
2017./2018.m.g. 
 
Skolas mērķis: Skolēnu iesaiste kvalitatīvas apmācības, audzināšanas un attīstības 
nodrošināšanas procesa īstenošanā. 
 
Skolas attīstības vektors: Skolēnu un skolotāju KD attīstīšana bilingvālās apmācības ietvaros, 
izmantojot mūsdienīgu izglītības vidi. 
 
Mērķis stundās: Mūsdienīga mācību procesa organizācija, akcentējot skolēnam precīzu SR 
definēšanu, AS un produktīvu uzdevumu risināšanu. Mērķtiecīga mācīšanas un mācīšanās 
kompetences veicināšana lasītprasmes, KD attīstībai. 
 

 
Skolas mērķu sasniegšana 

 

1.   Skolēnu KD attīstīšana caur lasīšanu 

Uzlabojumu konstatēšana Aktivitātes 2018./2019.m.g. tālākai 
attīstībai 

Kas ir izdarīts? 
Mērķtiecīgi saplānots un realizēts darbības plāns mērķa 
sasniegšanai 

1.  Lielākā daļa skolotāju skaidri formulē SR un beigās saņem 
AS. AS izriet no SR atbilstoši katra vajadzībām. 

2.   Daudzi skolotāji, plānojot stundu saturu un procesu, ir 
centrēti uz izglītojamo. 

3.  Apmēram puse no skolēniem prot noformulēt savas 
darbības mērķi stundas gaitā. 

4.   Lielākā daļa skolēnu saprot  SR, jo ir izpratuši stundas 
mērķi. 

5.  Skolotāji pārvalda KD attīstības metodikas, tehnikas un 
tehnoloģijas, pielietojot tās mācību procesā. 

6. Skolotāji aktīvi veido un aprobē produktīvus uzdevumus. 
7.    Ir pilnveidota skolas produktīvu uzdevumu banka. 
8.    Visi skolotāji ir apmācīti racionāli izmantot produktīvas 

metodes, darbojoties ar tekstu (skolas un pilsētas 
semināri, savstarpēja pieredzes apmaiņa vadības grupas 
sanāksmes analīzes gaitā). 

9. Skolotāji savstarpēji dalās pieredzē, uzstājoties 
pedagoģiskās sēdēs, semināros un vadības grupas 
sēdēs. 
Izveidotas programmas „Lasītprasmes attīstīšana” katrai 
klasei (1.-4. kl.) 
Ārpustundu laikā: 
Produktīva sadarbība ar pilsētas bibliotēkām’. 
Novadīts festivāls “Atvērta grāmata”. 
Vienreiz mēnesī tika organizēts flešmob “Lasām kopā” 
(piesaistīti vecāki). 
Notika konkurss “Vislabākais lasītājs”. 
SR: 
Skolēns prot strādāt ar tekstu: prot to sadalīt, atrast 
galveno, sastādīt plānu, pēc plāna strādāt ar tekstu, 
izmantot dažādas stratēģijas darbā ar tekstu dažādos 
priekšmetos un vairākās valodās. 
Skolēns mācību procesā un ikdienā pielietos kritiskās 
domāšanas prasmes: prasmi domāt patstāvīgi, prasmi 
veidot savu viedokli, prasmi uzklausīt citu viedokļus un 

Skolotāji pilnveidos kritērijus pēc 
kādiem un kā novērtēt skolēnu 
radošo vai citu produktīvo uzdevumu. 
Atbildīgā L.Trifanova 
  
Skola organizēs skolēnu Edurio 
aptauju par skolotāja mācīšanas stilu 
un darbu stundā. Atbildīgā I.Lučina 
 
Skolēnu mācību sasniegumu 
ikdienas un valsts pārbaudes darbos 
uzlabošana caur racionālu sadarbību 
skolēns-skolotājs-ģimene. 
  
Stundu vērošana (skolas vadība). 
Savstarpējā stundu vērošana - labas 
prakses piemēru izplatīšana 
(mācāmies viens no otra). 
Anketēšana par mācību stundu 
efektivitāti un sadarbību mācību 
procesā. 
Lasīšanas tehnikas tālāka attīstība, 
izmantojot KD un SMART 
tehnoloģijas. 
Skolēnu izaugsmes dinamikas 
veikšana (audzināt 100 teicamniekus 
Latvijas 100 gadei). 
Teicamnieku apbalvošana Ventspils 
pilī. 
Skolēnu, vecāku, skolotāju aptauja 
par jaunu pieeju stundu 
organizēšanā un apmierinātību.  
Sākumskolās monitoringa veikšana 
par lasītprasmes kvalitatīvu 
uzlabojumu, izmantojot šablonu 
analizatoru kā izpētes metodi. 
 



diskutēt, prasmi analizēt un izvērtēt informāciju, kā arī 
sociālās un komunikācijas prasmes. 

Skolēns prot uzstādīt savu attīstības mērķi un plānot 

darbību. 

Lasīšanas tehnikas attīstības dinamika: 
Norma - 38% 
Virs normas - 58% 
Zem normas - 4% 

 

      2. Skolēnu pamatkompetenču un domāšanas līmeņa attīstīšana, izmantojot produktīvu 
sadarbību 

Uzlabojumu konstatēšana Aktivitātes 2018./2019.m.g. 
tālākai attīstībai 

Pedagoģiskās sēdes pedagoģiskā sadarbība 
1. Analītiski – prognostiskā sēde: 

1.1. Darbības prioritātes un mērķa sasniegšanas vektora 
noteikšana 

1.2. Par skolēnu pamatkompetenču un domāšanas 
līmeņa attīstīšanas procesu 

2. KD tehnoloģiju izmantošana mācību darbā ar mērķi 
paaugstināt skolēnu sekmības kvalitāti un skolotāju darba 
efektivitāti:  
2.1. Mācīšanās grupu prezentācijas 
2.2. Produktīvo uzdevumu prezentācijas pa mācību 

priekšmetiem. 
3. IKT izmantošana mācību un ārpusklases darba 

optimizācijai un skolēnu sekmības dinamikas 
paaugstināšanai. 

4. Mazās pedagoģiskās sēdes “Skolēnu sekmības 
dinamikas paaugstināšanās/ pazemināšanās”: 1., 5., 6., 
9., 10., 12.kl.: 
4.1. Optimālā skolēnu sekmības dinamikas novērošanas 

un fiksēšanas sistēma    
4.2.  Izglītojamo zināšanu kvalitātes izvērtēšana – 

metodikas pilnveide         
5. Skolas metodiskās padomes darbība: 

5.1. Par MK un katra skolotāja izvirzītā mērķa kvalitāti un 
izmērāmību. 

5.2. Par stundu hospitēšanas rezultātiem un stundu 
apmeklēšanu skolotāju starpā 

5.3. Par skolēnu mācību sasniegumu dinamikas 
paaugstināšanu  

5.4. Par skolotāju darbības rezultātiem, atbilstoši 
izvirzītajiem mērķiem (AS)  

5.5. Par stundas efektivitāti, izmantojot produktīvus 
uzdevumus. Stundas kvalitātes un apmācības 
rezultāta mijiedarbība (kvalitātes analīze)      

6. Psiholoģiski-pedagoģiskie semināri: 
6.1. Pieredzes apmaiņa – turpināt organizēt un vadīt 

atklātās stundas, fakultatīvās nodarbības, 
meistarklases. 

6.2. Metodes un paņēmieni darbam ar skolēniem, kuriem 
ir zema motivācija un mācīšanas traucējumi.             

Skolēni patstāvīgi un/vai 
sadarbojoties ar citiem 
skolēniem veic augstākas 
domāšanas (izziņas) līmeņu 
uzdevumus. 
 
Lielāko daļu no stundas 
skolēni ir aktīvi mācību 
procesa dalībnieki, lietojot, 
analizējot un izvērtējot iegūtās 
zināšanas dažādu domāšanas 
(līmeņu) uzdevumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Pāru, grupu darbs un skolēna individualitātes 
attīstības vadīšana.  

6.4. Par skolas galveno prioritāšu (mērķu) un personisko 
mērķu noteikšanu un realizēšanu. 

6.5. Mācību laiks – visdeficītākais resurss. Valodnieki.   
6.6. Universālu domāšanas darbību attīstīšana mācību 

laikā 5.-12.klašu grupā. Valodu mācīšanās grupa.     
7. Sadarbība ar vecākiem (klases un skolas sapulces, 

aktivitātes vecākiem) 
7.1. Skolas un ģimenes sadarbības prioritātes un 

perspektīvas  
7.2. Efektīvi veidi kā attīstīt skolēnu domāšanu un 

motivāciju, virzītu uz radošumu mācību procesā 
8. Skolas, pilsētas konferences 
 

 Produktīvo uzdevumu risināšana stundas laikā un ārpus 
tās 

 Produktīvu uzdevumu bankas papildināšana 

 Darbs grupās, pāros dod redzamu sadarbības rezultātu: 
skolēns-skolēns un paaugstina skolēna apmierinātību un 
sasniegumus. 

 Savus pedagoģiskus atradumus skolotāji prezentē 
ikgadējās skolas konferencēs “No pamatkompetencēm uz 
kvalitāti”, pilsētas semināros un konferencēs, vada 
radošās darbnīcas. 

 Skolotāji dalās ar produktīvas sadarbības rezultātiem ar 
pilsētas, republikas un ārvalstu kolēģiem (organizējam 
seminārus, atklāto stundu vērošanu un analīzi viesiem no 
Cēsīm, Rīgas, Olaines, Utenas, ES projekta ietvaros un 
tml.). 

 
Uzlabojumi var tikt konstatēti: 
9. pēc mācību stundu vērošanas piezīmēm, kurās tiks 

atzīmēts, kādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību 
uzdevumus skolotājs piedāvā skolēniem 

10. pēc diagnosticējošo darbu analīzes (diagnosticējošos 
darbos tiks izmantota dažādu domāšanas (izziņas) 
līmeņu uzdevumi un skolēni būs veikuši arī augstākas 
sarežģītības uzdevumus) 

Rezultātā skolēns prot: 
11. izvirzīt mērķi un organizēt tā sasniegšanu; 
12. parādīt savu izpratni vai pārpratumus par pētāmo 

materiālu; 
13. uzdot jautājumu novērotajiem faktiem, atrast parādību 

cēloņus; 
14. strādāt ar instrukcijām; 
15. aprakstīt rezultātus; 
16. mutiski un rakstiski runāt par pētījuma rezultātiem, 

izmantojot prezentācijas; 
17. bilingvāla kompetence; 
18. spēj sistematizēt informāciju atbilstoši noteiktajām 

pazīmēm; 
19. zina, kā atrast informācijas kļūdas, lai sniegtu pamatotus 

argumentus 
20. zina, kā izveidot asociatīvas saiknes starp informācijas 

ziņojumiem 

 



3. Pilnvērtīgas un mūsdienīgas mācību vides veidošana, kvalitatīva izglītības procesa 

nodrošināšanai un izglītojamo attīstībai 

 

Uzlabojumu konstatēšana Aktivitātes 2018./2019.m.g. tālākai 
attīstībai 

1. Ir izstrādāts Ventspils 3.vidusskolas darbības plāns 
pedagogu profesionālo kompetenču nodrošināšanai 

2. Pilnveidota metodiskā vide 
2.1. Tika veikta skolotāju vajadzību diagnostika 

pārrunās, stundu vērošanas laikā, kā arī, 
izmantojot “prāta vētras” metodi augusta 
pedsēdē, darbojoties grupās. 

2.2. Sadarbība ar pilsētas metodisko dienestu: 
2.2.1. Vadība paaugstināja savu kapacitāti 

(vadības komandas apmācība klātienē un 
online režīmā); 

2.2.2. Skolotāji apmeklēja saplānotas kursus, 
saistībā ar jauno mācību saturu un attīstības 
vektoru “Skola-2030” 

2.2.3. Skolotāji vēroja un analizēja stundu 
(mācamies viens no otrā) 

3. Paplašināta mācību darbības izglītojoša vide 
3.1. Aktīvā sadarbība ar bibliotēkām, muzejiem, VDC, 

Democentru, Jaunrades namu, uzņēmumiem 
(apmeklējam saplānotas izglītojošos pasākumus) 

3.2. Produktīvā sadarbība ar Eiroparlamentu, 
Saeimu, ministrijām (ēnu dienas ietvaros. Akcija 
“Atpakaļ uz skolu), ka arī ar sabiedriskām 
organizācijām un kustībām (Jaunsargi, dakters 
Klauns, drosmes kaste un tml.) 

4.  Optimizētā radošā vide, izmantojot iekšējo un ārējo 
iespēju: 
4.1. Muzikālais teātris 
4.2. Skolotāju ansamblis 
4.3. Skolotāju orķestra grupa 
4.4. Sporta aktivitātes 
4.5. Projektu realizēšana 
4.6. Teātra, operas izrādes kolektīvā apmeklēšana 
4.7. Korporatīvie pasākumi 
4.8. Kopēji braucieni 

5. Attīstīta veselības saudzējošā vide: 
5.1. Nodarbības trenažieru zālē 
5.2. Stundu saraksta racionalitāte 
5.3. Prasmīga skolotāju un skolēnu darba 

organizācija 
5.4. Medicīniskas palīdzības pieejamība 

6. Attīstīta skolotāju IKT kompetence (praktiskās 
nodarbības, individuālās konsultācijas) 

Sasniedzamais rezultāts: 

1. Pedagogi apzinās savu atbildību par izglītības 
procesa organizēšanu un tā rezultātiem. 

2. Pedagogs ir atbildīgs par savas personības 
izaugsmi un savu lietišķo attiecību pilnveidošanu. 

 Vērot stundas, pievēršot 
uzmanību stundas ievada daļai 
(mērķis, SR), nobeiguma daļai 
(AS), refleksijai. 

 Nodrošināt skolotāju savstarpējo 
stundu vērošanu. 

 Aktivizēt pedagogu darbību jomu 
grupu ietvaros un to sadarbību. 

 Stresa menedžmenta apguve un 
pielietošana. 

 Palielināt skolēnu īpatsvaru, kuri 
uzrāda augstākus kompetenču 
līmeņus. 

 Samazināt bērnu skaitu ar 
zemām pamatprasmēm. 

 Veicināt iespēju radīšanu talantu 
atklāšanai un izkopšanai. 

 Teicamnieku audzināšana. 

 
 
 
 
 
 

 

 



3. Pedagogs apzinās un veicina radošuma kā 
prasmes attīstīšanu  ikdienā. 

4. Pedagogs palīdz bērniem savlaicīgi risināt viņu 
saskarsmes  problēmas. 

5. Pedagogs palīdz attīstīt emocionālo intelektu. 
6. Skolas komandas sadarbība kopīgi izprastu 

mērķu sasniegšanā un sasniegumu uzlabošanā. 
7. Pedagogu apmierinātība 
8. Stundu kvalitātes un efektivitātes pakāpes 

paaugstināšana 
9. Iedvesmojošā darbība, produktīvā sadarbība 
10. Paaugstinātā vadības un skolotāju personiskā 

efektivitāte 
11. Korporatīvas intereses, patriotisms 
12. Brīvākā un aktīvāka savstarpējā 

darbība/sadarbība 
13. Skolas absolventu iestāšanas augstskolās 
14. Veiksmīgo absolventu turpmāka dzīve  
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Ventspils 3.vidusskolas izvirzīto prioritāšu īstenošana 2017./2018.m.g.(skolas attīstības plāna realizēšana) 

Skolas mērķis: Skolēnu iesaiste kvalitatīvas apmācības, audzināšanas un attīstības nodrošināšanas procesa īstenošanā. 

 

Skolas attīstības vektors: Skolēnu un skolotāju KD attīstīšana bilingvālās apmācības ietvaros, izmantojot mūsdienīgu izglītības vidi. 

 

Mērķis stundās: Mūsdienīga mācību procesa organizācija, akcentējot skolēnam precīzu SR definēšanu, AS un produktīvu uzdevumu risināšanu. 

Mērķtiecīga mācīšanas un mācīšanās kompetences veicināšana lasītprasmes, KD attīstībai  

Pamatjomas  Paveiktais (rezultāts) Prioritātes 2017./2018.m.g. 

Mācību saturs - Skolas programmu saturs ir mūsdienīgs, ievēro izglītojamo pieprasījumu un 

vajadzības. Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst licenzētājam 

programmām. 

- Katram mācību priekšmetam katrā klasē ir izveidots tematiskais, plāns ņemot 

vērā klašu īpatnības, kurš tiek apspriests priekšmeta metodiskajā komisijā. 

- Plānojot darbu, skolotāji ievēro valsts standartus, kā arī pievērš uzmanību 

skolēna spējām, vajadzībām, paredzot individuālo darbu ar bērniem, kuriem 

rodas grūtības mācību procesā, gan ar talantīgajiem bērniem. 

- Ir izveidoti pārbaudes darbu un konsultāciju grafiki. 

- Katru mācību gadu pedagogi veic sava darba pašvērtējumu. Metodiskā padome 

analizē tos un sniedz nepieciešamo atbalstu problēmu risināšanai. 

- Skola pievērš uzmanību mācīšanās rezultātu analīzei un gala sekmju prognozei 

- Elektroniskajā formā izstrādātie metodiskie materiāli mācību priekšmetos ir 

pieejami visiem skolotājiem.  

- Skolas pievērš uzmanību skolēnu kvalitatīvai apmācībai bilingvālajā apmācībā. 

- Skola tradicionāli piedāvā adaptācijas nodarbības topošiem pirmklasniekiem 

- 1.-3. kl. turpina īstenot jaunu mācību priekšmetu ”Datorika” ka āri KD attīstība 

caur lasīšanu 

Realizējot ZMT caur pedagoģisku sadarbību, 

- organizētas pedagoģiskās sēdes: 

- Analītiski – prognostiskā pedsēde. 

- KD tehnoloģiju izmantošana mācību darbā ar mērķi paaugstināt skolēnu 

sekmības kvalitāti un skolotāju darba efektivitāti.  

- Mācīšanās grupu prezentācijas  

 Mācību satura un procesa personalizācija 

 Turpināt veicināt valodu prasmju apguvi 

bilingvālajā apmācībā 

 Turpināt sadarboties ar skolēnu vecākiem 
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- Produktīvo uzdevumu prezentācijas pa mācību priekšmetiem. 

- IKT izmantošana mācību un ārpusklases darba optimizācijai un skolēnu 

sekmības dinamikas paaugstināšanai. 

- Mazās pedagoģiskās sēdes  

- “Skolēnu sekmības dinamikas paaugstināšana/pazemināšana” 1., 5., 6., 9., 10., 

12.kl.: 

- Optimālā skolēnu sekmības dinamikas novērošanas un fiksēšanas sistēma.                            

- Izglītojamo zināšanu kvalitātes izvērtēšana – metodikas pilnveide. 

- Vadības grupas sanāksmēs analizēti jautājumi: 

- Skolēnu sekmības dinamikas analīze (3., 6. ,7.–9., 11.kl.                                                                   

oktobris, aprīlis; 5., 10. un 12. klasē  novembris, marts)                         

- Skolēnu radošā potenciāla attīstīšana, izmantojot KD un IKT tehnoloģijas 

(komunikācijas un prezentācijas iemaņas), decembris 

- Mājas darba loma pamatmācību materiāla nostiprināšanā (apjoms, vērtēšana, 

vērtēšanas kritēriji, rezultāts), janvāris 

- Radošo uzdevumu loma mācību sasniegumu paaugstināšanā (daudzums, 

vērtēšanas kvalitāte, vērtēšanas kritēriji), februāris 

- Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāju sadarbība, realizējot 

skolas pamata prioritātes (mācīšanas grupu starpatskaite), novembris, februāris    

- Metodiskā padome izskatīja jautājumus: 

- Par MK un katra skolotāja izvirzītā mērķa kvalitāti un izmērāmību, oktobris 

- Par stundu vērošanas rezultātiem un stundu apmeklēšanu skolotāju starpā, 

novembris                                         

- Par skolēnu mācību sasniegumu dinamikas paaugstināšanu (analīze), decembris 

- Par skolotāju darbības rezultātiem, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem (AS), 

februāris 

- Par stundas efektivitāti, izmantojot produktīvus uzdevumus. Stundas kvalitātes 

un apmācības rezultāta mijiedarbība. (kvalitātes analīze), aprīlis    

- Noteikti stundu vērošanas mērķi: - IKT, KD tehnoloģijas izmantošana 

stundā.  

- Skolotāji aktīvi izmanto iegūto tehniku savās stundās un KD, IK un SMART 

tehnoloģijas. 

- Elektroniskajā formā izstrādāti metodiskie materiāli mācību priekšmetos ir 

pieejami visiem skolotājiem.  
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- Skolotājiem tiek sniegtas konsultācijas jaunu tehnoloģiju izmantošanā mācību 

procesā. Skolotāju individuālas konsultācijas var iedalīt divas pozīcijas: 

tehniskie jautājumi un programmas nodrošinājums. Tehniskie jautājumi – 

problēmas ar internetu, skaņas pazušana, jaunu programmu instalēšana. 

Programmas nodrošinājums – prezentāciju veidošana, tabulu un grafiku 

sastādīšana, to apstrāde. 

- Plānojot darbu, skolotāji paredz informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 

izmantošanu ikdienas darbā. 

- Pamatskolā un vidusskolā matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā plaši tiek 

izmantoti skolēnu pašmācības diski, kas ir pieejami www.e-klase.lv  

- Jaunu programmu meklēšana un aprobācija:  

- Trešo gadu tiek aprobēta mācību programma “Datorika”1.-3.kl..  

- 1.semestrī 10.klases skolēni piedalījās konkursā “Ventspils IT izaicinājums” 

un saņēma atzinības rakstu 

- 1.semestrā beigas visi skolēni, kas apgūst datoriku un informātiku piedalījās 

pasākumā koda stunda un ieguva dalībnieka sertifikātu 

- Valsts eksāmenā “Informātika 12.klasei” vidējā atzīme ir 7 (2017./2018.m.g.). 

- Pilsētas konkursā “Itiņš - 2018” 10-12.klašu grupā ir izcīnīta 2.vieta. 

- Starptautiskā konkursā “Olimpis” skolēni ir ieguvuši 1. un 2.līmeņa diplomus 

16 matemātika, informātikā, dabaszinības un citas priekšmetos 

- Skolēnu mācību sasnieguma dinamika (programmēšana) ir redzama code.org 

sistēmā un tiek dinamiski atjaunināta. 

- 1.semestra beigās visi skolēni, kas apgūst datoriku un informātiku, piedalījās 

pasākumā koda stunda un ieguva dalībnieka sertifikātu. 

Skolēnu mācību sasnieguma dinamika (programmēšana) ir redzama code.org sistēmā 

un tiek dinamiski atjaunināta. 

 Realizējot audzināšanas programmu, galvenais mērķis ir sistemātisku un 

koordinētu, mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu veidošana, lai attīstītu 

radošu, uzņēmīgu un atbildīgu cilvēku un sekmētu skolēna pašattīstības un 

pašaudzināšanas prasmes 

Skola ir izstrādāta vienota audzināšanas darba programma, kurā ievērota pēctecība 

un mērķtiecība. Audzināšanas darba plānošanā, organizēšana un vērtēšana ir iesaistīti 

klašu audzinātāji un izglītojamie. Klases audzinātājs veido savu darba plānu, vadoties 

Prioritātes audzināšanas darbā: tikumiskā un 

patriotiskā audzināšana, veselības 

nostiprināšana, karjeras izglītība, 

pašrealizēšanās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināt skolotāju darbu pie jaunām 

apmācību tehnoloģijām. 

 

Prioritāte audzināšanas darbā: tikumiskā un 

patriotiskā audzināšana, veselības 

nostiprināšana, karjeras izglītība, 

pašrealizēšanās. 

 

 

 

http://www.e-klase.lv/
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pēc izglītojamo interesēm un vajadzībām, attīstot vispusīgu personību, kā arī no 

audzināšanas prioritātēm un klases īpatnībām.  

 Skolā darbojas ekopadome. 

Ekopadomē ir saplānotas aktivitātes, kas tiks īstenotas 2018. gadā.  

 Realizējot karjeras izglītības programmu tika organizētas šādas aktivitātes: 

- Atklāto durvju dienas apmeklēšana valsts iestādēs: Valsts policija, Tieslietu 

ministrija, Robežsardze.  

- Karjeras nedēļas pasākumi un ekskursijas 2017. gada oktobrī dažādu klašu 

grupām 

- Sarunas ar uzaicinātiem karjeras konsultantiem 

- Izstāžu un mācību iestādes apmeklēšana 

 

 

 

2018.gadā īstenot saplānotās aktivitātes 

attiecīgajā līmenī. 

 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skola dod iespēju katram skolniekam atbilstoši viņa spējām sasniegt augstus mācību 

rezultātus. Šo uzdevumu veic profesionāls un metodiski izglītots pedagogu kolektīvs, 

kas atvērts sadarbībai un savstarpējai pieredzes apmaiņai. 

Skolas administrācija regulāri vērtē mācību procesa kvalitāti.  

Stundu vērošanas mērķis ir sniegt metodisko palīdzību mācību stundas saturā, SR, AS, 

metožu, paņēmienu izvēlē, mūsdienīgu tehnoloģiju apgūšanā un ieviešanā, bilingvālās 

apmācības mērķtiecīgā izmantošanā. Rezultāti liecina, ka stundu plānojums 

strukturēts, izvēlētās metodes piemērotas skolēnu vecumam, mācāmā viela saistīta ar 

praktisko dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

Liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšanai. Stundās tiek 

izmantoti produktīvi uzdevumi, laboratorijas un praktiskie darbi. Skolotāji arī izmanto 

mācību ekskursijas, izstādes, IKT. 

Pakāpes: 3 pakāpe 2 skolotājiem.  

Skolotāji rosina skolēnus mācīties atbilstoši savām spējām, motivēt jaunu zināšanu 

apguvei; uzņemties atbildību par saviem mācību rezultātiem, vērtēt savu darbu, 

darboties ar dažādiem informācijas avotiem. 

Skolēni iesaistīti matemātikas konkursos 1.-4.klasei “Tik vai Cik?”, starptautiskā 

konkursā “Ķengurs” 1. – 12.klasei. 

Par skolēnu mācību rezultātiem regulāri tiek informēti vecāki. Skola organizē atklāto 

durvju dienas, kurās vecākiem ir iespēja apmeklēt stundas, saņemt konsultācijas no 

mācību priekšmetu pedagogiem par skolēna mācību sasniegumiem un iespējām tos 

uzlabot. 

- Skolēnu un skolotāju kritiskās domāšanas 

attīstīšana bilingvālās apmācības ietvaros. 

- Skolēnu pamatkompetenču un domāšanas 

līmeņa attīstīšana, izmantojot produktīvu 

sadarbību. 

- Izglītojamo zināšanu kvalitātes un to 

izmantošanas izvērtēšanas metodikas un 

sistēmas pilnveidošana. 

- Pedagogu sadarbība mācību stundu 

uzlabošanai. 
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Skolā uzskaita un analizē skolēnu stundu kavējumus. Klašu audzinātāji un mācību 

daļa katru mēnesi apkopo kavējumus un informē par to vecākus.  

 Skolā funkcionēja 2 mācīšanas grupas: dzm un valodnieki.  

 Mācīšanās grupu nodarbības notika 1 reizi mēnesī.  Katrai grupai bija noteikts 

darba fokuss un izvēlēta tēma. 

Dz un matemātikas grupa izvēlējās tēmu “Darbs ar informāciju”. 

- Informācijas transformācija (tabulas, diagrammas, shēmas, teksts). Piemēram, 

kā pārveidot informāciju no shēmas tekstā un otrādi. Uzdevumu meklēšana, 

gatavošana, aprobācija 

- Informācijas interpretācija (pareizība, attēlošana un tml.) 

- Informācijas meklēšanas no dažādiem avotiem (atlase, uzticamība, pareizība, 

saīsināšana, transformācija, interpretācija) 

- Noslēpta informācija un kā tā darbojas 

- 2017./2018.mācību gadā skola realizēja Nordplus Junior projektu par veselīgu 

dzīvesveidu.  

- Ir pabeigti DZM organizētie ekspertu kursi, tiek vadīta DZM mācīšanas grupu 

skolā, kura organizē un mudina skolotājus veidot ārpus klases izglītojošus un 

integrētus pasākumus. 

- Darbs par skolas datu konsultantu Edurio sistēmā. 

- 2018.gada 21.-23.martā I.Lučina piedalījās ES programmas izglītības, 

apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” aktivitātes eTwinning 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Minecraft 

izmantošana skolā un mācību projektos”. 3 dienu laikā izveidotais eTwinning 

projekts ieguva 3.vietu.  

- Mācības skolas vadības komandas grupā “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

- 2017.gada septembrī I.Lučina uzstājās ar prezentāciju par skolas metodisko 

darbu un mācīšanas grupām viesiem no projekta “LEADING TO LEARN 

TOGETHER - LELETO” 

- 2018.gada 23.martā I.Lučina uzstājās Microsoft Latvia konferencē ar 

prezentāciju par spēles izmantošanu mācību procesā.  

2018.gada 9.maijā skolotāji vadīja atklāto stundu “Loģiskās funkcijas izmantošana” 

10.klasē  LU ekspertiem un saņēma augstu sava darba novērtējumu, kā arī uzstājās ar 

prezentāciju par skolas mācīšanas grupām viesiem no Utenas. 
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 Darbs Edurio sistēmā AS saņemšanai no skolotājiem, skolēniem un vecākiem. 

Izglītojamo 

sasniegumi 
Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (salīdzinājuma ar iepriekšējo mācību gadu) 

Sākumskolā: Skolēnu mācību sasniegumu dinamika ir stabila. Valsts standartu 

apgūšana 99% 

Latviešu valoda – dinamika stabila. Priekšmeta apguves koeficients 97%  

Svešvalodās - augsts un optimāls līmenis pieauga no 71 līdz 77%, zems 3%, 

Mazākumtautību (krievu) valoda – dinamika stabila, augsts un optimāls līmenis 67%, 

pietiekams palielinājās līdz 31% 

Matemātika augsts un optimāls līmenis 48%, pietiekams no 52% pazeminājās līdz 45% 

Fizika stabili augsti A+O līmeņi 55% 

Ķīmija A+O līmeņi no 53% palielinājās līdz 54%, bet pietiekams pazeminājās no 46% 

līdz 44% 

Bioloģija A+O līmenis no 70% palielinājās līdz 72%, nepietiekama līmeņa nav. 

Ģeogrāfijā nedaudz pazeminājās A+O līmeņi, pietiekamais 34% 

Vēsture A+O līmeņi pieauga no 76% pazeminājās līdz 72% 

Informātika dinamika stabila, A+O līmeņi 83% 

 Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Diagnosticējošie darbi latviešu valodā 3.klasē notiek veiksmīgi. Otro gadu 

skolēniem nav nepietiekamā līmeņa, bet augsts un optimāls līmenis vairāk kā 70%. 

Dzimtajā valodā (krievu) augsts un optimāls līmenis ir 90%, bet nepietiekama 

līmeņa nav. 

Matemātikā augstam un optimālam līmenis ir tendence augt, bet nepietiekama 

līmeņa nav.  

6.klasē latviešu (valsts) valodā optimālais līmenis pēdējos 2 gadus ir stabils, 

pietiekamais nedaudz samazinājies, un nedaudz pieaudzis nepietiekamais.  

Mazākumtautību (krievu) valodā samazinājies optimālais, un pieaudzis 

pietiekamais līmenis, nepietiekamais nav. 

Matemātikā pieaudzis augstais apguves līmenis, samazinājies optimālais, un 

pieaudzis pietiekamais līmenis. 

Dabaszinībās optimālais līmenis pieaudzis no 50% līdz 58%, nepietiekamais 

līmenis nav.  

9. klašu rezultāti centralizēta un valsts eksāmenos 

         CE latviešu (valsts) valodā parādījies augstais līmenis, pietiekamais un 

nepietiekamais līmenis stabils.  

 Skolēnu personības īpašību kopuma 

pilnveidošana veiksmīgai mūžizglītībai; 

Latvijas patriotu audzināšana. 

 Turpināt skolēnu sasniegumu dinamikas 

analīzes pilnveidošanu 

 Nodrošināt skolēna pietiekamu atbalstu, 

atbilstoši viņa vajadzībām un progresam 

 Veicināt skolēnu pētniecisko prasmju 

attīstību 

 Noteikt pasākumus mācīšanas rezultātu 

uzlabošanai tajos mācību priekšmetos, 

kuros ir zemāki sasniegumi 

 Palielināt skolēnu īpatsvaru, kuri uzrāda 

augstākus kompetenču līmeņus 

 Veikt pedagogu profesionālas darbības 

novērtēšanu. 

 Veidot skolēniem iemaņas prognozēt 

mācību rezultātu attīstīt viņu prasmes 

novērtēt savus mācību sasniegumus un 

uzņemties atbildību par sasniegto rezultātu 

 Caurviju kompetenču attīstība visos 

mācību priekšmetos 

 Pievērst uzmanību spējīgāko skolēnu 

prasmju attīstīšanai.  

 



12 
 

        Mazākumtautību (krievu) valodā augstam un optimālam līmenis ir tendence augt, 

pietiekamais samazinās, bet nepietiekamais nepaaugstinās.  

        Angļu valodā augstam un optimālam līmenis vērojama tendence augt, pietiekamais 

samazinās, bet nepietiekamais nepaaugstinās.  

        Matemātikā ievērojams augsta un optimālā līmeņa kāpums, pietiekamā 

samazinājums un nepietiekamā nav.  

       Vēsturē ievērojama augstā un optimālā līmeņa rādītāju uzlabojums, nav 

nepietiekamā līmeņa.  

12.klases rezultāti centralizētos un valsts eksāmenos 

          Latviešu (valsts) valodā zemi rādītāji pieņemtās vērtēšanas sistēmas dēļ, kur 39 – 

1 % uzskatāms par nepietiekamu līmeni.  

         Angļu valodā svārstības vērtējumos atkarīgas no skolēnu atlases, viņu motivācijas. 

Nepietiekama līmeņa nav.  

         Matemātikā vērtēšanas reglaments definē 39-1 % kā nepietiekamu līmeni, tomēr 

vidējais apgūšanas koeficients ir augstāks nekā valstī. Visi skolēni saņēma sertifikātus. 

Sīkāka informācija par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes 

darbos ir redzama 2016./2017.m.g. pašnovērtējuma ziņojumā. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

 

 Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls. Izglītojamo psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās vajadzības tiek regulāri apzinātas. Šo informāciju izmanto 

izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar valsts un pašvaldības atbildīgajām 

institūcijām.  

 Katram skolēnam individuāli ir iespēja saņemt sociāli pedagoģisko  un  psiholoģisko 

palīdzību  pie sociālā pedagoga. Sociālais pedagogs pēc nepieciešamības vada 

nodarbības skolēniem, skolotājiem, vecākiem un strādā gan individuāli, gan 

sadarbībā ar klašu audzinātājiem, medmāsu un vecākiem, gan profilakses darbu 

klašu kolektīvos un individuāli. 

Skolā ir nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe: prasībām atbilstošā medicīnas 

kabinetā strādā skolas medmāsa.  

Visiem izglītojamiem ir pieejama skolas bibliotēka, lasītava, divas datorklases. 

Skolas vadība organizē seminārus par sadarbības pedagoģijas jautājumiem, skolotāji 

apmeklē kursus un pašizglītībā pilnveido sadarbības pedagoģijas jautājumus.  

 Bērnu un pusaudžu veselības saglabāšanai un nostiprināšanai papildus ir (3. – 

4.klasei) sporta stundas, koriģējošās vingrošanas, peldēšanas un slidošanas 

 Skolēnu mācību sekmju kvalitātes, 

mācību motivācijas un efektivitātes 

paaugstināšana, izmantojot mūsdienīgas 

tehnoloģijas un metodes.  

 Racionāla informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju izmantošana mācību un 

ārpusklašu darba optimizēšanai. 

 Nosacījumu radīšana katra skolēna 

sekmīgai apmācībai, saskaņā ar viņa 

iespējam. 

 Agrīnas spec. vajadzību un mācību 

grūtību diagnostikas veicināšana visās 

izglītības pakāpēs un veidos. 

 Karjeras izglītības pieejamība, dažādu 

pasākumu piedāvājums. 
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nodarbības. 

Talantīgiem skolēniem skola piedāvā papildizglītības bloku: krievu tautas 

instrumentu orķestris, kori, solo dziedāšanas studija, vokālais ansamblis, “Čaklās 

rokas”, skolas teātris, fakultatīvus: latviešu valoda, matemātika, vēsture – 9.klasei, 

matemātika – 6.klasei, matemātika – 12.klasei. Skolā notiek fakultatīvās nodarbības 

kritiskās domāšanas attīstībai 1.-3.klasei, datorikā 1.-3.klasei. 

 Skolā darbojas “mazais gudrinieks” sākumskolas skolēniem KD attīstīšanai caur 

lasīšanu.(1.-3.kl) 

 Skola regulāri organizē dažādas sporta sacensības un piedalās pilsētas konkursos, 

Olimpiskajās dienās, tūrisma dienās, kā arī apbalvo uzvarētājus. 

 Projektu vadīšana skolā - 2017./2018.gadā skola sekmīgi realizēja Nordplus 

projektu par veselīgu dzīvesveidu (trīs mobilitātes Zviedrijā, Somijā un Igaunijā 

piedalījās 15 skolēni un 6 skolotāji) un iesniedza Erasmus + projektu "Dzimumu 

vienlīdzība – sieviešu tiesības mūsdienu Eiropā " (projekts ir atbalstīts) 

 2017./2018.m.g. četri 12.klases absolventi apbalvoti ar Ministra prezidenta atzinības 

rakstiem: Freija Karīna, Jerihova Anastasija, Dudņika Marina, Staņeviča Anastasija 

 Simtgades loterijas stipendiju saņēma 12.klases absolvente Freija Karīna  

 Ventspils pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti 2017./2018.m.g. :  

o Vizuālās mākslas olimpiāde: Marija Muzika, 12.klase, 3.vieta 

o Ķīmijas Valsts olimpiādes 9.-12. klasēm: Liubov Sazonemko, 10.klase, 

atzinība 

o Konkurss “Tik vai cik?”, 4.a klase, 1.vieta pilsētā 

o Ventspils pilsētas izteiksmīgas lasīšanas konkursa "Живое слово" 

uzvarētājus: 

5.klase: 

Avakjana Evnika - 2.vieta 

Logina Darja - 2.vieta 

Lefevre Sophie - 3.vieta 

6.klase 

Božinska Anastasija - 2.vieta 

9.klase 

Doriņina Rebeka - 1.vieta 

Liachkanov Aleksei - 2.vieta 
o 8.-9.klašu meitenes ieguva 2.vietu sacensībās “Lāses kauss-2018” 
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 Ir pozitīva dinamika skolēnu mācību sasniegumos: 

54 skolēni tika apbalvoti ar atzinības rakstu un balvām teicamnieku ballē  

o Starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs” skolas uzvarētāji: 

1.vieta skolas līmenī: 2.klase –Rupato Timofejs, 3.klase – Popovs Dmitrijs, 4.klase 

– Antonova Karalīne, 5.klase – Jolkins Vadims, 6.klase – Jerjomina Viktorija, 

7.klase – Pampejevs Konstantins,  

8.klase – Dlipskis Andris, 10.klase – Liubov Sazoņenko, 12.klase – Marčenkova 

Jekaterina 

 Starptautiskā mācību priekšmetu konkursa “Olimpis” uzvarētāji: 

o Rudens sesijā 37 skolēni saņēma diplomus par I, II un III.vietu, pateicības 

matemātikā, angļu valodā, informātikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, vēsturē, fizikā, 

ķīmijā un dzimtā valodā. Darja Loseva no 2.a klases un Deniss Cvetkovs no 

4.a klases saņēma medaļas par izciliem sasniegumiem. 

o Pavasara sesijā 42 skolēni saņēma diplomus par I, II un III.vietu, pateicības 

matemātikā, angļu valodā, informātikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, vēsturē, fizikā, 

ķīmijā un dzimtā valodā. Anastasija Andrjušina no 3.b klases un Kims Ganža 

no 3.a klases saņēma medaļas par izciliem sasniegumiem. 

 Sadarbības pasākums ar Latvijas orientēšanas federāciju:  

orientēšanās skolas telpās. 

1.vieta: 

5.klašu grupā - A.Mironova 

6.klašu grupā - R.Matveičuks 

7.klašu grupā - D.Rudenko 

8.-9.klašu grupā - A.Ilarionovs 

vidusskolā - G.Golubevs 

2.vieta: 

5.klašu grupā - D.Klunduks 

6.klašu grupā - V.Jermoļins 

7.klašu grupā - A.Djakovs 

8.-9.klašu grupā - E.Savinkins 

vidusskolā - V.Kalniņa 

3.vieta: 

5.klašu grupā - A.Žarova 
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6.klašu grupā - K.Šļapunova 

7.klašu grupā - A.Fjodorovs 

8.-9.klašu grupā - D.Manajevs 

vidusskolā - A.Jacukeviča 

 Ventspils 3.vidusskolas krievu tautas mūzikas instrumentu orķestris “Kaļinka” 

ieguva 1.vietu Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu, instrumentālo 

kolektīvu un popgrupu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” 

 Visi mūsu skolas kolektīvi, kuri piedalījās valsts mēroga izpildītājmākslas konkursā 

“Tatjanas diena – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā”, kurš notika 2018.gada 

20. un 21.janvārī Rīgā, kļuvuši par šī konkursa uzvarētājiem visās nominācijās: 

 Nominācija “Vokāls”: 

Kategorijā “5.-7.klase”: 1.vieta vokālajam ansamblim “Dream team”: 

Aleksandra Kravčenko, Angelina Varvašenko, Tatjana Tolstika, Svetlana 

Aršinova, Evnika Avakjana, Taisija Kučuhidze, vadītāja Anžela Zraičenko; 

“С добрым утром, люди!”, A.Zraičenko vārdi, B.Stuona mūzika; 

Kategorijā “Pedagogi”: 1.vieta pedagogu trio: Vera Šengelija, Anžela 

Zraičenko, vadītāja Ludmila Baidarova (bajāns); “Летит напев 

гармоники”, L.Baidarovas vārdi un mūzika. 

Kategorijā “Ģimeņu uzstāšanās”: 1.vieta vokālajam ansamblim: Irina 

Labecka, Olimpiada Basenko, Svetlana Leiko, Jeļena Fomičova, Alina 

Ruicēna, Aleksandra Kravčenko, vadītāja Anžela Zraičenko, “Pie Dieviņa 

gari galdi”, latviešu tautasdziesma. 

 Nominācijā “Instrumentālā mūzika”: 

Kategorijā “5.-7.klase”: 1.vieta Krievu tautas instrumentu ansamblim 

“Kaļinka”: Rebeka Doroņina, Evelīna Mozoļina, Ruslana Černova, Elīna 

Tolkačova, Tatjana Tolstika, Avigeja Doroņina, Polina Pomorceva , Jeļena 

Rusinovska, Svetlana Aršinova, Karalīna Antonova, Jegors Stuklovs, 

Germans Tomašuks, Daniels Balika, Patriks Popovs, vadītāja Ludmila 

Baidarova; “Jautrā Rīga”, R.Paula mūzika, «Край березовый», 

E.Derbenko mūzika; 

Kategorijā “Pedagogi”: 1.vieta instrumentālajam ansamblim: Anžela 

Zraičenko, Svetlana Slobodjaņuka, Viktorija Kurdjukova, Guntars Klaips, 
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Rūta Rūde, Rebeka Doroņina, Germans Tomašuks, vadītāja L.Baidarova; 

“Rio Rita”, E.Santeuhini mūzika. 

 Vecāki regulāri tiek informēti par izglītības iestādes pasākumiem drošības 

jautājumos, citām aktivitātēm. Skola regulāri nodrošina AS sadarbībā ar vecākiem 

 Vecāku apmierinātība ar skolas darbības kvalitāti – 94% 

Edurio dati liecina, ka skolēnu vecāki ir apmierināti ar: 

 attiecībām skolēnu vidu klasē (pozitīvās atbildes 88%) 

 attiecībām skolēnu vidū skolā (pozitīvās atbildes 80%) 

 skolas ēdnīcas darbu (pozitīvās atbildes 84%) 

 

 
Skolas un ģimenes sadarbības rezultāti tika apkopoti skolas noslēguma konferencē 

“Efektīvs skolotājs – veiksmīgs skolēns” (aprīlis, 2018.) 
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Vide Mikroklimats 

Veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana. Skola veicina skolēnos, 

vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek 

nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā - organizējot skolā pasākumus, 

informējot par skolēnu sasniegumiem dažādās jomās. Skolai ir sava atribūtika: skolas 

ģerbonis, himna, bukleti un grāmata, kura izdota par godu skolas 50 gadu jubilejai. 

Skolas simboliku un atribūtiku izmanto sporta formas apģērbos, piedaloties dažādos 

konkursos un sacensībās, diplomu, Atzinības un Pateicības rakstu noformēšanai. 

Skola ievieš un kopj savas tradīcijas: kopīgos pasākumus Zinību dienā, Valsts 

svētkos, Ziemassvētkos, teicamnieku balle, skolas jubilejas absolventu salidojumus 

reizi piecos gados. Tas attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību 

savai skolai. 

Skola rūpējas par skolas imidžu, saglabājot ne tikai skolas tradīcijas, bet arī 

veidojot jaunas (Pārventas svētki - skolas projekts, kurs ir kļuvusi par pilsētas tradīciju, 

strūklaku modināšana, teicamnieku balle, piedalīšanos starptautisku projektos). 

Pēc Edurio un citu aptauju datiem lielākā daļa izglītojamo mīl skolu un lepojas 

ar tās sasniegumiem. Izglītojamo pašpārvalde regulāri sadarbībā ar skolas vadību 

apspriež skolas dzīves problēmas un piedalās to risināšanā.   

Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, sadarbības un savstarpējās cieņas atmosfēra. 

Skolas darbinieki ir godīgi un cenšas izturēties taisnīgi pret visiem skolēniem un viņu 

ģimenēm. Vidusskolēnu starpā valda draudzīgas attiecības, uzlabojas skolēnu 

savstarpējās attiecības pamatskolā. Nepieciešamības gadījumā problēmsituāciju 

risināšanā iesaistās skolas sociālais pedagogs, psihologs, klases audzinātājs un skolēna 

vecāki. Skolas administrācija rūpējas par pozitīva mikroklimata veidošanu un 

nodrošināšanu skolā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veidot pievilcīgu un mūsdienīgu 

mācību vidi kvalitatīva izglītības 

procesa nodrošināšanai un izglītojamo 

attīstībai. 

 Drošas attīstošas izglītības vides 

nodrošināšana. 
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Vidusskolēnu uzticības līmeņa monitorings 
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Vadības, skolas personāla un skolēnu attiecībās pārsvarā valda labvēlība, 

savstarpējā cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Skolēniem, skolotājiem, vecākiem un 

skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Attieksme 

pret skolas apmeklētājiem ir labvēlīga un korekta. 

Skolotāju un vecāku individuālajās sarunās vecākus informē par izglītojamo 

attiecībām, uzvedību un attieksmi. Skola uzskaita un analizē izglītojamo apmeklējumus.  

Fiziskā vide 

Skolā ir mūsdienīga izglītības, sporta, drošības un estētiska vide mācību – audzināšanas 

procesa kvalitatīvai nodrošināšanai. 

 Mācību telpas aprīkotas ar mēbelēm, kuru augstumi ir atbilstoši izglītojamo 

augumam  

 Visi mācību kabineti laika periodā no 2006. līdz 2017. gadam ir kapitāli 

izremontēti. 

 Ķīmijas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju kabineti, darbnīcas, datorklases un 

datorizētas daba vietas iekārtotas, ievērojot mācību specifiku un darba drošības 

prasības. 

 Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves, dušas telpas un tualetes zēniem un 

meitenēm.  

 Ir renovēts stadions 

Apsardzības sistēma. 

Iestādes apsargāšanu ārpus darba laika nodrošina apsargi un apsardzes tehniskās 

sistēmas. Darba laikā sabiedrisko kārtību un drošību skolā uzrauga dežurants. 

Aktualizēti evakuācijas plāni. 

Ēdināšanas bloks. 

Izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas tiek 

organizētas ne agrāk par plkst. 11.00. 

Gatavā produkcija tiek ražota, uzglabāta un realizēta saskaņā ar ēdināšanas tehnisko 

dokumentāciju. Ēdināšanu organizē saskaņā ar ēdienkarti atbilstoši veselīga uztura 

principiem. 

Ēdināšanas blokā tiek ievērotas pārtikas aprites uzņēmumā noteiktās higiēnas prasības.  

Ēdināšanas bloka telpas nomā un ēdināšanu nodrošina atsevišķs uzņēmums saskaņā ar 

līgumu.  

Skola rūpējas par radošo vidi saglabāšanu un attīstību.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plānot un veikt apkures sistēmas 

rekonstrukciju. 

 Sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes 

Izglītības pārvaldi un Pašvaldības SIA 

Ventspils Nekustamie īpašumi plānot 

skolas ieejas mezgla kāpņu, skolas gaiteņu 
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 Ir izstrādāts projekts “Latvijas 100 gadi – 100 labi darbu” Ir izveidots ziedu 

paklājs – Latvijas karte “Ziedošā Latvija”, iestādītas rozes – 9.klases skolēnu un 

vecāku dāvana, iestādīti koki. 

 Organizēts dziesmu konkurss “Latvija – zeme, kur dzīvo dziesmas” 

Edurio dati liecina, ka skolēnu vecāki ir apmierināti ar skolas ēkas un mācību telpu 

remontu (pozitīvās atbildes – 93%), ar skolas teritorijas labiekārtošanu (pozitīvās 

atbildes – 95%), ar komunālajiem pakalpojumiem (apkure, apgaismojums, ūdens 

apgāde uz 96%). 

Direktores vietniece audzināšanas darbā tika apbalvota ar Ventspils pašvaldības 

Pateicības rakstu un naudas balvu par lielo ieguldījumu Ventspils pilsētas kultūras 

dzīves pilnveidošanu.  

 

un kāpņu telpu un garderobes remontu, 

grīdas seguma nomaiņu fizikas kabinetā. 

 

Resursi  Skolā ir digitalizēta metodiskā bāze. Skolas tīkla diskā: Ventspils 3.vidusskola – 

MK bāze ir izveidota datu bāze pa metodiskajām komisijām, kur glabājas skolotāju 

izdales materiāli, prezentācijas, atklātās stundas, kurus var izmantot skolas kolēģi. 

 Skolā ir digitalizēti arī administrācijas un metodisko komisiju materiāli. Skolas tīkla 

diskā: Ventspils 3.vidusskola – Darba plāns 2016-2017 tiek saglabāti visi materiāli, 

kas ir nepieciešami skolas darba plānošanai, MK vadītāji var ievietot tur informāciju 

par savām komisijām un kopīgi izmantot materiālus 

 Skolas mājaslapā ir izvietota pamatinformācija par skolu, informācija par 

eksāmeniem un olimpiādēm, aktualitātes, ēdnīcas ēdienkarte, karjeras jautājumi. 

 Facebook skolas lapa sociālā tīklā strauji attīstījās. To apmeklē daudz cilvēku, tur 

var lejupielādēt daudz foto un pat video informācijas. Informāciju var publicēt 

dažādās valodās. Tas ir bezmaksas un ir pieejama no jebkuras ierīces. 

 Skolā uzstādīts un testēts jauns programmnodrošinājums. 

 Visi pedagogi mērķtiecīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci. 

  Ir iegādāts jauns fotoaparāts. 

 

- Veselību saudzējošas vides uzturēšana. 

- Mūsdienīga mācību un audzināšanas 

procesa nodrošināšana, kvalitatīvi 

realizējot pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības programmas. 

- Jaunu pedagogu piesaiste skolā no 

Iespējamās misijas. 

- Mācību materiālās bāzes pilnveidošana 

- Pedagogu sadarbība, lai paaugstinātu 

savas prakses un profesijas kopējo 

kvalitāti 

- Organizēt pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšanu 

 

 

Iestādes darba 

organizācija 

Skolas vīzija – Veselības un individuālās attīstības skola. 

Skolas misija – Veicināt skolas absolventa kļūšanu par augsti intelektuālu, 

multilingvālu, tikumisku un emocionālu cilvēku, spējīgu pašrealizēties. 

Mērķu sasniegšanas ceļš – racionālas sadarbības “skolotājs - skolnieks”, “skolnieks – 

skolnieks” organizēšana, pareizi nosakot konkrētus mācību stundā sasniedzamos 

 Turpināt skolas stratēģiskās attīstības 

realizēšanu.  

 Izstrādāt un licencēt jaunu izglītības 

programmu ar latviešu valodas apmācību 

sākot ar 2018./2019.mācību gadu. 
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rezultātus (mērķus), nodrošinot pastāvīgu atgriezenisko saikni, pilnveidojot refleksijas 

etapu, kā arī radot panākumu situācijas katram skolēnam, izmantojot valeoloģijas 

paņēmienus. 

Rezultāts – mūsu audzēknis ir vesels, mācās ar prieku, brīvi pārvalda vairākas valodas, 

ir orientēts uz panākumu sasniegšanu un ir skolas, pilsētas un Latvijas patriots. 

Skolas administrācija, Skolas padome, Metodiskā padome, Metodiskās komisijas un 

visi skolotāji rūpīgi analizē savu darbību, ņemot vērā attīstības vektoru un mērķtiecīgi 

plāno darbību, izejot no iepriekšējā darba analīzes. 

Galvenie darbības kvalitātes instrumenti – pedagoģiskās padomes lēmumi, skolas ZMT 

realizācijas shēma, iekšējās kontroles plānojums, vadības grupas sanāksmes, 

Metodiskās padomes sēdes, skolas attīstības plāns, gada darba plānošana, operatīva 

organizatoriskā, metodiskā, vadības darba plānošana. 

Skolas padome realizē pamatmērķi – demokrātiskas izglītības iestādes izveides 

veicināšana, kas sniedz iespēju skolēniem, vecākiem un skolotājiem realizēt savas 

pamatvajadzības un intereses izglītības procesā. 

Sagatavotas un organizētas skolas konferences “Skolotāju un ģimenes loma skolēna 

pamatkompetenču veidošanā” (aprīlis, 2014.) 

“No pamatkompetencēm uz panākumiem” (aprīlis, 2015,2016) 

“Veiksmīgs skolotājs – laimīgs skolēns” (aprīlis, 2017.) 

“No pamatkompetencem uz kvalitāti !” (aprīlis, 2018.) 

Skolas vadība un skolotāji aktīvi prezentē labas prakses piemērus dažādos līmeņos: 

pilsētā, republikā, ES telpā (Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, 

Cēsu skolu vadībai, ES projekta “Skola, kas mācās” dalībniekiem, III starptautiskajā 

konferencē “Izglītība. Dialogs nākotnes vārdā”).  

Izpētīti un izanalizēti audzināšanas darba virzieni: 

 Izglītojamo radošā potenciāla atklāšana, interešu, dotību un spēju veidošana un 

attīstīšana ar ārpusklases darba organizēšanas palīdzību (koris, mākslas studija, 

instrumentālais ansamblis, muzikālās nodarbības) 

 1. – 4.klašu audzināšanas darba sistēma; audzināšanas darba panākumu pamata 

kritēriji: izglītojamā audzināšanas līmenis; viņa saskarsmes attīstība ar pedagogiem 

un vienaudžiem, savu pienākumu izpilde un attieksme pret darbu 

 Saglabāt skolas vērtības un tradīcijas, kā 

arī ieviest jaunas tradīcijas. 

 Izpētīt skolēnu un vecāku apmierinātību 

ar skolas bilingvālās apmācības kvalitāti. 
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 5. – 9.klašu audzināšanas sistēma; audzināšanas darba panākumu pamata kritēriji: 

radošās aktivitātes attīstība, aktīvas attieksmes veidošana pret apkārtējo pasauli, 

radoša domāšana, pašapziņas veidošana; atbildīgas attieksmes veidošana pret 

sabiedrības prasībām, tiekšanās atrast savu vietu 

 10. – 12.klašu izglītojamo tikumiskā brieduma līmeņa noteikšana: 10. – 12.klašu 

audzināšanas darba sistēma, audzināšanas darba panākumu pamata kritēriji: kļūšana 

par personību, aktīva sabiedriskā darbība, uzskatu sistēma par apkārtējo pasauli, 

atbildības sajūta, apkārtējās īstenības apjēgšana, intelektuālās darbības aktivizācija  

 Skolas profesionālās orientācijas darba kvalitāte un izglītojamo sagatavošana dzīvei 

 Skolēnu pašpārvaldes loma mācību iestādes vadīšanas demokrātisko formu attīstībā 

 Skolas audzināšanas programmas un audzināšanas darba sistēmas realizācijas 

kvalitātes analīze 

 Darba rezultativitāte ar skolas vecākiem klases kolektīvos un skolas vacāku aktīvā 

Skolas administrācija un skolas pedagogi turpina profesionālo kompetenču 

pilnveidošanas procesu, virzienā “Efektīvas mācīšanas – mācīšanās procesa 

organizācija 21 gadsimtā”, sadarbībā ar pilsētas metodisko centru:  

 Izstrādāti, apspriesti un aizstāvēti sporta kompleksa renovācijas 4 varianti  

 Izstrādāts un aizstāvēts VIP ar Ventspils pilsētas domes 1.vietnieka Jāņa 

Vītoliņa k-ga piedalīšanos. Skolas attīstības redzējums 2017.- 2020.gg 

 Noteikti un aizstāvēti VIP skolotāju metodiskā atbalsta un profesionālās 

pilnveides vajadzības. 

 Izstrādāta un realizēta vadības sistēma “Kā panāksim pārmaiņām” (projekta 

realizācijas koordinēšana, atbildības deleģēšana, vai vadības sadaļas lomas 

izpildīšana).   

Edurio aptaujas rezultāti apliecina, ka skolas vadība strādā mērķtiecīgi, attīstot 

profesionālās attiecības ar skolotājiem.  

 

Lai uzlabotu skolas imidžu un saglabātu skolēnu kontingentu, ļoti aktivizējās skolas 

darbība publicējot sociālajos tīklos skolas darbības rezultātus, aktivitātes 

(2015./2016.m.g. 259 publikācijas, 2016./2017.m.g. – 712, 2017./2018.m.g.- 876). 

,  

 


