārbaudes darbos.  
 
4.5.2.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (skolēni ar atbilstīgu pedagoģiski medicīniskās 
komisijas lēmumu). 
 Skola neīsteno programmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  
 
Vērt ējums - labi   
 
 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 

Lielākā daļa izglītojamo vecāki regulāri sadarbojas ar skolu. Vecāki informāciju par skolas darbu 
var iegūt skolas vecāku kopsapulcē (reizi gadā), klašu vecāku sapulcēs (divreiz gadā), klases sapulcē, 
bērniem iestājoties skolā (1. klasē), individuālajās sarunās ar klases audzinātājiem un priekšmetu 
skolotājiem, mēneša sekmju izrakstos, skolēnu dienasgrāmatās, informatīvajos ziņojumos vecākiem, 
telefona sarunās. 

Vecāki noteikti piekrīt (12%) un vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (69%), ka apmeklē skolas rīkotās 
sapulces. Sapulcēs vecāki tiek informēti par skolas un klases aktuāliem jautājumiem, pasākumiem. 
Vecāki uzzina par mācību un audzināšanas darbā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas sistēmu. 9. klašu 
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izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar skolā piedāvāto vidējās izglītības programmu un mācību 
priekšmetu stundu plānu, skolas prasībām, iegūstot vidējo izglītību, kā arī ar uzņemšanas noteikumiem 
10. klasē. Izglītojamajiem iestājoties 1.klasē, vecākus aicina uz sapulci maijā un augustā, iepazīstinot ar 
skolas kārtību un prasībām. Izglītojamajam iestājoties 10.klasē, vecākus sapulcē iepazīstina ar 
izvirzītajām prasībām vidusskolā. 3.,6.,9. un 12. klašu izglītojamo vecāki savlaicīgi tiek iepazīstināti ar 
valsts un skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem un to norisi, kā arī vērtēšanas kārtību. Vecāki noteikti 
piekrīt (19%) un vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (56%), ka tikšanās laikā galvenokārt tiek apspriesti 
vecākiem būtiski jautājumi. Izglītojamo vecāki tiek aicināti piedalīties klašu un skolas pasākumos. 
Izglītojamo vecāki 50% noteikti piekrīt un 50% vairāk piekrīt nekā nepiekrīt, ka saņem regulāru 
informāciju par skolas darbu. Vecāki, kuru bērniem ir mācību grūtības, tiek aicināti uz individuālām 
sarunām un konsultācijām, kā arī sarunām ar klases audzinātāju, atbalsta personālu, mācību priekšmetu 
skolotājiem. Nepieciešamības gadījumā sarunā piedalās skolas vadība. Vecāki skolā var izteikt 
priekšlikumus vai iebildumus klases audzinātājai, mācību priekšmetu skolotājiem vai skolas vadībai. 
Visi tiek uzklausīti, informāciju ņem vērā turpmākajā darbā. Tikšanās ar vecākiem organizē skolotājiem 
un vecākiem piemērotā laikā, tam noteikti piekrīt 56% vecāku un vairāk piekrīt nekā nepiekrīt 44%. 
Vecāki uzskata, ka tikšanās ir labi pārdomātas un organizētas ( noteikti piekrīt 63%). 31% vecāku 
noteikti sazinās ar skolu un skolotājiem tikai gadījumos, ja rodas problēmas. Vecāki uzskata, ka noteikti 
(44%) saņems palīdzību un atbalstu no skolas, ja bērniem būs problēmas. Vecāki vēlmes, ieteikumus un 
iebildumus izsaka arī skolas darbu vērtējošās anketās. Klašu sapulcēs skolotāji informē vecākus par 
mājas darbu un pārbaudes darbu kārtību, skolas iekšējās kārtības noteikumiem, noteikumiem par 
izglītojamā pārcelšanu uz nākamo klasi.  

 
Vērt ējums – labi 

 

5. Pamatjoma IESTĀDES VIDE 
 
Skolas darba stiprās puses 

• Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno tēla veidošanu, veicina izglītojamo, vecāku un skolas 
darbinieku lepnumu par skolu. 
• Skolā ir daudz tradīciju, tās tiek pilnveidotas, ieviešot novitātes. 
• Estētiski veidota un noformēta skolas vide. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Veicināt piederības apziņu un lepnumu par skolu izglītojamajos, vecākos un skolas darbiniekos, 
kopīgi realizējot skolas attīstības plānu, saglabājot un radot jaunas tradīcijas. 

• Veicināt skolēnu cieņu un atbalstu citam pret citu, saliedējot klases un skolas izglītojamos 
dažādos  pasākumos. 

• Uzlabot izglītojamo uzvedību un disciplīnu skolā. 
• Saglabāt demokrātisma principu skolas iekšējo kārtības noteikumu ieviešanā un kontrolē. 
• Pilnveidot sadarbību ar skolas atbalsta personālu (sociālais pedagogs, skolas psihologs, skolas 

medmāsa). 
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5.1. Mikroklimats    
 
5.1.1. Piederības apziņa un lepnums par savu skolu. 
 Skolā tiek veicināta izglītojamo, vecāku un skolas darbinieku piederības apziņa un lepnums par 
skolu, tiek pievērsta uzmanība labvēlīgas vides veidošanai, saglabājot un pārmantojot tradīcijas. Skolas 
tēla veidošana notiek plānveidīgi. Skolai ir sava simbolika: skolas karogs, skolas logo, informatīvais 
buklets, skolēnu veidots skolas kalendārs, vienota skolēnu dienasgrāmata, klases kārtības dienasgrāmata, 
skolas avīze „MESS”. Lai veicinātu kvalitatīvu skolas attīstību, celtu izglītojamo pašapziņu, reizi gadā 
notiek izglītojamo plenārsēdes, kurās skolēni atklāj skolas stiprās un vājās puses, konstatē tālākās 
attīstības vajadzības. Regulāri notiek skolas padomes sēdes. 

Izglītojamie, vecāki, pedagogi, skolas darbinieki un skolas absolventi uzskata, ka viņi jūtas 
piederīgi skolai un lepojas ar to. Skolai ir noturīgas, tikai šai skolai raksturīgas tradīcijas. Tradīcijas tiek 
fiksētas foto un video materiālos. 

Skolā tiek sekmēta iecietīgas un pozitīvas attieksmes veidošana starp skolas darbiniekiem un 
izglītojamajiem. Skolā notiek izglītojoši pasākumi pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Vecāki piekrīt 
apgalvojumam, ka skolai ir augsts prestižs apkārtējā sabiedrībā. Savukārt izglītojamie apgalvo, ka 
viņiem patīk iet uz skolu. 

Skolā atbalsta izglītojamo centību, spējas un sasniegumus. Par labiem panākumiem izglītojamie 
saņem pateicību un uzslavu. Tādējādi tiek veidota pozitīva sadarbība starp izglītojamajiem un personālu. 

 

5.1.2. Vienlīdzība un taisnīgums skolā.  
5.1.3. Pozitīva sadarbības vide. 
5.1.4. Izglītojamo uzvedība un disciplinētība. 

Skolā apzina un atbalsta katra izglītojamā un darbinieka tiesības, spējas un veikto darbu. Vecāki 
apgalvo, ka skolotāji mudina viņu bērnu strādāt atbilstīgi spējām. Skolā cenšas izprast citus un citādos, 
t.i., neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Skolas darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret 
visiem izglītojamajiem un visām ģimenēm. Skolā cenšas novērst fizisko un emocionālo vardarbību 
izglītojamo starpā. Skolas darbinieki un izglītojamie zina kārtību, kādā jāziņo par fizisko un emocionālo 
vardarbību. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi veicina izglītojamo disciplīnu stundās un starpbrīžos. 
Noteikumi izstrādāti, piedaloties visām ieinteresētajām pusēm. 4.nodaļā tiek paredzēta pamudinājumu 
un apbalvojumu sistēmas kārtība. Disciplīnas pārkāpumus izvērtē godīgi un taisnīgi. Iekšējās kārtības 
noteikumi ir izglītojamo dienasgrāmatā. Par iepazīšanos ar noteikumiem vecāki un izglītojamie 
dienasgrāmatā parakstās. 

Skolas vadība risina konfliktsituācijas, vajadzības gadījumā iesaistot izglītojamo vecākus, kā arī 
Kuldīgas novada institūcijas. Skolā ir kārtība, kādā apkopo un izskata izglītojamo neattaisnotos stundu 
kavējumus.   

Skolā tiek sekmētas labas attiecības starp skolas darbiniekiem un skolēniem, jo 47 % vecāku 
apgalvo, ka skolotāji pret viņa bērnu izturas taisnīgi, 37 % apgalvo, ka bieži izturas taisnīgi. Skolā 
veicina uzmanīgu attieksmi un iecietību pret visiem izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Vecāki apgalvo, 
ka viņa bērns ciena skolotājus (vienmēr 68%) un skolotāji ciena viņu bērnus (vienmēr 65%).  

Ienākot skolā, skolas apmeklētājiem ir skaidras norādes. Skolas darbinieki apzinās, cik svarīga ir 
apmeklētājiem labvēlīga gaisotne. Vestibils ir arī skolas garderobe, bet šī vieta ir apmeklētājiem omulīga 
ar savu vienkāršību. Skolas dežurantes ir laipnas un izpalīdzīgas. 

Izglītojamo darbi ir glīti izvietoti skolas telpās. Par to gādā klašu audzinātāji un vizuālās mākslas 
skolotāji. 
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Jaunos darbiniekus ar skolas darbu iepazīstina skolas administrācija un attiecīgā priekšmeta 
pedagogi. 
Vērt ējums - labi   

5.2. Fiziskā vide 
 

5.2.1. Skolas telpas. 

Skolas iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skolā ir ērtas un funkcionālas 
mēbeles, atbilstīgas izglītojamo vecumam un augumam. Sākumskolas klasēs ir spēļu stūrīši. Ir 
funkcionāla skolotāju istaba.  

Klases un koplietošanas telpas ir atbilstīgas sanitāri higiēniskajām normām. Tualetēs ir ziepes, 
tualetes papīrs un dvieļi. Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo izglītojamo un personāla 
pārvietošanos. Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni. Izglītojamie 
apgalvo, ka skolas telpās viņi jūtas droši. Skolas telpas tiek izmantotas arī interešu izglītības un 
ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai. 

Skolas tīrību ikdienā nodrošina apkopējas. Lai apgūtu pašapkalpošanās iemaņas, veidotu 
atbildības sajūtu un cienītu citu cilvēku darbu, klasēs dežurantu pienākumus veic izglītojamie. Tehniskā 
personāla darbs organizēts tā, lai dienas laikā tiktu veikta uzkopšana centrālajos gaiteņos un tualetēs.        

5.2.2 Skolas apkārtējā vide. 

Skolas apkārtne ir atbilstīgi finansiālajām iespējām, estētiski iekārtota un apzaļumota. Skolas 
sētnieks rūpējas, lai skolas apkārtne vienmēr ir tīra un kārtīga. Starp abām skolas ēkām ir Pētera iela, 
kura drošības apsvērumu dēļ ir izveidota par vienvirziena ielu, kur  braucamā daļa norobežota ar 
barjerām. Ir reljefa gājēju pāreja. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstīgas 
ceļazīmes (ātruma ierobežojums, gājēju pāreja). Skolas ēku Pētera ielā 5 un Pētera ielā 10 teritorijas ir 
drošas skolēniem. Izglītojamie piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā.  

Skolas dežurants ziņo skolas vadībai par jebkādiem telpu vai teritoriālajiem bojājumiem, lai tos 
varētu savlaicīgi novērst. Līdz gada nogalei, tiks pabeigta apkārtējās teritorijas labiekārtošana. 

Pie skolas abām ēkām ir stāvlaukumi transporta līdzekļu novietošanai.  

Vērt ējums - labi  
 

6. Pamatojuma IESTĀDES RESURSI 
Skolas darba stiprās puses 

• Skolas personāls piedalās tālākizglītības programmās. 
• Skolā tiek veikti pasākumi sponsoru  un citu finansu līdzekļu piesaistīšanai. 
• Skolā ir izveidoti noteikumi bibliotēkas, lasītavas, datorkabineta izmantošanai. 
• Skolā ir izveidoti vispārējās izglītības standartam atbilstīgi dabaszinību un matemātikas kabineti. 
• Tiek pabeigta jaunās skolas ēkas renovācija ar mācību darbam maksimāli piemērotu telpu 

plānojumu un iekārtojumu. 
• Skola uztur kārtībā un plānveidīgi paplašina mācību procesam nepieciešamo materiāli tehnisko 

bāzi. 
• Ieinteresēts skolas tehniskais personāls. 
• Jūtams pašvaldības atbalsts. 
• Efektīgs finansu līdzekļu izlietojums. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

• Piesaistīt finansu resursus (projekti, sponsori). 
• Turpināt un pilnveidot skolas darbību dažādos projektos. 
• Meklēt iespējas skolēnu piesaistīšanai mācībām KMHZV. 
• Turpināt plānveidīgu izglītības programmu materiālās bāzes papildināšanu. 
• Pakāpeniski nodrošināt ar datoriem visus mācību kabinetus. 
• Iekārtot mājturības un tehnoloģiju kabinetus meitenēm un labiekārtot zēniem. 
• Plašāk informēt vecākus par skolas atbalsta personāla piedāvātajām iespējām un darbu. 
• Skolai nepieciešams kvalificēts sociālais pedagogs. 
• Turpināt plānveidīgi renovēt skolas telpas  Pētera ielā 5. 

 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 
6.1.1.Iekārtu un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība. 
6.1.2.Iekārtu un resursu izmantošana. 

Pašlaik notiek skolas ēkas Pētera ielā 10 rekonstrukcija, rezultātā daļa klašu (1.-8. klases) ir 
izvietotas pielāgotās telpās, kas atrodas ievērojamā attālumā no galvenās skolas ēkas. Šāda situācija ir 
jau gadu. Ēkas renovāciju plānots pabeigt 2011. gada decembrī. No 2011. gada janvāra telpu 
nodrošinājums būs 90%, renovācijā sporta zāles celtniecība nav paredzēta, jo pilsētā ir pietiekamā 
daudzumā sporta bāzes, kas jānoslogo. Skolas telpas un to iekārtojumu kā labu vērtē 65% vecāku. 99% 
skolēnu uzskata, ka skola ir tīra un sakopta. Renovētajā skolā ieplānotas pietiekami plašas rekreācijas 
telpas gan skolēniem, gan skolotājiem. Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa vajadzībām un skolēnu 
skaitam. Pašlaik klašu telpu iekārtojums atbilst skolēnu vecumam un augumam (90%). Skolā 
nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai tiek plānveidīgi atjaunoti. 
Skolā ir telpas ārpusklases nodarbībām, pēc renovācijas to daudzums un iekārtojums būs ļoti tuvu 
optimālajam. Skolas mēbeles ir  labā stāvoklī, tās tiek regulāri remontētas un plānveidīgi mainītas. 
Iekārtas un tehniskie līdzekļi  ir darba kārtībā un droši lietošanai, nepieciešamības gadījumā tiek 
nodrošināts savlaicīgs remonts vai  maiņa. Skolā tiek ievērots likums par autortiesībām, mācību procesā 
izmantojamās datorprogrammas ir licencētas. 88% skolotāju uzskata, ka viņiem ir visi darbam 
nepieciešamie resursi.  

 Skolā ir skaidras norādes par telpām un to atrašanās vietu. Skolā pie katras telpas ir norāde par 
telpas funkciju. Par materiāli tehniskajiem līdzekļiem skolā ir atbildīgs konkrēts darbinieks vai darba 
vietai materiāli atbildīgās personas un noslēgti atbilstīgi līgumi. Gan izglītojamajiem, gan skolotājiem 
saskaņā ar skolas nolikumu ir tiesības izmantot skolas materiāli tehniskos līdzekļus. Klašu un skolas 
durvju aizslēgšanas kārtību nosaka skolas darba kārtības noteikumi. Drošību abās skolas ēkās nodrošina 
apsardzes firma „Spīdola A”, ar ko ir noslēgts līgums. Renovētajā skolā tiks izveidota jauna 
ugunsdzēsības un apziņošanas sistēma. Ir izstrādāts bibliotēkas darba un izmantošanas grafiks. Pašlaik 
bibliotēka atrodas nepiemērotās telpās, tās izmantošana ir ļoti apgrūtināta, pēc renovācijas situācija  
mainīsies. Skolas bibliotekāre nodrošina mācību darbam nepieciešamo fondu regulāru papildināšanu. 
Datorklase tiek izmantota pamatā tikai mācību un interešu izglītības programmu īstenošanai. 72% 
izglītojamo atzīst, ka viņiem skolā ir pieejams dators. Ir iekārtoti vispārējās izglītības mācību standarta 
realizēšanai atbilstīgi dabaszinību un matemātikas kabineti. Dabaszinību kabinetiem ir laboratorija ar 
nepieciešamo  inventāru.   

Skolas darbinieki aktīvi iesaistās dažādos vietējos un starptautiskos projektos. Lielākais projekts 
ir sadarbība ar Kuršēnu Mākslas skolu ”LLII-108 Step by Step into Craft – Cooperation between 
Kuldiga and Kursenai Art Schools”, “ LLIII-194 Development of joint strategy and cooperation network 
for promotion of creative industries” finanšu līdzekļu piesaistīšanai jaunās skolas ēkas renovācijai ar 
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Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projektā “Radošo industriju attīstība Latvijas Lietuvas 
pierobežas reģionos” ir iegādāta grafikas prese Mākslas skolas grafikas kabinetam. Mākslas skolas 
vajadzībām izveidota grafikas darbnīca un fotolaboratorija ar nepieciešamo iekārtu. Interešu izglītības 
programmu un ārpusklases pasākumu nodrošināšanai tiek izmantotas skolas telpas, iekārtas un citi 
resursi. Renovētajā skolas ēkā būs skolas bibliotēka, zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets (arī 
koktēlniecības), keramikas darbnīca, ēdamzāle, skolotāju istaba, kabinets atbalsta personālam un plašas 
rekreācijas telpas, kā arī skolas direktores un saimnieciskā personāla kabineti. Vecajai skolas ēkai ir 
apstiprināts siltināšanas projekts. 
 
Vērt ējums –labi 
 
 

6.2. Personālresursi 
 
6.2.1. Personāla nodrošinājums. 
6.2.2. Personāla pieredze, kvalifikācija un kompetence. 

Skolā ir  izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, darbojas atbalsta personāls, 
tehniskie darbinieki. Skolā strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, no tiem pamatdarbā 21. Skolā  uz 0,3 
slodzi strādā psihologs un ar 0,25 slodzi – logopēds. Medmāsa skolā darbojas uz līguma pamata, veicot 
konkrētus darbus un dežurējot masu pasākumos. Par medicīniskā personāla darbību ir informēti 36% 
vecāku, savukārt par iespēju saņemt psihologa, logopēda palīdzību – 49%. Skolotāji sadarbojas ar 
atbalsta personālu. Ar jauno budžeta gadu plānots, ka darbu sāks sociālas pedagogs.  

 Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā strādā 
profesionāli pedagogi, kas nepārtraukti paaugstina savu kvalifikāciju un strādā radoši. Visiem 
skolotājiem  ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 31% no tiem ar maģistra grādu. 82% skolotāju 
pedagoģiskā darba stāžs ir lielāks par 11 gadiem. Kadru maiņa skolā ir neliela – 75 % skolotāju šajā 
skolā ir nostrādājuši vairāk nekā 6 gadus, no tiem 19% - vairāk nekā 16. Galvenais kadru mainības 
iemesls ir skolotāju došanās bērna kopšanas atvaļinājumā.  
 
Vērt ējums – labi 

 

7. Pamatjoma  IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VAD ĪBA UN KVALIT ĀTES 
NODROŠINĀŠANA 

 
Skolas darba stiprās puses 

• Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. 
• Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstīgu izglītību. 
• Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu skolas darbinieku aktīvu iesaistīšanos 

skolas darba procesā. 
• Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. 
• Izstrādāta skolas vadības struktūra. 
• Skolā ir optimāls dažāda līmeņa vadītāju skaits. 
• Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par ikdienas darbu skolā. 
• Skolas vadība sadarbojas ar skolas darbiniekiem un skolēniem. 
• Viss kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē. 
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• Kontrole un pārraudzība ir demokrātiska. 
• Laba sadarbība ar pašvaldību. 
• Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs. 
• Ir gan morāls, gan materiāls atbalsts darbiniekiem. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

• Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana. 
• Skolas darbības regulāra pašvērtēšana un tā publiskošana. 
• Veikt iekšējo skolas darbu reglamentējošo dokumentu auditu. 
• Skolai nepieciešams kvalificēts sociālais pedagogs. 
 

7.1. Iestādes darba pašvērt ēšana  un attīstības plānošana 
 
7.1.1.Iestādes darbs vērtēšanā un kontrolē. 

Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtē visus tās darbības virzienus. Skolas darba 
plānā ir iekļautas kontroles tēmas un laiki. Ikdienas darba īsā vērtēšana mācību un audzināšanas darbā 
notiek informatīvajās skolotāju sanāksmēs un apspriedēs pie skolas vadības katru pirmdienu. Darba 
vērtēšanā aktīvi iesaistās skolotāji. Skolas vadība skolotājus uzklausa ( 88% noteikti piekrīt, 12% vairāk 
piekrīt nekā nepiekrīt), novērtē un atzīst skolotāju spējas (63% noteikti piekrīt, 31% vairāk piekrīt nekā 
nepiekrīt). Nepieciešamības gadījumā  skolotāji saņem atbalstu un palīdzību no skolas vadības (94% 
noteikti piekrīt, 6% vairāk piekrīt nekā nepiekrīt). Pārsvarā skolotāji atzīst, ka viņiem ir iespēja pārrunāt 
sava darba rezultātus (94% noteikti piekrīt, 6% vairāk piekrīt nekā nepiekrīt).  Skolas vadība kontrolē un 
pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami augstas un pamatotas prasības (63 % noteikti 
piekrīt, 38% vairāk piekrīt nekā nepiekrīt). 

 
7.1.2.Iestādes darbinieku iesaistīšanās vērtēšanas procesā. 

Skolā ir labvēlīga vide, skolotājiem patīk darbs šajā skolā, tam noteikti piekrīt 94%, kas veicina 
visu skolas darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanas procesā. Pedagogu darba 
pašvērtēšana ir plānota, visi izmanto vienotus kritērijus.  
Katra metodiskā komisija regulāri vērtē savu darbu. 
Atbalsta personāls izvērtē savu darbu, norāda darba stiprās puses, ieguvumus un turpmākās attīstības 
virzienus, izsaka priekšlikumus veiksmīgākai  sadarbībai ar citiem skolas darbiniekiem. 
  

7.1.3.Vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana. 
Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus kolektīvs un 

skolas vadība pārzina un izmanto, plānojot turpmāko darbību. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti, veidojot 
skolas darba plānu un koriģējot attīstības plānu. Metodiskās komisijas sanāksmēs izvērtē iegūtos 
rezultātus un plāno turpmāko darbu.  

Skolā ir noteikta kārtība, ka ar skolas darba pašvērtējumu visas ieinteresētās puses var iepazīties 
skolas lietvedībā. Vecāki ar to tiek iepazīstināti klašu vecāku sanāksmēs. Turpmāk ir nolemts to publicēt 
skolas mājas lapā, kuras izveidošana tiks pabeigta 2012.gada sākumā. Pie tās izveides šobrīd strādā 
skolas absolventi. 

 
7.1.4.Attīstības plāna struktūra. 
7.1.5.Attīstības plāna saturs. 
7.1.6.Iepazīstināšana ar attīstības plānu. 
7.1.7.Attīstības plāna īstenošana. 
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Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu plānojums ir strukturēts un pārskatāms. 
Attīstības plāns nosaka prioritātes uz trijiem gadiem (2009 – 2011). Prioritāšu plānojumā ir mērķi, 
vērtēšanas kritēriji un to precīza ieviešana. Skolas attīstības plāna izstrādes procesā piedalās skolas 
vecāku padome, izglītojamo līdzpārvalde, skolas darbinieki, skolas padome. Attīstības plāns ir veidots 
trīs posmos: 
• Skolas darba analīze. Šajā posmā izvērtē skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības 

vajadzības, analizē skolas pašvērtējuma ziņojumu. 
• Prioritāšu izvirzīšana tālākai skolas darbības plānošanai un īstenošanai. 
• Attīstības plāna izveide. Šajā posmā iegūtās  informācijas apkopojums tiek izmantots attīstības 

plāna veidošanai. 
 Attīstības plāns veidots, lai atspoguļotu būtiskāko: skolas attīstības prioritātes, mērķus, 
uzdevumus, īstenošanas etapus, to termiņus, atbildīgās personas, kā arī indikatorus, kas ļauj analizēt 
skolas sasniegumus prioritāšu realizācijā. Attīstības plāns veidots, ievērojot skolai izvirzītās prioritātes 
Kuldīgas novada izglītības sistēmā.  Skolas attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām personām. 
Skolā tiek  izvērtēta attīstības plānā izvirzīto uzdevumu izpilde un sākta jauna attīstības plāna (2012 - 
2015) izstrāde. Attīstības plāna īstenošanas pārraudzība un sasniegto rezultātu izvērtēšana un korekcijas 
veikšana notiek regulāri pedagoģiskās padomes sēdēs.  Ir pieņemts lēmums turpmāk attīstības plāna 
izpildes gaitu publicēt skolas mājas lapā, kas sāks funkcionēt ar 2012.gadu (notiek mājas lapas izveide). 
 

Vērt ējums – labi 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvald ība 
 
7.2.1.Skolas darbu reglamentējošo dokumentu atbilstība likuma prasībām. 

Skolā ir visa nepieciešamā obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Tā izstrādāta 
demokrātiski, ņemot vērā gan izglītojamo, gan vecāku, gan darbinieku priekšlikumus, ievērojot tai 
izvirzītās prasības. Ir panākta vienošanās veikt iekšējo skolas darbu reglamentējošo dokumentu auditu, 
jo, pārceļoties uz renovētajām telpām, daļēji mainīsies skolas fiziskā vide. 
 
7.2.2. Dažādu līmeņu vadītāju nodarbinātības efektivitāte. 
7.2.3. Dažādu līmeņu vadītāju individuālā darba kvalitāte. 

Skolā izstrādāta precīza skolas vadības struktūra, ir optimāls dažādu līmeņu vadītāju skaits. 
Dažādu līmeņu vadītājus pieņem darbā skolas direktors valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu 
kvalifikāciju, pieredzi un skolas darba vajadzības. Skolā dažādu līmeņu vadītājiem nosaka atbilstīgus 
darba pienākumus (amatu apraksti), kontrolē to izpildi un sniedz nepieciešamo atbalstu. Visiem skolas 
darbiniekiem ir informācija par skolas vadības struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. 
Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas arī izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām 
personām.  
 
7.2.4. Skolotāju nodarbinātības efektivitāte un sadarbība. 
7.2.5. Atbalsta  personāla (psihologs) nodarbinātības efektivitāte. 

Skolotāju darba slodze tiek sadalīta, ievērojot izglītības programmu īpatnības, skolas darba 
organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas vadība zina katra skolotāja darba 
pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses,  atbilstīgi tam arī sadalot skolotāju darba 
pienākumus. Slodžu sadali veic direktora vietnieki izglītības jomā, ņemot vērā metodisko komisiju 
vadītāju ieteikumus, to pārrauga un kontrolē skolas direktors. Skolas darbinieku pienākumi un tiesības ir 
noteiktos detalizētos amatu aprakstos, kas regulāri tiek pārskatīti. Skolas darbiniekiem ir iespējas izteikt 
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priekšlikumus sava un skolas darba uzlabošanai. Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par 
skolas vadības darba struktūru, skolas darbību, visu darbinieku tiesībām un atbildību. Skolā ir izveidotas 
un darbojas sešas priekšmetu metodiskās komisijas, kā arī metodiskā padome.  

Skolas psihologa un logopēda darba pienākumi, tiesības un atbildība noteikta amata aprakstā. 
Psihologs un logopēds pedagoģiskajā procesā iesaistās pēc vienošanās ar klases audzinātāju, pēc skolas 
vadības lūguma, pēc vecāku vai skolēnu ierosinājuma. Sistēmas izstrāde ir deleģēta pašam psihologam 
un logopēdam. Psihologs pašlaik strādā individuāli savas privātprakses telpās. Psihologa darba 
specifikas dēļ un atbilstīgi Darba likuma nosacījumiem ir pilnvarots patstāvīgi noteikt savu darba laiku 
un tā uzskaiti. Skolas logopēda darbs ir plānots un saskaņots ar stundu sarakstu. Skolas psihologa un 
logopēda pienākums mācību gada noslēgumā ir veikt sava darba pašvērtējumu. 
 
7.2.6. Saikne starp personāla attīstību un skolas attīstības plānu. 
7.2.7. Personāla attīstības efektivitāte. 

Skolotāji piedalījušies Eiropas Savienības finansētajā projekā ”Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un projektā “Atbalsts vispārējās izglītības 
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. Visi skolotāji atzīst, ka skolā ir izstrādāta 
stratēģija personāla attīstībai. Visi skolotāji apguvuši e-klases iespējas un to izmanto. Cita veida 
žurnālus skolā neizmanto. Visi skolotāji beiguši kursus darbā ar interaktīvo tāfeli un pēc 
nepieciešamības to lieto.  

Skolotāji plānveidīgi piedalās tālākizglītības  programmās atbilstīgi skolas vadības norādījumiem 
un saskaņā ar skolas budžeta iespējām. Skolas vadība regulāri pārskata skolotāju tālākizglītības 
nepieciešamību, kā arī iespēju robežās nodrošina skolotāju izglītošanu finansiāli. Tālākizglītības 
dokumenti tiek sistematizēti darbinieku personas lietās. Tālākizglītības nepieciešamība tiek noteikta 
analizējot datu bāzi un skolas prioritātes atbilstīgi izglītības programmu specifikai. Skolas vadība iespēju 
robežās rosina skolotājus piedalīties tālākizglītības programmās, apgūt mūsdienu mācību metodes un 
modernās tehnoloģijas. Skolā organizē lietderīgus skolotāju tālākizglītības pasākumus - to atzīst 88% 
skolotāju. Analizējot skolotāju aptaujas rezultātus, var secināt, ka 94 % skolotāju  ir informēti par to, 
kādas ir skolas prioritātes skolotāju tālākizglītībai, bet par to, kur var iegūt informāciju par 
tālākizglītības iespējām, ir informēti 82% skolotāji. Tāpat visi skolotāji uzskata, ka var izteikt 
priekšlikumus par tālākizglītības nepieciešamību, un ir pārliecināti, ka šie ierosinājumi un priekšlikumi 
tiks ņemti vērā. Tālākizglītības iespējas tiek izskatītas arī metodisko komisiju sēdēs. 94% skolotāju 
informē kolēģus par apmeklēto kursu lietderību un saturu, visi skolotāji dalās pieredzē par gūtajām 
atziņām un to izmantošanu praksē. 94% skolotāju atzīst, ka skolas vadība nodrošina iespēju piedalīties 
novada metodisko apvienību darbā, apmeklēt un iepazīt citu skolu pieredzi. Visi skolotāji ir norādījuši, 
ka viņi apzinās savas tālākizglītības vajadzības. 94% skolotāju zina, kādos kursos viņi šajā mācību gadā  
piedalīsies. Skolotāji regulāri informē skolas vadību par apmeklēto kursu saturu un efektivitāti un dalās 
pieredzē metodiskās komisiju sanāksmēs.  
 
Vērt ējums – labi 
 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas sadarbība ar citām novada institūcijām 

vērtējama kā ļoti laba. Skola sadarbojas ar 
• Novada izglītības un sporta pārvaldi; 
• Kuldīgas novada pašvaldību, sociālo dienestu, bāriņtiesu; 
• Kuldīgas novada pagasta pārvaldēm; 
• Kuldīgas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju; 
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• Kuldīgas Kultūras centru; 
• Kuldīgas novada muzeju; 
• Kuldīgas medicīnas iestādēm un ģimenes ārstiem; 
• Kuldīgas novada skolām; 
• E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola; 
• Kuldīgas novada sporta skolu; 
• laikrakstu „Kurzemnieks”; 
• Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs; 
• Kuldīgas Galveno bibliotēku; 
• Valsts un pašvaldības policiju; 
• nemateriālā kultūras mantojuma centru ”Kūrava”. 

Savstarpējās sadarbības rezultātā skola saņem atbalstu attīstības plānošanai, pedagogu 
profesionālajai pilnveidei. Tiek nodrošināti apstākļi un resursi izglītojamo optimālai izglītības 
programmu īstenošanai. Skolas mācību un audzināšanas darbā tiek izmantotas citu institūciju piedāvātās 
aktivitātes. Sadarbības rezultātā tiek veicināta skolas pozitīvā tēla veidošana. 

 
Vērt ējums - ļoti labi  
 
 
 
 
 
 

CITI SASNIEGUMI 
 
Rezultāti eksāmenos 2010./2011.m.g. 

9.klases eks āmeni 2010./2011.
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12.klases CENTR ĀLIZĒTIE EKSĀMENI 2010./2011.
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humanitāro zinību vidusskola

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

Novads

 
 
 
Izglītojamo sasniegumi olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, konkursos, skatēs 
 
   Izglītojamo sasniegumus izvērtējam katru mācību gadu. Apkopojam olimpiāžu, zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumu, konkursu, skašu vērtēšanas protokolus un izanalizējam sasniegumus olimpiādēs, 
zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, konkursos, skatēs.  
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Piedalīšanās novada mācību olimpiādēs 2010./2011. m. g. 
 
Dalībnieku skaits 1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 
22 2 5 7 23 
 
Zinātnieciski pētnieciskie darbi novadā 
 
Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs 
Monta Bērtiņa 3.vieta Iveta Vīksne 
1.vieta konkursā Bērni eksperimentē un dalība valsts konkursā. 
 
Olimpi āžu rezultātu kopsavilkums  (2006-2011) 
 

 
Olimpi āžu rezultāti 
 

 
Pēdējos divos mācību gados ir samazinājies izglītojamo skaits, kas piedalās olimpiādēs, 

zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, konkursos, skatēs. Šī tendence ir vērojama arī novadā kopumā.  
Pagājušājā mācību gadā novadā tika atcelta vizuālās mākslas olimpiāde, kurā piedalījās mūsu skolas 
skolēni, un uzrādīja labus rezultātus ne tikai novadā, bet arī valstī. 
   56% vecāku uzskata, ka skolotāji mudina viņu bērnu strādāt atbilstīgi savām spējām.  62% 
skolotāju uzskata, ka izglītojamie priecājas par savām sekmēm un sasniegumiem, bet 38% vairāk piekrīt 
nekā nepiekrīt šim apgalvojumam. Skolotāji novērtē direktores spēju iedvesmot un motivēt sasniegt 
augstākus rezultātus olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, konkursos, skatēs (67% ļoti 
labi, 33% labi).  
 
 

 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 
1.vieta 11 7 11 10 7 2 
2.vieta 8 9 5 8 6 5 
3.vieta 8 8 10 12 5 7 
Atzinība 17 23 20 20 16 9 
Uz valsti - - - 2 4 - 
Kopā 44 47 46 50 38 23 
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Interešu izglītība 
 

                
 
 
 
 

 
 
 

Interešu izglītība

� 1.- 4. kl. - koris

� 5. - 8. kl. - koris

� 1 - 4. kl. - ansamblis

� 5. - 8. kl. - ansamblis

� 9. - 12. kl. - jauktais koris

� Fotodizains

� Datorgrafika

KMHZV

Interešu izglītība

� Tautiskās dejas - 1., 2., 5. kl.

� Muzeja pulciņš

� Keramika

� Sarīkojumu dejas 

� Folkloras pulci ņš

� Iespēja aktīvi piedalīties avīzes 

MESS izveidē un Līdzpārvaldē
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Skolas kori X skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010.gada vasarā 
 
 
 
 
Skolēnu līdzpārvalde 
 Aktīvi darbojas jau no 1993. gada.    

• Septembrī notiek plenārsēdes,5.-12.klašu skolēni izvērtē skolas plusus un mīnusus un ievēl 
skolas prezidentu. 2010./2011.m.g.  Elīza Tovstuļaka, 2011./2012.m.g. Artūrs Pšečenko. 

• Izdod skolas avīzi MESS  un skolas kalendāru. 
• 2011.gada pavasarī sagatavoja un tika izdots skolas buklets. 
• Organizē skolas pasākumus. 
• Organizē skolas radio darbību. 

 



 

35 

Skolas tradīcijas

Zinību diena Mārtiņdienas svinības Ansambļu koncerts-skate

Dzejas dienas 18. novembrim veltītais koncerts Fotografēšanās 

Rudens ekskursijas, pārgājieni Gaismas iela 25. Marta piemiņas pasākums

Sporta diena Vecāku diena Deju kolektīvu konkurss-skate

Miķeļdienas gadatirgus Advente Lieldienu svinības

Plenārsēde Skolas kalendāra izdošana Skolas lielā talka

Skolotāju diena 1.-4. klases Ziemassvētku ekskursija    Mātes dienas koncerts

Fukšu iesvētības Ziemassvētku koncerts un balle Pēdējais zvans 

Rudens balle Studentu diena Pavasara balle

Lāčplēša dienas svētrīts Sveču diena Pavasara ekskursijas, pārgājieni

Skolas spēkavīru sacensības Izstādes “Skola” apmeklējums Izlaidumi, utt. 

 
 
 
 

 
 
 
2010.gada izskaņas Ziemassvētku  R.Paula 75.gadu jubilejai veltīts dziedāšanas konkurss 
koncerts 
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2010.gada septembrī pie mums ciemojas vācu un īru draugi       
 

Starptautiskie projekti.

Kopš dibināšanas skolai ir draugi Zviedrijā, Vācijā, Īrijā. 

� 2002. g.  skola iesaistījās projektā “Run for life”

� 2008. g. “Development Goals ”

� Pēc projektiem draudzība turpina pastāvēt! 

� Katru gadu notiek apmaiņas braucieni uz Vāciju, Īriju.

� Šogad tika izveidota draudzība arī ar Lietuvas mākslas skolu,

ar kur bieži notiek savstarpēja sazināšanās un satikšanās.



 

37 

 
Mākslas skolas audzēkņu sasniegumi 

 
• Dalība valsts konkursos mākslas skolu audzēkņiem: 

Kompozīcija (2008);     
Mākslas valodas pamati (2009); 

Gleznošana un Zīmēšana (2010./2011. m.g.), iegūta 2. vieta, divas atzinības; 

Ikgadēja dalība smilšu skulptoru festivālos Zelta smilšu grauds Pāvilostā: 
(2009), iegūta 3.vieta Hobby grupā, 3.vieta publikas vērtējumā, balva Superiority prix. 

• Mākslas dienu izstādes palu šovā Lido zivis Kuldīgas novada muzejā un citur Kuldīgā. 
• 2008. gadā alternatīvās modes skate Apģērb zivi un izstāde Lielā zive labsirdīga bija – ar 

Kuldīgas  un Kurzemes mākslas skolu audzēkņu piedalīšanos. 
• Skolas pedagogu un bijušo audzēkņu skolas 30. gadadienas izstāde Kuldīgas novada muzejā Es 

kā bērns (2008). 
• Radošo noslēguma darbu un Zaļās prakses darbu izstādes Mārtiņzāles foajē, bibliotēkā un 

Kuldīgas ielās. 
• Audzēkņu apmaiņas braucieni un darbu izstādes un plenēri Cellē (Vācija) un Kuršēnos (Lietuva). 
• Dalība Rīgas Dabas muzeja izstādes Baltijas jūra ekspozīcijas noformēšanā (2010). 
• Videotilts ar Kuršēnu (Lietuva) mākslas skolu (2010) par tēmu Latviešu un lietuviešu mākslas 

klasiķu darbu interpretācijas. 
• Interneta vietnes izveidošana sadarbībai ar Kuršēnu mākslas skolu (2010). 
• Katru gadu tiek veidots skolas kalendārs. 

 

 

 

 

TURPMĀKĀ ATT ĪSTĪBA (BALST ĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM 
SECINĀJUMIEM) 

 
• Realizēt ideju par papildus finansējuma piesaisti izglītības programmām ar padziļinātu angļu valodas 

apguvi. 
• Mācību saturu papildināt ar plašāku praktisko nodarbību apjomu, tā sasaiti ar reālo dzīvi. 
• Turpināt papildināt dabaszinību kabinetu aprīkojumu ar nepieciešamajiem resursiem eksperimentu 

un laboratorijas darbu veikšanai. 
• Izveidot skolas mājas lapu, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem. 
• Turpināt telpu labiekārtošanu, lai būtu iespēja plašāk izmantot jaunās tehnoloģijas un mācību 

metodes. Ēkā Pētera ielā 10 iekārtot semināru telpu 3. stāvā. Aprīkot to ar informācijas tehnoloģiju 
iekārtām un racionāli izmantojamām mēbelēm dažādu nodarbību un pasākumu organizēšanai. 

• Pedagogiem strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām atbilstīgi standartu prasībām. 
• Izvērtēt un pilnveidot izglītojamo sasniegumu stimulēšanas kārtību, lai veicinātu katra izglītojamā 

personiskās atbildības attīstīšanu par mācību rezultātiem. 
• Papildināt atbalsta personālu (sociālais pedagogs, pedagoga palīgs). 
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• Pedagoģiskajam personālam apzināties savas vajadzības tālākizglītībā un apmeklēt nepieciešamos 
kursus. 

• Pilnveidot interešu izglītības programmas, ievērojot izglītojamo un vecāku vēlmes un skolas 
tradīcijas. 

• Labiekārtot telpas Pētera ielā 5. Vienlaicīgi ar paredzēto skolas ēkas siltināšanas projektu veikt 
iekšējo telpu remontu 3. stāvā. Labiekārtot tur esošos mākslas skolas kabinetus atbilstīgi 
paredzētajam nodarbību veidam. 

• Piesaistīt finansu resursus (projekti, sponsori). Iesaistīties Comeniuss programmā. 
• Iekārtot mājturības un tehnoloģiju kabinetu meitenēm un labiekārtot mājturības un tehnoloģiju 

kabinetu zēniem, paredzot aprīkojumu vides dizaina nodarbībām. 
• Turpināt plānveidīgu izglītības programmu materiālās bāzes papildināšanu. 
• Pakāpeniski nodrošināt ar datoriem visus mācību kabinetus. 
• Pilnveidot skolas darba sistemātisku pašvērtēšanu un tā publiskošanu. 
• Pilnveidot vienoto sadarbības modeli starp vadības komandu, pedagogiem un atbalsta personālu. 
 
 
 Direktore  Valda Gaure   _______________________  
           (vārds, uzvārds)        
            Z.v.   
 
 


