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Vispārējs skolas raksturojums
Jelgavas 6. vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta
vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura savu darbību uzsāka 1978.gada 1.septembrī. Skolā mācās
izglītojamie no 1. līdz 12. klasei. Kopš 2003.gada darbojas arī pirmsskolas izglītības grupas.
1997.gadā tika atklāts peldbaseins.
Jelgavas 6. vidusskola īsteno mazākumtautību izglītības programmas:
Programmas nosaukums

Kods

Mazākumtautību vispārējās
pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības mazākumtautību
programma
Speciālās pamatizglītības
mazākumtautību programma
izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma
Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientēta virziena
mazākumtautību programma

Skolēnu skaits

01011121

Licence
Datums
Nr.
11.10.2012.
V-5630

21011121

25.05.2012.

V-5139

500

21015621

24.05.2011.

V-4322

9

31011021

19.06.2012.

V-5174

64

31014021

17.06.2013.

V-6511

19

60

Sociālā vide
Jelgavas 6. vidusskolā izglītību iegūst 652 izglītojamie vecumā no 5 līdz 19 gadiem.
Regulāri tiek apkopoti pieejamie dati, lai izveidotu skolas sociālo portretu.
Pēc tautību sadalījuma skola ir daudznacionāla, kopā pārstāvot 8 tautības. Skolā mācās
latvieši (20%), krievi (61%), ukraiņi (6%), poļi (2%), baltkrievi (5%), citu tautību skolēni (6%).
Daudzi skolēni aug nepilnās ģimenēs, jo vecāki devušies strādāt uz ārzemēm.
Jelgavas pilsētas pašvaldība finansē brīvpusdienas, un šobrīd tās ir 40 ģimenes, kurām
sniegts šāda veida atbalsts. Skolēniem no maznodrošinātajām ģimenēm (1.2%) arī tiek iedalītas
bezmaksas pusdienas.
Prognozētais izglītojamo un klašu komplektu skaits

Pirmssk. grupa
1.
2.
3.
1.– 3. kl.

3
2
2
3
7

60
60
62
80
202

3
2
2
2
7

60
60
60
62
182

3
2
2
2
7

Izglītojamo
skaits

2019./2020.m.g.
Komplektu
skaits

Izglītojamo
skaits

2018./2019.m.g.
Komplektu
skaits

Izglītojamo
skaits

Klase

Komplektu
skaits

2017./2018.m.g.

60
60
60
60
180
2
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
4.– 9. kl.
10.
11.
12.
10. – 12.kl.
1.-12. kl. +
pirmsskola

2
2
2
2
2
2
12
1
1
1
3
22 + 3

44
60
54
46
54
54
312
26
23
32
81
595+60

3
2
2
2
2
2
12
1
1
1
3
22+3

80
44
60
54
46
54
338
26
26
23
75
595

2
3
2
2
2
2
12
1
1
1
3
22+3

62
80
44
60
54
46
346
26
26
26
78
604

Pedagogu skaits un profesionālā kvalifikācija
Skolā strādājošo pedagogu kvalifikācija atbilst 28.10.2014. Ministru kabineta noteikumu
Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” izvirzītajām prasībām.
2016./2017. mācību gadā skolā strādā 59 pedagogi, no tiem 57 ar augstāko pedagoģisko
izglītību, 2 ar citu augstāko izglītību, akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu ieguvuši 15
pedagogi. Otru augstāko pedagoģisko izglītību ieguvuši 5 pedagogi. 43 pedagogiem ir piešķirta
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
3 pedagogi vada Jelgavas pilsētas metodiskās apvienības (turpmāk MA): latviešu valodas
mazākumtautību skolās MA, ķīmijas un dabaszinību 10.-12.klasei MA, krievu valodas un
literatūras MA. 1 pedagogs ir Vispārējās izglītības satura centra ārštata metodiķis.
Skolas direktore darbojas Latvijas Izglītības vadītāju asociācijā un 2016. gadā uzaicināta par
eksperti skolu akreditācijas procesā.
Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām
Vecuma grupas

25 - 29 gadi

Skaits
%

1
2

30 – 39 gadi 40 – 49 gadi 50 – 59 gadi
2
3

18
30

25
42

60 gadi un
vecāki
14
23

Skolas budžeta nodrošinājums
Skolas finanšu līdzekļus veido:
 valsts piešķirtā mērķdotācija,
 pašvaldības budžeta līdzekļi.
Citus finanšu līdzekļus veido ieņēmumi no Jelgavas pilsētas pašvaldībā saskaņoto un atļauto
maksas pakalpojumu sniegšanas.
Valsts piešķirtais finansējums nodrošina:
 pedagoga darba algas,
 daļēji mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi.
Jelgavas pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina:
 sociālā pedagoga, pirmsskolas pedagogu algas,
 skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus,
 saimnieciskā (tehniskā) personāla algas,
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 grāmatu un mācību līdzekļu iegādi,
 remonta un celtniecības darbu apmaksu.
Skolas īpašie piedāvājumi:





















daudzveidīgas izglītības programmas: pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās
pamatizglītības, vispārizglītojošā vidējā izglītība un vispārizglītojošā vidējā ar profesionālo
ievirzi,
profesionālās ievirzes programmas priekšmetus pasniedz pieredzējuši iekšlietu jomas
speciālisti,
atbalsta personāla: izglītības psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga,
medicīnas māsas, karjeras konsultanta pieejamība,
kārtību skolā nodrošina pašvaldības policists,
izglītojamo nodrošināšana ar kvalitatīvu ēdināšanu no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem
un valsts finansētajām brīvpusdienām 1.- 4. klašu izglītojamajiem,
dalība Lauku atbalsta dienesta programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”,
skolas līdzdalība Eiropas Savienības e Twinning programmā, darbība Erasmus+ projektos,
iesaistīšanās Nacionālā Veselību veicinošā skolu tīkla aktivitātēs;
darbošanās projektā “ Sporto visa klase”,
1.-3. klašu izglītojamajiem nodrošināta iespēja mācīties un pavadīt laiku pagarinātās dienas
grupās,
10. - 11. klašu izglītojamie veiksmīgi apgūst zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas
prasmes,
fakultatīvās nodarbības vērstas uz pētniecisko prasmju apguvi,
izglītojamajiem ir iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatus, darboties Junior Achievement
programmā,
vācu valodas apguve no 10. klases,
laba sporta bāze sporta programmas un interešu izglītības programmu īstenošanai,
nodrošināta izglītojamo peldēt apmācība visās klasēs,
brīvā laika mērķtiecīgas pavadīšanas iespējas „Vasaras skolā”,
iekārtots Džimbas kabinets, kurā sākumskolas skolēni apgūst drošas dzīves pamatus,
plašs interešu izglītības programmu piedāvājums,
13-18 gadu vecu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā.

Interešu izglītība
Izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības
notiek ārpusstundu laikā. Dažāda vecuma izglītojamajiem tiek piedāvātas interešu izglītības
programmas:
1. Kultūrizglītības programma:
 tautas dejas pirmsskolas vecuma izglītojamajiem un 1.- 5. klašu izglītojamajiem,
 teātris 8.- 11. klašu izglītojamajiem.
2. Sporta izglītības programma:
 futbols 1.- 4. klašu izglītojamajiem,
 peldēšana 1.- 5. klašu izglītojamajiem,
 bokss 1.- 12. klašu izglītojamajiem,
 šahs 1.- 12. klašu izglītojamajiem.
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3. Tehniskās jaunrades programma:
 fotografēšanas pamati 5.-11. klašu izglītojamajiem,
 kokapstrādes darbnīca 5.-9. klašu izglītojamajiem,
 rokdarbu darbnīca “Ideja” 4.-6. klašu izglītojamajiem.
4. Citu jomu programma:
 “Starts biznesā” 10.-12. klašu izglītojamajiem,
 gidi 5. - 12. klašu izglītojamajiem,
 “Jauno žurnālistu skola ” 4.-12. klašu izglītojamajiem.

Skolas darbības pamatmērķi
Vīzija
Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola, kurā pedagogiem un izglītojamajiem ir vienāda
vērtību izpratne.
Mērķis
Veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
standartos noteikto mērķu sasniegšanu un sniegt izglītojamajiem konkurētspējīgu izglītību.
Uzdevumi
 Katram izglītojamajam veidot pozitīvu attieksmi pret zināšanām kā intelektuālu vērtību.
 Veidot apstākļus garīgas un fiziski attīstītas, sociāli aktīvas personības attīstībai.
 Sekmēt izglītojamo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt latviešu valodas apguvi,
lai katrs izglītojamais varētu turpināt izglītību latviešu valodā.
 Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma
stiprināšanai, rosinot izglītojamos aktīvai un radošai darbībai savas valsts, pilsētas un
skolas labā.
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2013.-2016. gada attīstības plāna izpildes pašvērtējums
Pamatjoma: Mācību saturs
Prioritāte:
Mācību priekšmetu programmu satura kvalitatīva īstenošana.
Stiprās puses
 Ieviesti mācību priekšmeti „Angļu valoda” no 1.
klases ,“Latvijas vēsture”, “Pasaules vēsture”,
“Programmēšanas pamati”, “Vācu valoda”.
 Izstrādāta, licencēta un tiek īstenota vispārējās
vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena
mazākumtautību programma.
 Ieviesti mācību priekšmeti „Izmeklēšanas pamati”
un „Pašaizsardzība”, „Psiholoģija”, „Dabaszinības”
klasēs ar profesionālo ievirzi.
 Pilnveidoti individuālie plāni darbam ar
izglītojamajiem, kuri apgūst speciālo izglītības
programmu.
 10. klases izglītojamie latviešu un angļu valodas
mācību priekšmetu apguvē sadalīti grupās pēc
zināšanu līmeņiem.
 Nodrošināta pirmsskolas vadlīniju īstenošana,
sekmīga bērnu sagatavošana skolai, atbilstoši katra
attīstībai un spējām.
 Īstenoti jaunie 2014.gada 12.augusta pamatizglītības
mācību priekšmetu standarti (MK Nr.468.) un
2013.gada 21.maija vispārējās vidējās izglītības
standarti (MK noteikumi Nr.281).
 Nodrošināta padziļināta fizikas mācību satura
apguve 8. un 9. klasēs un 11. klases dalīšana grupās.
 Pilnveidota skolotāju kompetence par darbu ar
skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi,
organizējot kursus skolā 2013.gadā.
 Katrā mācību priekšmetā izstrādāti mācību vielas
kalendārie plāni, kas satur informāciju par stundu
tēmām, apguves laiku, pārbaudes darbiem,
vērtēšanu.








Tālākās attīstības vajadzības
Ieviest kompetencēs balstītu
vispārējās izglītības saturu.
Izvērtēt profesionālā virziena
programmas īstenošanu.
Jēgpilni izmantot informācijas
tehnoloģijas mācību satura
pilnvērtīgai apguvei.
Informēt pedagogus par visām ar
izglītības programmu realizēšanu
saistītajām aktivitātēm.
Nodrošināt sākumskolas un
pirmsskolas pēctecību.
Turpināt dalīt vidusskolas
izglītojamos grupās pēc zināšanu
līmeņiem latviešu un angļu valodas
apgūšanai.
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Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte:
Radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošana izglītojamo mācīšanās procesa
aktivizēšanai.













Stiprās puses
Notikušas pedagoģiskās padomes sēdes par 1.,
4. un 10. klašu sasniegumiem un adaptāciju.
Katru gadu veikta 1., 4. un 10.klases
izglītojamo izpēte par gatavību mācībām
nākamajā izglītības pakāpē.
Notikusi ideju apmaiņa par radošu un inovatīvu
mācību metožu izmantošanu mācību procesā.
Apkopoti materiāli ar labās prakses piemēriem
dažādos mācību priekšmetos par praktiski
pētniecisko prasmju attīstīšanu.
Organizētas MK tematiskās nedēļas.
Attīstītas izglītojamo praktiskās iemaņas
eksperimentu veikšanai, uzņēmējdarbībai.
Mācību vielas apguvei un nostiprināšanai
izveidotas interaktīvās spēles, prezentācijas, āra
nodarbību darba lapas un citi materiāli.
Popularizējot labās prakses piemērus,
organizētas atklātās stundas pilsētas un citu
valstu pedagogiem.
Projektu nedēļu tēmas izvēlētas atbilstoši skolas
aktualitātēm un veicina izglītojamo izpratni un
dzīves prasmes.
Veiksmīgi uzsākta vidusskolas klašu skolēnu
darbība skolēnu mācību uzņēmumu programmā
“ Junior Achievement”.
Nodrošinātas individuālas nodarbības
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un
reemigrantiem.
Izstrādātā zinātniski pētniecisko darbu kārtība
nodrošina izglītojamo panākumus ZPD
konferencēs.












Tālākās attīstības vajadzības
Veicināt pedagogu, izglītojamo un
viņu vecāku pozitīvu domāšanu un
komunikāciju sekmīga mācību procesa
nodrošināšanai.
Veicināt izglītojamo pētniecisko
prasmju attīstību.
Noteikt pasākumus mācību rezultātu
uzlabošanai tajos mācību priekšmetos,
kuros ir zemāki sasniegumi nekā vidēji
valstī.
Attīstīt pedagogu sadarbības un
profesionālās prasmes kompetencēs
balstīta izglītības satura pasniegšanai.
Popularizēt labās prakses piemērus.
Nodrošināt vienotas prasības
pārbaudes darbu veidošanā.
Izvērtēt izglītojamo mājas darbu
slodzi.
Turpināt vidusskolas izglītojamos dalīt
grupās pēc zināšanu līmeņiem.
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Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi
Prioritāte:
Izglītojamo sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos.
Individuāla atbalsta nodrošināšana talantīgajiem izglītojamajiem un motivācijas
veicināšana dalībai olimpiādēs, konkursos un sacensībās.














Stiprās puses
Plaši un daudzveidīgi izmantojot e-klases
iespējas, skolā notiek mācību sasniegumu
uzskaite un analīze.
Apkopoti un analizēti semestra, mācību gada,
VPD rezultāti metodiskās komisijās.
Apkopotie un izanalizētie skolēnu sasniegumi
tiek izmantoti turpmāko uzdevumu izvirzīšanai.
Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri
tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem.
Notiek regulārs darbs ar skolēniem, kam
vērtējumi semestrī ir zemāki par 4 ballēm, un
viņu vecākiem.
Skolā tiek organizētas papildus nodarbības 9. un
12.klases skolēniem, gatavojoties valsts
pārbaudes darbiem.
Audzis skolēnu skaits, kas saņēmuši “Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes balvu”
2011./2012.m.g.- 15 skolēni, 2015./2016.m.g.29 skolēni.
Katru gadu izglītojamie piedalās pilsētas mācību
priekšmetu olimpiādēs: no iegūtajām 123 vietām
pilsētas olimpiādēs laika posmā no 2012. –
2016.gadam 18 (14,6 %) iegūtas 1.vietas, 25
(20,4 %) - 2.vietas, 38 ( 30,9 %) - 3.vietas, 42
(34,1 %) - atzinības.
Izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās
pilsētas, novada un valsts zinātniski pētniecisko
darbu konferencēs. (godalgotās vietas: pilsētā –
24, novadā – 10, valstī- 3)
Izglītojamie iesaistīti Junioru universitātes
aktivitātēs.








Tālākās attīstības vajadzības
Papildināt skolas datu bāzi par CE
rezultātiem un skolas absolventu
turpmāko izglītību.
Turpināt ieviest daudzpusīgākas
mācību metodes stundās un
individuālajās nodarbībās, lai
sekmētu mācību vielas apguvi
optimālā un augstā līmenī.
Turpināt paaugstināt skolotāja palīgu
darba efektivitāti, uzlabojot mācību
rezultātus skolēniem ar mācīšanās
grūtībām.
Turpināt skolēnu sasniegumu
popularizēšanu, izvietojot skolas
mājaslapā informāciju
par mācību olimpiāžu, konkursu,
ZPD un sacensību uzvarētājiem
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Pamatjoma: Atbalsts izglītojamajiem
Prioritāte:
Izglītojamo pašapziņas, paškontroles un pašdisciplīnas sekmēšana.
Skolas adaptācijas programmas īstenošana, izglītojamo psiholoģiskās veselības un izglītības
mērķu sasniegšanas veicināšana.
Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana.
Stiprās puses


















Izstrādātas un ieviestas jaunas
interešu izglītības programmas
“Kokapstrādes darbnīca” 5.-9. klašu
izglītojamajiem, “Fotografēšanas
pamati”5.-12. klašu izglītojamajiem,
rokdarbu programma “Ideja” 4.-6.
klašu izglītojamajiem, „Peldēšana 3.5.klasēm”.
2015.gadā tautas deju kolektīvs
“Varavīksne” piedalījās XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos.
Skolā darbojas Skolēnu padome,
izglītojamajiem ir iespēja uzņemties
atbildību par dažādu pasākumu
(klases, skolas) organizēšanu.
Sastādīta un ieviesta skolas
adaptācijas perioda programma;
veikts adaptācijas perioda
izvērtējums.
Katru gadu veikti 1., 4., 10.klašu
izglītojamo adaptācijas izvērtējumi.
Izstrādāta un daļēji aprobēta Jelgavas
6.vidusskolas Karjeras izglītības
pasākumu programma 1.-12.klasēm.
Veicināta izglītojamo un pedagogu
līdzdalība „Karjeras nedēļas”
aktivitātēs; karjeras izglītības akcijās
„Ēnu diena”.
Nodrošināta individuālo konsultāciju
pieejamība izglītojamajiem mācīšanas
un mācīšanās procesā.
Veicināta izglītojamo līdzatbildība
par mācību sasniegumiem,
diferencējot konsultāciju izmantošanu
zināšanu un prasmju līmeņa
paaugstināšanai.
Izvērtējot mācību sasniegumus,












Tālākās attīstības vajadzības
Sekmēt skolēnu patriotismu un
pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību
apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas,
pilsētas, valsts dzīvē.
Turpināt darboties Nacionālā Veselību
veicinošo skolu tīklā.
Ieviest jaunu interešu izglītības
programmu „Starts biznesā”.
Veicināt skolēnu izpratni par drošību
un veselību kā vērtībām.
Pilnveidot darba plānošanu ar
reemigrējošiem izglītojamajiem;
Īstenot mūsdienīgas karjeras attīstības
atbalstu.
Līdzdarboties iniciatīvā “Nacionālo
dārgumu jaunatklāšana”.
Veicināt izglītojamo pozitīvu domāšanu
un komunikāciju, organizēt pasākumus
efektīvas saskarsmes un sadarbības
sekmēšanai un vardarbības starp
vienaudžiem profilaksei.
Veicināt skolotāju un vecāku pozitīvu
domāšanu un komunikāciju skolēniem
labvēlīgas vides nodrošināšanai.
Turpināt sadarbību ar vecākiem dažādu
skolai nozīmīgu jautājumu un
izglītojamo problēmu risināšanai
(konferences, darbnīcas).
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noteikts gada labākais izglītojamais
un gada labākā klase.
2015. un 2016. gadā organizētas
tematiskās darbnīcas vecākiem par
saskarsmi, aktīvu un atbildīgu
personību.
Realizēta izglītojoša programma
“Skola vecākiem”, “Bērna
emocionālā audzināšana”.
Novadīts atbalsta grupas nodarbību
cikls vecākiem.
Novadītas grupu nodarbības
izglītojamajiem “Konfliktu
risināšanas komanda”.
Organizēti pasākumi, kas veltīti
Latvijas un Jelgavas nozīmīgajiem
notikumiem.
Izglītojamie aktīvi darbojās iniciatīvā
“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”.
Dalība Nacionālajā Veselību
veicinošo skolu tīklā.
Novadītas praktiskās nodarbības un
izglītojošas lekcijas visos vecuma
posmos par veselību veicinošiem
jautājumiem.

Pamatjoma: Skolas vide
Prioritāte:
Skolas pozitīvās vides uzturēšana.
Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu un pilsētu veicināšana.








Stiprās puses
Papildināts skolas muzeja materiālu klāsts ar
video un foto materiāliem.
Izveidota videofilma un prezentatīvais
materiāls par skolu.
Atspoguļotas skolas darbības aktualitātes un
sasniegumi televīzijā un presē.
Īstenota sadarbība ar valsts un pašvaldības
policiju, bāriņtiesas, sociālo lietu pārvaldes,
izglītības pārvaldes speciālistiem skolēnu
mācīšanās un uzvedības traucējumu
savlaicīgā diagnostikā un korekciju iespējas
nodrošināšanā.
Organizēts absolventu un pedagogu
salidojums.
Nodrošināta izglītojamo piedalīšanās










Tālākās attīstības vajadzības
Īstenot Erasmus+ starptautiskos
projektu ’’Effective communication
- easy life”un „e-Management of
multidisciplinary projects for
secondary schools” aktivitātes;
Organizēt un atbalstīt labdarības
akcijas, brīvprātīgo darbu.
Papildināt skolas vēstures muzeja
materiālus.
Veidot pozitīvas sadarbības vidi.
Sekmēt lokālpatriotismu.
Turpināt uzlabot skolas estētisko
vidi.
Popularizēt skolas tēlu.
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olimpiādēs, konkursos, projektos, forumos,
tādējādi veicinot skolas atpazīstamību
pilsētā, republikā, ārzemēs.
Koptas skolas tradīcijas un ieviestas jaunas :
Draudzīgā aicinajuma diena, absolventi
stāda kokus pie skolas.
Ieviestas jaunas sabiedrības saliedēšanas
tradīcijas.
Skolēnu padome aktīvi iesaistīta pasākumu
organizēšanā, skolas attīstības veicināšanā.
Sekmēta izglītojamo izpratne par drošību.
Izvietoti attēli ar atziņām un uzraksti uz
kāpnēm, kuru kopējā jēga ir veidot pozitīvu
noskaņojumu, uzmundrināt grūtajos brīžos,
kā arī veicināt pozitīvās domāšanas
veidošanos.
Regulāri aktualizēta informācija skolas
mājas lapā www.j6vsk.lv.
Sekmīgi īstenotas e Twinning, Comenius un
Erasmus+ starptautisko projektu aktivitātes.
Organizētas labdarības akcijas palīdzības
sniegšanai vientuļajiem pensionāriem un
invalīdiem, nelaimē nonākušajiem
cilvēkiem.
Sniegts atbalsts dzīvnieku patversmei.
Uzlabota skolas fiziskā vide.
Nodrošināta iekļūšana skolā cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Izglītojamo drošības nodrošināšanai 2013.
gadā galvenā ieeja pārcelta no Pērnavas ielas
puses.
Organizēti pasākumi zaļās domāšanas
veicināšanai( stafete “ Zaļā gaisma”, akcijas,
u.c.).
Izglītojamie un viņu vecāku iesaistīti
teritorijas apzaļumošanā.

Pamatjoma: Resursi
Prioritāte:
Telpu, iekārtu un resursu atbilstība mācību procesa efektīvam nodrošinājumam.
Materiālās bāzes pilnveidošana.




Stiprās puses
Atbalstīta un pilnveidota pedagogu
profesionālā kompetence, skolā organizēti
kursi bērnu aizsardzības jomā.
Iekārtots skolas muzejs.
Veikts remonts baseina 1. stāvā.

Tālākās attīstības vajadzības
 Veikt jumta renovāciju.
 Turpināt atjaunināt mācību
līdzekļus atbilstoši standartiem.
 Turpināt baseina telpu remontu un
labiekārtošanu.
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Veikts remonts baseina dušas telpās.
Renovēts mājturības un tehnoloģiju
kabinets.
Veikts virtuves kapitālais remonts.
Veikts skolas 1. un 2. stāva gaiteņu remonts.
Veikts sākumskolas 2., 3. stāva un zēnu
1.stāva tualešu remonts.
Veikti remontdarbi mācību kabinetos.
Nomainītas mēbeles mācību kabinetos.
Ierīkota balss izziņošanas sistēma.
Nomainīts apgaismojums aktu zāles
skatuvei.
Izklātas flīzes baseina vannā un uz grīdas ap
to.
Ierīkots lasīšanas stūrītis sākumskolā un
stūrītis, kas veltīts Jelgavai 750.
Izvietots galda teniss un novuss skolas
gaitenos.








Veikt remontu skolas sporta zālē.
Pilnveidot skolotāju prasmes
jaunāko tehnoloģiju izmantošanā.
Rosināt skolotājus vairāk veidot
mācību līdzekļus elektroniskā
formātā.
Veikt ēdamzāles griestu remontu un
elektroinstalācijas nomaiņu.
Modernizēt skolā ugunsdrošības
signalizāciju.
Nodrošināt pirmskolas telpas ar
interneta pieslēgumu.

Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
Prioritāte:
Skolas padomes un izglītojamo padomes sadarbības pilnveidošana.
Skolas darbības izvērtēšana un turpmākā attīstības plāna izstrāde.










Stiprās puses
Mērķtiecīgi īstenots skolas attīstības plāns 2013.
-2016. gadam.
Nodrošināta vispusīga un kvalitatīva skolas
darbība, regulāri organizēts argumentēts
pedagogu, metodisko komisiju, skolas darba
pašvērtējums un apzinātas tālākās attīstības
vajadzības.
2013. gadā noslēgts trīspusējais sadarbības
līgums ar Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldi un Valsts policijas koledžu un uzsākta
īstenot vispārējās vidējās izglītības programma ar
profesionālo ievirzi policijas darbā, piesaistot
atbilstošus jomas speciālistus.
Popularizēta vispārējās vidējās izglītības
programma ar profesionālo ievirzi, 2015. gadā
skolā Atvērto durvju dienās sadarbībā ar Policijas
koledžas kadetiem un Valsts policijas
darbiniekiem.
Saņemta Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības
kvalitātes balva “ Zelta Grauds 2015” 7.-9.klašu
grupā.
2015. gadā akreditācijas ekspertu komisija skolu












Tālākās attīstības vajadzības
Īstenot kvalitatīvu un iekļaujošu
izglītību personības attīstībai,
nodrošinot mūsdienīgas izglītības
satura apguvi un individuālo
atbalstu izglītojamajiem.
Īstenot izglītības procesa
īstenošanas pārraudzību.
Sistemātiski veikt argumentētu
skolas darbības izvērtēšanu
nepārtrauktas attīstības
nodrošināšanai.
Savlaicīgi aktualizēt skolas darbību
reglamentējošos iekšējos
dokumentus.
Motivēt metodisko komisiju
vadītājus izrādīt lielāku iniciatīvu
inovāciju ieviešanā.
Nodrošināt atgriezenisko saiti ar
EDURIO sistēmas starpniecību.
Turpināt iesaistīties starptautiskajos
projektos Erasmus+.
Licencēt pamatizglītības
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akreditēja līdz 2021. gadam.
Ieviesta karjeras konsultanta amatu vienība.
Savlaicīgi aktualizēti skolas darbību
reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti.
Veicināta un motivēta pedagogu radošā darbība:
dalība konkursos “Jelgavas pilsētas kvalitātes
balva skolotājam”,“ Mācību filma”, “Gudrā
spēle”, lasītprasmes konferencē pilsētā, darbnīcas
LATSTE konferencē vadīšana valsts mērogā.
Organizēti semināri un popularizēta skolas darba
labākā pieredze pilsētas, valsts un ārvalstu
kolēģiem ( novadītas atklātās stundas, publicēta
grāmata” Jelgavas 6. vidusskolas Karjeras
izglītības pasākumu programma”, izveidoti divi
metodiskie krājumi ar pedagogu labās prakses
piemēriem).
Ieviestas izglītības procesā inovācijas :
fakultatīvās nodarbības “ Jaunais pētnieks”,
“Jaunais komersants”, “ Vides akadēmija”,
mācies eksperimentējot “Miniphanomenta”,
skolēnu mācību uzņēmumu izveidošana, vēstures
skolotāju programmas “ Dzīvā vēsture” un āra
nodarbību īstenošana, mācību kabinetu “Džimbas
klase”, “Izmeklēšana” un karjeras konsultanta
kabinetu izveidošana.
Organizēti daudzveidīgi pasākumi skolas un
ģimenes sadarbības veicināšanai un informācijas
aprites nodošanai ( informācija skolas mājas
lapā, e-klasē, izglītojošas lekcijas un darbnīcas
vecākiem, forums par patriotisko audzināšanu,
pasākumi “ Sportiska ģimene”, Ziemassvētku
koncerts u.c.).
Skola regulāri sadarbojas ar Jelgavas pilsētas
pašvaldību un mērķtiecīgi organizē sadarbību ar
valsts institūcijām.
Skola veiksmīgi īstenoja no 2013. – 2014. gadam
starptautisko Comenius projektu un no 2015.
gada īsteno divus Erasmus+ projektus.
2015. gadā noslēgts līgums ar biznesa izglītības
biedrību “ Junior Achievement Latvija” un skola
aktīvi piedalās biedrības pasākumos.

programmu ar kodu 21011111.
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Skolas attīstības prioritātes
Pamatjoma

Prioritātes 2016./2017.m.g.
Kvalitatīva pamatizglītības
standarta un vispārējās vidējās
izglītības standarta prasību
realizēšana mācību procesā.

1.

Mācību
saturs

2.

Mācīšana un
mācīšanās

3.

Izglītojamo
sasniegumi

4.

Atbalsts
izglītojamaji
em

Izglītojamo karjeras izglītības
sistēmas pilnveidošana.

Skolas vide

Izglītojamo pašiniciatīvas,
atbildības un lepnuma par skolu
un pilsētu veicināšana.

5.

Prioritātes 2017./2018.m.g.
Kvalitatīva pamatizglītības
standarta un vispārējās vidējās
izglītības standarta prasību
realizēšana mācību procesā.

Jauno tehnoloģiju un jaunajam
izglītības saturam atbilstošu
mācību metožu izmantošana
izglītības procesā.
Individuāla atbalsta nodrošināšana Mācību procesam motivējoša un
talantīgajiem izglītojamajiem un
atbalstu iekļaujoša skolēnu
motivācijas veicināšana dalībai
sasniegumu vērtēšanas procesa
olimpiādēs, konkursos un
īstenošana.
sacensībās.
Radošu un inovatīvu mācību
metožu izmantošana izglītojamo
mācīšanās procesa aktivizēšanai.

Materiāli tehniskās bāzes
pilnveide izglītības programmu
īstenošanai, telpu modernizēšana

6.

Resursi

7.

Skolas darba
Skolas darbības izvērtēšana un
organizācija,
turpmākā attīstības plāna
vadība un
demokrātiska izstrādāšana.
kvalitātes
nodrošināša

Pilsoniskās līdzdalības un
iniciatīvas, lojalitātes un
patriotisma veicināšana.

Prioritātes 2018./2019.m.g.

Prioritātes 2019./2020.m.g.

Kompetencēs balstīta vispārējās
izglītības satura ieviešana.

Kompetencēs balstīta vispārējās
izglītības satura ieviešana.

Jauno tehnoloģiju un jaunajam
izglītības saturam atbilstošu
mācību metožu izmantošana
izglītības procesā.
Mācību procesam motivējoša un
atbalstu iekļaujoša skolēnu
sasniegumu vērtēšanas procesa
īstenošana.

Jauno tehnoloģiju un jaunajam
izglītības saturam atbilstošu
mācību metožu izmantošana
izglītības procesā.
Skolēnu motivēšana un
personīgās atbildības
paaugstināšana augstāku mācību
rezultātu sasniegšanai.

Pilsoniskās līdzdalības un
iniciatīvas, lojalitātes un
patriotisma veicināšana.

Izglītojamo izpratnes
veicināšana par drošību un
veselību kā vērtībām.

Psiholoģiski labvēlīgas un
fiziski drošas vides
nodrošināšana.
Skolas materiāltehnisko
resursu un iekārtu atjaunošana,
papildināšana un efektīva
izmantošana.

Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski
drošas vides nodrošināšana.
drošas vides nodrošināšana.

Skolas attīstības un
konkurētspējīgas darbības
nodrošināšana.

Skolas attīstības un
konkurētspējīgas darbības
nodrošināšana.

Skolas materiāltehnisko resursu
un iekārtu atjaunošana,
papildināšana un efektīva
izmantošana.

Skolas materiāltehnisko resursu
un iekārtu atjaunošana,
papildināšana un efektīva
izmantošana.
Skolas darbības izvērtēšana un
turpmākā attīstības plāna
demokrātiska izstrādāšana.
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na

Pamatjoma
Prioritāte

Mācību saturs
Kvalitatīva pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasību realizēšana mācību procesā.
Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana.

Mērķis

Kvalitatīvi realizēt pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasības mācību procesā.
Īstenot vispārējās izglītības standartus un pirmsskolas vadlīnijas, izmantojot jaunos metodiskos un mācību līdzekļus.
Sekot novitātēm izglītības procesā un īstenot tās skolas mācību darbā.
 Visi pedagogi pārzina pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasības un pirmsskolas vadlīnijas
un kvalitatīvi īsteno tās mācību procesā.
 Skolā īstenotās mācību priekšmetu programmas atbilst skolas licencētajām.
 Pedagogi regulāri piedalās kursos un semināros par kompetencēs balstītu saturu.

Novērtēšanas kritēriji

Ieviešanas gaita
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Līdzdarboties MK, MA sanāksmēs un semināros, nodrošinot
izpratni par izglītības satura novitātēm.

Pedagogi

2017.-2020.

Cilvēkresursi

Direktores
vietnieki

Metodisko
komisiju vadītāji

2017.-2020.

Cilvēkresursi

Pedagogi

2018.-2020.

Direktores
vietnieki
Direktores
vietnieki
Direktores
vietnieki
Direktores
vietniece izglītības
jomā

2. Regulāri iepazīties ar aktuāliem normatīvajiem dokumentiem
mācību satura jomā.
3. Ieviest uz kompetencēm balstītu mācību saturu.
4. Realizēt mācību satura apguvi, jēgpilni izmantojot jaunākās
tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes.
5. Izvērtēt vispārējās vidējās izglītības un profesionāli orientētā
virziena mazākumtautību programmu kvalitāti.

Pedagogi

2017.-2020.

Cilvēkresursi, standarti,
vadlīnijas
Interaktīvās tāfeles, planšetdatori,
stundu vērojumi

2017.
Pedagogi

Cilvēkresursi, mācību programma
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6. Nodrošināt atbalsta sistēmu pārejā no pirmsskolas izglītības
uz pamatizglītību.

Pedagogi

7. Izvērtēt speciālo izglītības programmu ieviešanas un
īstenošanas kvalitāti.

Pedagogi

8. Īstenot vadlīnijas “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un
audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.
9. Iekļaut mācību stundu saturā audzināšanas programmas
sadaļu “Patriotiskā audzināšana”.
10. Izvērtēt fakultatīvo nodarbību efektivitāti pamatizglītības
standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta īstenošanā.

2017.-2020.
Cilvēkresursi
2017.-2020.
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi, vadlīnijas

Pedagogi

2017.-2020.

Pedagogi

2017.-2020.

Cilvēkresursi, vadlīnijas

Pedagogi

2017.-2020.

Fakultatīvo, individuālo
nodarbību izvērtējums

Pamatjoma
Prioritāte

Mācīšana un mācīšanās
Jauno tehnoloģiju un jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību metožu izmantošana izglītības procesā.

Mērķis

Veicināt pedagogus apgūt un pielietot izglītības satura izmaiņām atbilstošas mācīšanas un mācīšanās metodes.
Nodrošināt vienotu prasību īstenošanu pārbaudes darbu izveidē, izglītojamo mājas darbu noslogojumā.

Novērtēšanas kritēriji









Direktores
vietniece izglītības
jomā
Direktores
vietniece izglītības
jomā
Direktores
vietniece
audzināšanas jomā
Direktores
vietniece
audzināšanas jomā
Direktores
vietnieki

Pedagogi regulāri piedalās tālākizglītības kursos, semināros, kas veicina izpratni par jaunā izglītības satura ieviešanu un
īstenošanu.
Pedagogi mācību procesā izmanto mūsdienīgas mācību metodes un paņēmienus.
Mācību process organizēts atbilstoši skolēnu spējām un individuālajām īpatnībām.
Lielākā daļa izglītojamo prot plānot un organizēt savu darbu, izmanto dažādus informācijas avotus mācību satura apguvē.
Popularizēti labās prakses piemēri.
Pedagogi ievēro skolā noteiktās prasības pārbaudes darbu veidošanā.
Izglītojamo mājas darbu apjoms ir samērīgs un nerada viņu pārslodzi.
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Ieviešanas gaita
Uzdevumi
1. Paaugstināt stundas efektivitāti, izmantojot pētnieciskās,
komunikatīvās mācību metodes, informāciju tehnoloģijas un
starppriekšmetu saikni.
2. Attīstīt izglītojamo kompetences valodu, dabaszinātņu un
tehnoloģiju, matemātikas un datorikas, sociālo zinātņu, fiziskās
audzināšanas un veselības, mākslas jomā.
3. Padziļināt mācību procesa individualizāciju izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem un talantīgajiem izglītojamajiem.
4. Attīstīt izglītojamo prasmi organizēt savu darbu sekmīgai
mācību satura apguvei.
5. Padziļināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi.
6. Dalīties pieredzē, organizējot atklātās stundas, praktiskās
nodarbības, seminārus.

Atbildīgais
Pedagogi

Laiks

Resursi
Cilvēkresursi, stundu vērojumi

2017.-2020.
Cilvēkresursi, stundu vērojumi

Pedagogi
2018.-2020.
Pedagogi

Pedagogi

Pedagogi

Pedagogi

Cilvēkresursi, stundu vērojumi
2017.-2020.
Cilvēkresursi, stundu vērojumi
2017.-2020.
Cilvēkresursi, stundu vērojumi
2017.-2020.
Cilvēkresursi
2017.-2020.

Kontrole un
pārraudzība
Direktores
vietnieces izglītības
jomā
Direktores
vietnieces izglītības
jomā
Direktores
vietnieces izglītības
jomā
Direktores
vietnieces izglītības
jomā
Direktores
vietnieces izglītības
jomā
Direktores
vietnieces izglītības
jomā

Pamatjoma
Prioritāte

Izglītojamo sasniegumi
Individuāla atbalsta nodrošināšana talantīgajiem izglītojamajiem un motivācijas veicināšana dalībai olimpiādēs, konkursos un
sacensībās.
Mācību procesam motivējoša un atbalstu iekļaujoša skolēnu sasniegumu vērtēšanas procesa īstenošana.
Skolēnu motivēšana un personīgās atbildības paaugstināšana augstāku mācību rezultātu sasniegšanai.

Mērķis

Nodrošināt mācību priekšmetu apgūšanu atbilstoši skolēnu spējām, palielinot to skolēnu skaitu, kuri mācību vielu apgūst optimālā
un augstā līmenī.
 Mācību darbs tiek sistemātiski vērtēts.
 Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā ir ar pozitīvu izaugsmi, palielinoties optimālā un augsta līmeņa sasniegumu
īpatsvaram.

Novērtēšanas kritēriji
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Uzlabojušies 9.un 12.klases skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
Skolēni piedalās un gūst labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos.
Vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sasniegumiem (dienasgrāmata, e-klase, skolas mājas lapa).
Ieviešanas gaita

Uzdevumi
1. Nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtības prasību izpildi.
2. Analizēt skolēnu sasniegumus, konstatēt problēmas, plānot
pasākumus to uzlabošanai
3. Veicināt skolēnu sasniegumus dažādās jomās, aktivizējot
izglītojamo pašizaugsmi un dalību pilsētas un valsts
olimpiādēs un konkursos.
4. Aktualizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem, tādējādi
palielinot mācību priekšmetu apguvi optimālā un augstā
līmenī.
5. Paaugstināt skolotāja palīga darba efektivitāti, uzlabojot
mācību rezultātus skolēniem ar mācīšanās grūtībām.
6. Nodrošināt kvalitatīvu ZPD izstrādes vadīšanu un dalību
pilsētas, reģiona un valsts zinātniskajā konferencē

Prioritāte

Mērķis

Kontrole un
pārraudzība
Direktores vietnieces
izglītības jomā

Atbildīgais

Laiks

Pedagogi

2017.-2020.

Metodiskās
komisijas
vadītāji

2017.-2020.

Pedagogi

2017.-2020.

Pedagogi

2017.-2019.

Cilvēkresursi

Direktores vietnieces
izglītības jomā

Pedagogi

2017.-2018.

Cilvēkresursi

Direktores vietnieces
izglītības jomā

Pedagogi

2017.-2020.

Resursi
Normatīvie akti, sistēma „eklase”, cilvēkresursi
Mācību darba analīzes
materiāli, valsts pārbaudes
darbu analīzes materiāli,
cilvēkresursi
Cilvēkresursi, mācību un
audzināšanas darba analīzes
materiāli

ZPD, konferences rezultāti

Direktores vietnieces
izglītības jomā

Direktores vietnieki

Direktores vietniece
izglītības jomā

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem
Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana.
Pilsoniskās līdzdalības un iniciatīvas, lojalitātes un patriotisma veicināšana.
Izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā vērtībām.
Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, pilsētas, valsts
dzīvē.
Veicināt skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
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Organizēti izglītojoši pasākumi par karjeras jautājumiem.
Īstenota Karjeras izglītības programma sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Jelgavas pilsētas darba
devējiem.
Veiksmīgi īstenota audzināšanas programmas sastāvdaļa “Patriotiskā audzināšana”.
Izglītojamo audzināšanu pedagogi īsteno mācību stundās, klases audzinātāja stundās, ārpusstundu nodarbībās, starpbrīžos,
interešu izglītības nodarbībās, dažādos organizētajos pasākumos un projektos (izglītības iestādē un ārpus tās), ikdienas
sadzīves situācijās.
Ikvienam izglītojamajam nodrošinātas līdzdalības iespējas, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Sekmēts skolēnu patriotisms un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas,
valsts dzīvē.
Organizēti pasākumi skolēnu efektīvas saskarsmes un sadarbības sekmēšanai un vardarbības starp vienaudžu profilaksei.
Organizēti dažādi pasākumi (lekcijas, klases audzinātāja stundas, tematisku pasākumu kopumi, u.c.) atkarību profilaksei un
veselīga dzīvesveida popularizēšanai.
Veicināta skolēnu izpratne par drošību un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
Ieviešanas gaita

Uzdevumi
1. Īstenot Karjeras izglītības programmu sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības Universitāti un Jelgavas pilsētas darba
devējiem.
2. Īstenot mūsdienīgu karjeras attīstības atbalstu.
3. Ieviest interešu izglītības programmu “Starts biznesā”.
4. Organizēt Latvijas Republikas proklomēšanas 100.
gadadienai veltītus pasākumus un līdzdarboties iniciatīvā
“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”.

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Karjeras
konsultants

2017.-2020.

Karjeras izglītības pasākumu
programma1.-12.klasēm, klases
audzinātāja atskaites, mācību
ekskursiju izvērtējumi
Karjeras izglītības pasākumu
programma1.-12.klasēm

Ekonomikas
skolotājs

2017.

Interešu izglītības programma
“Starts biznesā”

2017.-2020.

Latvijas valsts simtgades svinību
programma, www.lv100.lv

Pedagogi,
karjeras
konsultants

Pedagogi

2017.-2020.

Kontrole un
pārraudzība
Direktores
vietniece audzināšanas darbā
Direktores
vietniece audzināšanas darbā
Direktores
vietniece audzināšanas darbā
Direktores
vietniece audzināšanas darbā
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5.

Īstenot audzināšanas programmas sastāvdaļu “Patriotiskā
audzināšana”.

6. Organizēt dažādas aktivitātes izglītojamo un skolas
darbinieku veselības veicināšanai.

7. Nodrošināt atbalsta pasākumus reemigrējošiem skolēniem
viņu sekmīgas adaptācijas un mācīšanās veicināšanai.
8. Organizēt pasākumus skolēnu efektīvas saskarsmes un
sadarbības sekmēšanai un vardarbības starp vienaudžiem
profilaksei.
9. Veicināt skolotāju un vecāku pozitīvu domāšanu un
komunikāciju skolēniem labvēlīgas vides nodrošināšanai.

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

http://nacionaliedargumi.lv/
klases audzinātāja atskaites
Audzināšanas programma
Pedagogi
Direktores
vietniece
audzināšanas
darbā,
medmāsa
Pedagogi,
atbalsta
personāls
MK vadītāji,
pedagogi,
atbalsta
personāls
Pedagogi,
atbalsta
personāls

2017.-2020.

2017.-2020.

Izglītojamo organizēto
pasākumu apraksti, Slimību
profilakses un kontroles centra
metodisks atbalsts
Individuālie izglītības plāni

2017.-2020.

Direktores
vietniece audzināšanas darbā

Direktore

Direktores
vietnieces izglītības
jomā

Cilvēkresursi
Direktores
vietnieki

2017.-2020.
Cilvēkresursi
2017.-2020.

Direktores
vietnieki

Skolas vide
Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un pilsētu veicināšana.
Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski drošas vides nodrošināšana.
Veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību pozitīvas gaisotnes nodrošināšanai skolā.
Pilnveidot skolas fizisko vidi.
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Skola sekmē labas attiecības starp pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem.
Skolā tiek koptas esošās tradīcijas, attīstītas un ieviestas jaunas.
Mājas lapa tiek pilnveidota atbilstoši mūsdienu prasībām, informācija regulāri aktualizēta un papildināta.
Līdzdalība starptautiskajos projektos, kas veicina skolas, pilsētas, valsts atpazīstamību pasaulē.
Sadarbībā ar masu medijiem sekmēta sabiedrības informētība par skolu.
Skolas fiziskā vide veicina izglītojamo attīstību.
Organizētas un atbalstītas labdarības akcijas, brīvprātīgo darbs.
Ieviešanas gaita

Uzdevumi
1. Nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un
pilnveidošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un skolas
vajadzībām.
2. Pilnveidot sadarbības formas starp pedagogiem, vecākiem
un izglītojamajiem.

3. Publicēt rakstus plašsaziņas līdzekļos par skolā
notiekošajām aktivitātēm un sasniegumiem.
4. Iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos.

5. Audzināt piederības apziņu un lepnumu par skolu, pilsētu,
valsti.
6. Labiekārtot skolas telpas un teritoriju.

Atbildīgais
Direktores
vietniece
audzināšanas jomā
Direktores
vietniece
audzināšanas
jomā,
pedagogi
Pedagogi
Angļu valodas
pedagogi

Pedagogi
Direktores
vietnieks
saimnieciskajos

Laiks

Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktore

Cilvēkresursi

Direktore

Cilvēkresursi

Direktores
vietnieki
Direktores
vietnieki

Resursi

2017.-2020.

2017.-2020.

2017.- 2020.

Cilvēkresursi
2017.- 2020.
Cilvēkresursi

Direktores vietniece
audzināšanas jomā

Finanšu resursi

Direktore

2017.- 2020.

2017.- 2020.
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jautājumos
7. Regulāri aktualizēt informāciju skolas mājas lapā.
8. Organizēt un atbalstīt labdarības akcijas, brīvprātīgo darbu.

Laborants
Klases audzinātāji

2017.- 2020.
2017.- 2020.

Cilvēkresursi
Cilvēkresursi

Pamatjoma
Prioritāte

Resursi
Materiāli tehniskās bāzes pilnveide izglītības programmu īstenošanai, telpu modernizēšana.
Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošana.

Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Nodrošināt mūsdienīgu vidi izglītības programmu realizācijai.
 Veicināta pedagogu tālākizglītība.
 Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs.
 Nomainīts skolas ēkai jumta segums.
 Uzstādīta bīdāmo plauktu sistēma bibliotēkā.
 Mācību priekšmeta standartam atbilstoši sakārtota sporta zāle.
 Skolā un peldbaseinā uzstādīta mūsdienu prasībām atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.
 Visi mācību kabineti nodrošināti ar projektoriem.

Direktores vietniece
izglītības jomā
Direktores vietniece
audzināšanas jomā

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
1. Atbalstīt un rosināt pedagogus pilnveidot profesionālo
kompetenci.
2. Veikt skolas ēdamzālē elektroinstalācijas un griestu nomaiņu.

Atbildīgais
Direktores
vietniece izglītības
jomā
Direktores
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Finanšu resursi
2017.-2020.

Direktore
Finanšu resursi

2017.

Direktore
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3. Nodrošināt pirmskolas telpas ar interneta pieslēgumu.

Finanšu resursi
Datortīkla
administrators

4. Nomainīt ugunsdrošības signalizāciju skolā un baseinā.

5. Aprīkot abas sporta zāles ar estētisku un prasībām atbilstošām
ventilācijas iekārtām.

6. Veikt skolas un baseina telpu remontu un labiekārtošanu.

7. Nomainīt skolas ēkai jumta segumu.

8. Modernizēt skolas bibliotēku.

Direktores
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos
Direktores
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos
Direktores
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos
Direktores
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos
Direktores
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos

2017.

Direktores
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos

Finanšu resursi
2017.-2018.

Direktore
Finanšu resursi

2019.

Direktore
Finanšu resursi

2017.-2020.

Direktore
Finanšu resursi

2020.

Direktore
Finanšu resursi

2020.

Direktore
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Pamatjoma
Prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Skolas darbības izvērtēšana un turpmākā attīstības plāna demokrātiska izstrādāšana.
Skolas attīstības un konkurētspējīgas darbības nodrošināšana.

Mērķis

Nodrošināt kvalitatīvu un rezultatīvu darbu skolas darbības 7 pamatjomās.
Īstenot izglītības procesu skolā saskaņā ar jaunākajām atziņām un inovācijām izglītībā.
 Veikts skolas darbības pašvērtējums par katru mācību gadu.
 Aktualizēts skolas pašnovērtējuma ziņojums.
 Nodrošināta skolas attīstības plānā izvirzīto uzdevumu izpilde.
 Skolas darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo dokumentu atbilstība ārējiem normatīvajiem dokumentiem.
 Ieviesta EDURIO sistēma.
 Veicināta skolas sadarbība ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un valsts institūcijām.
 Licencēta pamatizglītības programma, kods 21011111.

Novērtēšanas kritēriji

Uzdevumi
1. Organizēt pedagogu, metodisko komisiju un skolas
darbības pašvērtējumu sagatavošanu.
2. Plānot un organizēt argumentētu skolas darbības
pašnovērtēšanu un nodrošināt iespēju iepazīties ar to
visiem interesentiem.
3. Plānot un ievērot demokrātisku pieeju skolas
attīstības plāna 2017. – 2020. gadam izveidē.
4. Veikt pedagoģisko un tehnisko darbinieku,
izglītojamo un viņu vecāku anketēšanu skolas darbības
galvenajos aspektos un anketēšanā iegūtos rezultātus
izmantot skolas darbības pašnovērtēšanā.
5. Savlaicīgi aktualizēt skolas darbību
reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus
atbilstoši ārējiem normatīvajiem dokumentiem.

Ieviešanas gaita
Atbildīgais
Laiks
Direktores
2017.-2020.
vietnieki

Resursi
Cilvēkresursi

Kontrole un pārraudzība
Direktore

Cilvēkresursi
Direktore

2017.-2020.

Direktore

2017.

Paškontrole
Cilvēkresursi

Paškontrole

Cilvēkresursi
Direktores
vietnieki,
psihologs
Direktores
vietnieki

2017.-2020.

Direktore
Cilvēkresursi

2017.-2020.

Direktore
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6. Sistemātiski pārraudzīt skolas attīstības plāna
izpildi.
9. Īstenot izglītības procesa pārraudzību.
8. Motivēt metodisko komisiju vadītājus izrādīt lielāku
iniciatīvu novitāšu ieviešanā.
9. Turpināt iesaistīties starptautiskajos projektos
Erasmus+ un Twinning.
10. Ieviest EDURIO sistēmu skolā atgriezeniskās saites
nodrošināšanai.
11. Īstenot programmu “Sporto visa klase”.
12. Turpināt sekmēt skolas atpazīstamību sabiedrībā.
13. Licencēt pamatizglītības programmu, kods
21011111.

Direktores
vietnieki
Direktores
vietnieki
Direktores
vietnieks
izglītības jomā
Angļu valodas
pedagogi
Direktores
vietnieks
izglītības jomā
Pedagogi
Direktores
vietnieki
Direktores
vietnieki

2017.-2020.
2017.-2020.

Cilvēkresursi
Cilvēkresursi, iekšējās
kontroles plāns

Direktore
Direktore

Cilvēkresursi, MK plāni
2017.-2020.
2017.-2020.

Direktore
Cilvēkresursi

Direktores vietnieki

Finanšu resursi
2017.
2017.-2020.
2017.-2020.
2018.

Direktore
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi

Direktores vietnieki
Direktore
Direktore
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