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1. SKOLAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS 

 

Ventspils 3. vidusskola ir Ventspils pilsētas domes dibināta un Ventspils pilsētas domes 

Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Izglītības 

likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ventspils 3.vidusskolas 

nolikumu, kurš ir saskaņots ar Ventspils pilsētas pašvaldību, ārējiem normatīvajiem aktiem un 

skolā izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

Skolas dibinātājs:  Ventspils  pilsētas dome 

Juridiskā adrese: Tārgales ielā 5, Ventspils, LV-3602 

Skolas tips: vidusskola 

Skolas direktore: Vera Šengelija, pedagoģijas maģistre un uzņēmējdarbības vadības 

doktorante  

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr.1433, izsniegta 2006.gada 31.maijā. Akreditācijas 

termiņš 2012.gada 24.maijs. 

Skola savu darbu sāka 1959.gadā kā divplūsmu skola. No 1972.gada skolā mācības 

notiek krievu valodā, no 1999.gada skolai ir piešķirts  mazākumtautību skolas statuss. No 

2000./2001.mācību gada mācības notiek pēc mazākumtautību pamatizglītības programmas 

skolas modeļa (uz 3.modeļa bāzes). 2004./2005.mācību gadā divas klases izvēlējās mācīties pēc 

pamatizglītības mazākumtautību programmas 2.modeļa. Ar 2005./2006.mācību gadu skola 

uzsāka realizēt speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē (A un B līmenis, 

3.modelis), bet 2008./2009.mācību gadā skola uzsāka realizēt Pamatizglītības pedagoģiskās 

korekcijas mazākumtautību izglītības programmu. 

Skola īsteno šādas izglītības programmas: 

Nr. 

p.k. 

Izglītības programmas nosaukums Izglītības 

programmas kods 

Licences 

Nr. 

Izglītojamo 

skaits 

1.  Pamatizglītības mazākumtautības 

programma, skolas modelis 

21011121 8908 

 

136 

2.  Pamatizglītības mazākumtautības 

programma, 2.modelis 

21011121 8909 267 

3.  Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena mazākumtautību 

programma 

31011021 8907 64 

4.  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, kuri integrēti vispārējās 

pamatizglītības iestādē (A un B līmenis, 

3.modelis) 

21015821 5791 6 

5.  Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas 

mazākumtautību izglītības programma 

21011821 7471 11 
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(2011./2012.m.g. šo programmu skola 

neīsteno) 

 

Izglītības programmu apguve  notiek bilingvāli, atbilstoši izglītības programmu 

modeļiem un saskaņā ar IZM licencētajām un akreditētajām izglītības programmām. 

2010./2011.mācību gadā Ventspils 3.vidusskolā mācās 484 izglītojamie. Ir apstājies 

izglītojamo skaita samazināšanās process, pēdējos trīs gados tas ir nostabilizējies: 

2009./2010.m.g.- 497 skolēni, 2010./2011.m.g. – 484, 2011./2012.m.g. – 483. Tajā pašā laikā 

pilsētā 2011.gadā izglītojamo skaits samazinājās par 300 cilvēkiem, bet Ventspils 3.vidusskolā 

izglītojamo kontingents saglabājās 100%.  

Skolai ir atbilstošs pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls. Skolā strādā  

logopēds, psihologs, medmāsa  un 15 tehniskie darbinieki.  

Skolā strādā 42 pedagoģiskie darbinieki (t.sk. 2 vīrieši), no tiem 40 pamatdarbā, 2- 

blakusdarbā.  

Skolas vadību nodrošina direktors, 2 vietnieki izglītības jomā, vietnieks audzināšanas 

jomā, vietnieks informātikas jomā un vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Visiem 42 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 7 pedagogiem ir maģistra grāds, 

1 (skolas direktoram) – doktora grāds.  

Skolas pedagogu sadalījums pēc vecuma 

Ventspils 3.vidusskolas skolotāji

19%

29%
30%

20%
2%

35-40 g

40-50 g

50-60 g

60-70 g

virs 70 g

 

 

Sociālās vides raksturojums 

Mikrorajona ģimeņu intelektuālais potenciāls turpina pasliktināties. Liela daļa vecāku ir 

vienkārši strādnieki, maznodrošināti, daudzbērnu. Tas ietekmē mācību motivāciju un panākumu 

situācijas radīšanu. Ņemot vērā intelektuālā potenciāla un mācību motivācijas pamazināšanās 

faktu, skolas pedagogi ir akcentējuši apguves un sociālās pieredzes aktīvas reproducēšanas 

procesu. Dominante izglītības procesā ir personības veidošana. 
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Ventspils 3.vidusskolā ir nodrošināta pozitīva sociālā vide. Skolēnu socializācijai 

uzmanību velta sociālais pedagogs, logopēds, psihologs, klašu audzinātāji, skolas vadība.  

Skola sadarbojas ar sociālo dienestu, lai zinātu par ģimenēm, kuras skar sociālā rakstura 

grūtības. Apmēram 36 skolēni ir no trūcīgām ģimenēm un saņem brīvpusdienas. Skolēnu ģimeņu 

sociālā sastāva analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka: 

 Pilnas ģimenes 73 % 

 Nepilnās ģimenes 24 % 

 Daudzbērnu ģimenes 9 % 

 Ģimenes, kur viens no vecākiem strādā algotu darbu ārpus Latvijas 7 % 

 Ģimenes, kur viens no vecākiem ir bezdarbnieks  18 % 

 Ģimenes, kur mamma ir mājsaimniece 14 % 

 Bāreņi un aizbildniecībā esoši bērni 3 % 

 7 bērni ar īpašām vajadzībām 

Skolā notiek aktīvs darbs mācību audzināšanas procesa materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšanā un projektu piesaistē, lai uzlabotu skolas telpu estētisko vidi un nostiprinātu 

mācību iestādes tēlu. Skola ir dinamiskā attīstībā esoša sociāla sistēma.  

Neskatoties uz objektīvām grūtībām un audzēkņu kontingenta pasliktināšanos, valsts 

pārbaudes darbu rezultāti, kā arī centralizētie eksāmeni liecina par skolas vadības programmu 

efektivitāti un apliecina pedagogu augsto profesionālismu un viņu ieinteresētību sasniegt 

optimumu izglītojamo apmācībā. 

Skolas īpašie piedāvājumi 

o Skolēnu pašpārvalde  

o Skolas radio 

o Četri moderni dabaszinātņu kabineti (matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas) ar digitālu 

risinājumu 

o Divas datorklases  

o Multimediju centrs  

o Mobilā pētniecības laboratorija 

o Skolas bibliotēka un lasītava  

o Skolai ir sadarbības līgums ar Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldi par modernas 

sporta halles izmantošanu, kura atrodas blakus skolai.  

Interešu izglītība 

Skola piedāvā iespēju skolēniem attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās 

kultūrizglītības jomā: 

o Krievu tautas instrumentu orķestris 
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o Sākumskolas koris 

o 5. - 8.klašu meiteņu koris 

o Vokālais  ansamblis 

o Solo dziedāšana 

o Moderno deju studija 

o Jautro un klubs 

o Muzikālais teātris 

Papildus nodarbības 

Fakultatīvās nodarbības 

o Latviešu valoda 

o Krievu valoda 

o Angļu valoda 

o Franču valoda 

o Vācu valoda 

o Matemātika 

o Bioloģija 

o Vēsture 

o Ķīmija 

o Informātika 

o Koriģējošā vingrošana 

o Peldēšana 

o Slidošana 

Pagarinātās dienas grupa 1.klašu skolēniem 

Skolas tradīcijas 

o Zinību diena 

o 1.klases iesvētības 

o 10.klases iesvētības 

o Skolotāju diena 

o Labdarības tirdziņš 

o Ziemassvētku un Jaungada koncerts 

o Ziemassvētku eglītes 

o Svētā Valentīna diena 

o Lieldienas 

o Rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu diena 

o Rudens, pavasara sporta dienas 
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o Mātes dienas koncerts 

o Pēdējais zvans 

o Teicamnieku balle 

o Izlaidumi 

o Gada skolnieka apbalvošana 

o Atvērto durvju dienas 

o Vecāku konferences 

o Absolventu salidojumi (ik pēc 5 gadiem) 

o Skolas dzimšanas dienas pasākumi 

o Latvijas valsts dzimšanas diena 

o Skolas sagatavošana jaunajam mācību gadam 

o Adaptācijas dienas 

o Mācību ekskursijas 

o Projekta nedēļa 

o Dalība pilsētas sporta pasākumos 

o Dalība Latvijas krievu kultūras un izglītības svētkos „Tatjanas diena” 

o Krievu tautas instrumentu orķestra, koru, ansambļu atskaites koncerts 

o Pārventas svētku organizēšana un dalība tajos 

o Dalība lokālajos un starptautiskos projektos 

 

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

 

Skolas galvenais mērķis: 

Veselas, aktīvas, radoši domājošas personības audzināšana, kas apveltīta ar attīstītu 

intelektu, augstu kultūras līmeni un ir adaptēta dzīvei dinamiskos sociāli – ekoloģiskos un 

politiskos apstākļos, šim nolūkam izmantojot mācību un audzināšanas metožu ieviešanu un 

pilnveidošanu, kas veicinātu skolnieku tieksmi izglītoties, attīstīt un uzturēt zināšanas. 

Skolas uzdevumi: 

1. Īstenot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši 

Valsts vispārējās pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem un 

tiesību aktiem. 

2. Atbalstīt motivētu vidi, kas veicina pedagogu pozitīvu ievirzi darbam, uzturot viņos  

vēlmi ieviest savā darbībā  izmaiņas, kas nepieciešamas izglītības iestādes attīstībai, 

savas psiholoģiski – pedagoģiskās, valeoloģiskās un priekšmetu kompetences 

pilnveidošanai. 
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3. Izvēlēties  mūsdienīgas izglītības darba metodes un formas. 

4. Sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības 

ieguvi skolas skolēniem. 

5. Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu resursus. 

6. Gatavot skolēnus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai 

demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas. 

7. Radīt iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, kas veicina skolēnu vēlēšanos 

mācīties, rosina iztēli un attīsta spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli. 

Skolas stratēģija: 

Intelektuālās, emocionālās, tikumiskās, radošās, sociālās un fiziskās veselības kvantitātes 

un kvalitātes saglabāšana, efektīvi izmantojot kreatīvas apmācības metodes un paņēmienus, 

izmantojot dabaszinātņu nozīmes palielināšanos izglītības saturā, kā arī skolas vides 

informatizācijas apstākļus. 

Skolas prioritātes: 

o Skolnieku kvalitatīvas apmācības, audzināšanas un attīstības nodrošināšana.   

o Skolas pedagogu un skolēnu intelektuālās un radošās veselības attīstošās apmācības 

kvalitātes saglabāšana, skolas vides informatizācijas apstākļos. 

o Skolas, ģimenes un sabiedrības pedagoģiskās sadarbības modeļa pilnveidošana veselas, 

socializētas un radoši domājošas personības audzināšanā. 

o Aktīva informatīvo tehnoloģiju iekļaušana mācību procesā. 

o Skolotāju, skolnieku un vecāku informatīvā nodrošinājuma uzlabošana. 

o Mācību darba vērtēšanas sistēmas pilnveidošana ņemot vērā valsts standartu, mācību 

programmu prasības un priekšmeta specifiku. 

Attīstības programmas konceptuālie pamati (gala rezultāts) 

Skolas absolvents ir konkurētspējīgs cilvēks, kurš var adaptēties ātri mainoties apkārtējās 

vides apstākļiem. Tajā pat laikā par svarīgām paliek vispārcilvēciskās vērtības (labestība, 

humānisms, taisnīgums). 

Skolas absolventam piemīt sociāls optimisms, kas pamatojas uz skolā iegūto universālo 

sagatavošanu, labi attīstītām komunikatīvām īpašībām un tieksmi nepārtraukti pilnveidoties un 

radošu pašrealizāciju: 

o Skolas audzēkņi jūtas pārliecināti par saviem spēkiem un ir orientēti uz dažādiem 

sasniegumiem. 

o Valsts valodas un svešvalodas apmācība notiek tādā līmenī, kas ir pietiekams jebkurai 

profesionālai darbībai un dažāda veida komunikācijām. 
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o Valsts valodas un svešvalodas apmācība efektīvi savienojas ar citu izglītības 

priekšmetu apmācību. 

o Skolēna un pedagoga personības struktūrā dominē veselības kultūra un valeoloģiski 

pamatota uzvedība. 

Skolas darba metodes: 

Skolas pedagogi ir orientēti uz augstu personīgo, profesionālo un citu panākumu 

sasniegšanu.  

Skolas pedagogu darba metodes ir orientētas uz : 

o skolēnu pašapziņu un pašattīstību; 

o patstāvības un atbildības attīstību audzēkņos par saviem panākumiem un neveiksmēm; 

o aktīvu informatīvo tehnoloģiju iekļaušanu izglītības sistēmā; 

o audzēkņu patstāvību savas darbības vērtēšanā; 

o skolēnu pūliņu atbalstīšanu, kas virzīti uz augstu rezultātu sasniegšanu dažādos darbības 

veidos; 

o labu īpašību attīstību audzēkņos, iekļaujot viņus pietiekami sarežģītā, bet veicamā darbā; 

 tas paredz pāreju no informatīvi – skaidrojošās, izglītojošās tehnoloģijas pie rīcību 

attīstošās (monologu metožu nomaiņa pret dialogu saskarsmes formām starp pedagogiem 

un audzēkņiem, un audzēkņiem savā starpā, audzēkņu patstāvības līmeņa 

paaugstināšanās, lomu un mācību – lietišķo spēļu, dzīves – praktisko situāciju 

modelēšanas metožu, sociāli – psiholoģisko treniņu izmantošana mācību procesā). 

o panākumu sasniegšanas orientācijas attīstību skolēnos. 

 

3. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU REALIZĀCIJĀ 

2010. - 2011. GADĀ 

Prioritāte  Sasniegumi  

Mācību saturs  

 

Pedagoģisko paņēmienu 

sistēmas, kas virzīta uz 

intelektuālās sfēras 

attīstību, pilnveidošana. 

 

Metodisko komisiju darba 

organizēšana izglītības 

standartu jauno prasību 

izpildē, lai panāktu 

skolēnu adaptāciju 

apkārtējai dabas un 

1. Lai attīstītu skolēnu intelektuālās spējas, skolotāji aktīvi 

izmanto IKT, problēmas, pētnieciskās un evristiskās metodes, 

darbu grupās, pāros, kā arī veido panākumu situācijas; izmanto 

situatīvos uzskates līdzekļus. 

2. Skolēniem ar speciālām vajadzībām nodrošināts adekvāts 

mācību process. 

3. Ārpusklases darbs mācību priekšmetos ir orientēts lai 

paaugstinātu interesi par zinātnes pamatu apgūšanu: 

intelektuālās spēles „Gudrinieki un gudrinieces”, „Vai tu zini?”,  

zinātniski teorētiskās konferences, projektu aizstāvēšana, 

teledebates, u.c. 

4. Izstrādātas vienotas prasības tematisko plānu izveidei. 

5. Skolotāji saņem metodisku atbalstu izglītības satura reformas 
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sociālajai videi. 

 

ieviešanā (semināri, kursi, konsultācijas). 

6. Pilnveidotas mācību metodes, motivējot skolēnus attīstīt 

pētnieciskās prasmes. 

7. Mācību process veidots tā, ka teorētiskās zināšanas ir sasaistītas 

ar reālo dzīvi un praktisku pielietošanu, veicinot skolēnu 

iniciatīvu, uzņēmību un jaunu risinājumu meklēšanu. 

Mācīšana un mācīšanās 

 

Informāciju tehnoloģiju 

izmantošana tradicionālā 

mācību procesa 

nodrošināšanā. 

 

Skolēna personīgā 

atbildība par pozitīvu 

attieksmi pret mācībām un 

mācību sasniegumiem. 

1. Modernizēts mācību process, pateicoties projekta „Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Ventspils pilsētā” realizēšanai. 

2. Pedagogi un skolēni izmanto dažādus resursus: internetu, 

datorklasi, bibliotēku, mūsdienīgu sporta zāli. 

3. Skolā ir izveidota dažādu mācību priekšmetu datu bāze: 

veselības mācība, kulturoloģija, angļu valoda, ekonomika, 

vēsture, biznesa ekonomiskie pamati, informātika, dabaszinības 

sākumskolā.   

4. Skola aktīvi izstrādā un realizē projektus, lai veicinātu skolēnu 

motivāciju mācīties, socializāciju, adaptāciju mūsdienu 

mainīgajos apstākļos, kā arī attīstītu komunikācijas 

kompetences un prasmes. 

5. Mācību procesā tiek lietotas daudzveidīgas mācību metodes un 

metodiskie paņēmieni. 

6. Regulāra kontrole par mācīšanas un mācīšanās procesa 

organizēšanu un mācību priekšmetu stundās izmantotajām 

metodēm.  

7. Skolēniem ir izvēles brīvība piedalīties konkursos, projektos, 

diskusijās, mācību priekšmetu olimpiādēs. 

8. Skolēniem nodrošināta iespēja saņemt skolotāju konsultācijas 

un fakultatīvās nodarbības. 

Skolēnu sasniegumi 

 

Mācību procesa 

individualizēšana, kas 

balstīta uz kontroles 

rezultātiem, apstākļu 

nodrošināšana skolēna 

mācību darbības 

paškontrolei, korekcijai un 

pašnovērtējumam. 

 

Skolēna zināšanu 

noskaidrošana par tēmu, 

nodaļu, priekšmetu, 

skolotāja pedagoģiskās 

darbības efektivitātes 

noskaidrošana. 

1. Regulāri tiek veiktas skolēnu sasniegumu dinamikas analīzes un 

iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācīšanas un mācīšanās procesā. 

2. Ir atzīmēta valsts pārbaudes darbu rezultātu pozitīva dinamika, 

pateicoties mācību audzināšanas procesa individualizācijai, 

paškontrolei un adekvātam pašvērtējumam. 

3. Skolas pedagogi regulāri pēta skolēnu izaugsmes dinamiku. 

4. Skolas mājas lapā tiek ievietota informācija par skolēnu mācību 

sasniegumiem, olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem. 

5. Laboratorijas un praktisko darbu veikšanai tiek izmantotas 

pētnieciskās darba formas. 

6. Skolēnu sasniegumi tiek vērtēti, pamatojoties uz „Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu”. 

Atbalsts skolēniem 

 

Skolēnu „portfolio” 

1. Skolēniem ar mācīšanās grūtībām tiek sniegts atbalsts 

sasniegumu uzlabošanai. 

2. Skolēniem, kuriem ir nepieciešams, tiek organizēti atbalsta 
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pilnveidošana augstas 

mācību motivācijas 

uzturēšanai, aktivitātes 

atbalstīšanai, apmācības 

un pašmācības iespēju 

paplašināšanai, 

pašvērtējuma iemaņu 

attīstībai. 

 

Informācijas tehnoloģiju 

kā tradicionālā mācību 

procesa papildinājuma 

izmantošana, ekoloģiski 

komfortablas mācību 

vides izveidošana. 

pasākumi mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi. 

3. Mācīšanās procesā skolēniem tiek sniegta individuāla palīdzība. 

4. Skola piedāvā dažādas interešu izglītības aktivitātes. 

5. Tiek sistemātiski sekots, lai skolēnu slodze būtu optimāla. 

6. Skolā izveidota Atbalsta komanda; par tās darbu tiek informēti 

skolēni, pedagogi un vecāki. 

7. Skolēni labprāt iesaistās labdarības pasākumos, veicinot 

savstarpējo palīdzību, paaudžu solidaritāti un sabiedrības 

vienotību. 

8. Informācijas tehnoloģiju izmantošana skolā ir līdzsvarota un tā 

ir kļuvusi par mācību procesa sastāvdaļu. 

Skolas vide 

 

Personības sociālā, fiziskā 

izglītība, starpkultūru un 

starpnacionālās sapratnes 

veidošana. 

 

Labvēlīgas skolas vides 

radīšana skolēna 

personības attīstības 

iespējām, vecāku 

iekļaušana izglītības un 

audzināšanas vidē. 

1. Skolai ir izveidota sava atribūtika: logo, himna (tiek veidots 

vimpelis). 

2. Skolai ir sava mājas lapa internetā latviešu un krievu valodā. 

Uzsākts darbs pie angļu valodas sadaļas. 

3. Skolā ir muzikālais zvans un skolas radio. 

4. Skolā ir apkopoti materiāli par skolas vēsturi, izdota grāmata 

„Ventspils 3.vidusskolai 50”. 

5. Regulāri tiek rīkotas teicamnieku balles, labākie skolēni tiek 

apbalvoti ar atzinības rakstiem, ekskursijām pa Latviju, ar 

braucieniem uz ārzemēm.  

6. Skolas darbinieki nodrošina labvēlīgu vidi visiem skolēniem, 

neatkarīgi no viņu kultūras un nacionālās piederības. 

7. Skola veicina skolēnos, vecākos un darbiniekos piederības 

apziņu un lepnumu par savu skolu un tās tradīcijām.  

8. Pilnveidota materiāli tehniskā bāze realizēto interešu izglītības 

programmu nodrošināšanai. 

9. Pilnveidota dabaszinātņu bloka kabinetu materiāli tehniskā 

bāze. 

10. Vienā datorklasē nomainīti novecojušie datori pret 

portatīvajiem datoriem. 

11. Katram skolotājam ir piešķirts personīgs portatīvais dators ar 

darbam nepieciešamajām programmām. 

12. Realizēta iekšējo ūdensvada, kanalizācijas tīklu, ventilācijas 

sistēmas rekonstrukcija. 

13. Veikts skolas sanitāro mezglu remonts. 

14. Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: skolas 

ēkas fasādes siltināšana, galvenās ieejas mezgla pārbūve, bēniņu 

pārseguma siltināšana, jumta ieseguma nomaiņa, jumta tekņu un 

notekcauruļu nomaiņa. 

15. Veikts kapitālais remonts skolas aktu zālē. 

16. Skolas aktu zāle aprīkota ar modernu apskaņošanas un 

projekcijas sistēmu, gaismas mūziku. 

17. Skolas telpas ir sakārtotas, estētiski noformētas, gandrīz visi 

kabineti aprīkoti ar jaunām mēbelēm.  

Resursi 

 

Visu skolas 

1. Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas 

un kvalificēts pedagoģiskais personāls, t.sk. izglītības psihologs. 

2. Mācību priekšmetu skolotāji strādā ar jaunajām tehnoloģijām un 
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struktūrvienību palīdzības 

efektīva izmantošana, lai 

izveidotu komfortablu 

izglītības vidi. 

 

Informācijas tehnoloģiju 

un cita skolas aprīkojuma 

racionāla izmantošana, 

nodrošinot kvalitatīvu 

mācību procesu. 

mācību līdzekļiem. 

3. Visi skolotāji ir apguvuši informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju pamatprasmes. 

4. Bibliotēka pietiekamā mērā apgādāta ar mācību grāmatām, 

izziņu, metodisko u.c. literatūru; skolas bibliotēka un lasītava 

nodrošināta ar interneta pieslēgumu. 

5. Skolā ir iekārtotas 2 datorklases. 

6. Ēdnīca un sanitārie mezgli iekārtoti atbilstoši prasībām. 

7. Sistemātiski tiek sekmēta pedagogu tālākizglītošanās, atbalstot 

pedagogu iesaistīšanos ESF projektos, Comenius profesionālā 

pilnveidē un skolu partnerībā u.c. pasākumos. 

Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

Pedagogu iesaistīšana 

skolas mācību un 

audzināšanas darba 

kontrolē un analīzē. 

 

Profesionālās meistarības 

līmeņa paaugstināšana, 

objektīva pedagoģiskā 

procesa vērtēšana un 

analīze, darba disciplīnas 

ievērošana. 

1. Skolā ir demokrātiski izstrādāti skolas darba reglamentējošie 

dokumenti. 

2. Skolas darbinieku pienākumi ir skaidri noteikti. 

3. Skolā ir labi plānota un strukturēta pašvērtēšanas sistēma. 

4. Sistemātiska direktora un direktora vietnieku tālākizglītība. 

5. Aktualizēta un precizēta pienākumu sadale direktora 

vietniekiem. 

6. Nodrošināta nepārtraukta atgriezeniska saikne ar skolas darbību 

un attīstību ar skolēniem, vecākiem, pedagogiem, pašvaldību, 

rezultātā nostiprinot skolas prestižu. 

 

 

4. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

1. Izveidot vienotu pārbaudes darbu sistēmu. 

 Aktualizēts Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums un izdots „Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments”. 

 Katra mācību gada sākumā tiek sastādīts un apstiprināts kontroldarbu, pārbaudes un 

diagnostisko darbu grafiks. 

 Lielākā daļa skolotāju ievēro apstiprināto pārbaudes darbu grafiku un savā darbā izmanto 

vērtēšanas sistēmu.  

 Skolas iekšējās kontroles ietvaros, regulāri tiek veikta kontrole par „Izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas reglamenta” izpildi. 

2. Individualizēt un diferencēt mācību vielas apguvi skolēniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības. 

 Skolā ir licencēta un tiek realizēta izglītības programma bērniem ar īpašām vajadzībām – 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar speciālām 
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vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē (A un B līmenis, 3.modelis) 

(licence izsniegta 15.09.2005.). 

  Skolā ir licencēta un tika realizēta mācību korekcijas izglītības programma –

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programma (licence 

izsniegta 10.04.2008.). Visi korekcijas klases skolēni ieguva dokumentu par 

pamatizglītības iegūšanu. 

 Jautājumi par mācību individualizāciju un diferensāciju regulāri tiek izskatīti vadības 

grupas, metodisko komisiju  un metodisko padomju sēdēs. 

 Skolā regulāri notiek konsultācijas un individuāls darbs ar skolēniem, kuriem mācības 

sagādā grūtības. 

 Skolā strādā Atbalsta komanda, tās darbību nosaka „Atbalsta komandas reglaments”. 

 Skola un Izglītības pārvalde regulāri veic kontroli un analīzi par darba organizāciju ar 

bērniem, kuriem ir zema motivācija vai grūtības mācībās”. 

 ZMT realizācija paredz pedagogu un vecāku apmācību psiholoģijas, valeoloģijas 

jautājumos, lai sniegtu profesionālu palīdzību skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

3. Apzināt darbu skolēnu mācīšanās motivāciju veidojošos aspektus. 

3.1. Skolā ir veikta izpēte, lai noteiktu skolēnu un pedagogu motivāciju mācību 

rezultātu sasniegšanā. 

3.2. Ir noteikts pedagogu un vecāku darbību algoritms kā uzlabot skolēnu motivāciju 

un pasākumi kā paaugstināt pedagogu motivāciju sasniegt optimālus rezultātus 

skolēnu attīstībā, socializācijā un apmācībā. 

3.2.1. Modernizēta skolas izglītojošā un estētiskā vide. 

3.2.2. Skolā aktīvi tiek izmantotas IKT tehnoloģijas. 

3.2.3. Skola aktīvi izstrādā un realizē projektus, lai veicinātu skolēnu motivāciju 

mācīties, socializāciju, adaptāciju mūsdienu mainīgajos apstākļos, kā arī 

attīstītu komunikācijas kompetences un prasmes. 

3.2.4. Ir novadīti pasākumi pedagogu un skolēnu obligāto kompetenču 

pilnveidošanai: semināri, diskusijas, lekcijas, nestandarta apmācības 

formas, u.c.  

4. Izvēlēties vienotus, mūsdienīgus mācību līdzekļus un izmantot moderno tehnoloģiju 

sniegtās iespējas visās klašu grupās, visos mācību priekšmetos. 

 Mācību literatūra ir aktualizēta un apstiprināta ar skolas direktores rīkojumu, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 Skola ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un uzskates 

materiāliem. Mācību process modernizēts, pateicoties projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
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apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ventspils pilsētā” realizēšanai un 

Ventspils pašvaldības izglītības iestāžu attīstības politikai. 

 Pedagogi un skolēni izmanto dažādus resursus: internetu, datorklasi, bibliotēku. 

 Skolā ir izveidota dažādu mācību priekšmetu datu bāze: veselības mācība, kulturoloģija, 

angļu valoda, ekonomika, vēsture, biznesa ekonomiskie pamati, informātika, 

dabaszinības sākumskolā. 

 Skolas materiāli tehniskais nodrošinājums atbilst mūsdienu prasībām skolēnu galveno 

kompetenču attīstīšanai. 

 Skolas vadība regulāri veic kontroli par mācību grāmatu, mācību līdzekļu un IKT 

izmantošanu mācību procesā.  

5. Pieņemt darbā skolas psihologu. 

2011.gada 1.septembrī skolā darbu uzsāka izglītības psihologs. 

6. Uzsākt profesionālās orientācijas darbu skolēnu karjeras izvēlē, sākot ar 6. klasi, kas ir 

vecāku pieprasījums. 

 Skolā ir izstrādāta un tiek realizēta Karjeras izglītības programma 1. – 12.klasei. 

 Programmas realizēšanā liela uzmanība tiek veltīta  pedagogu profesionālās meistarības 

paaugstināšanai. Visi klases audzinātāji ir apmeklējuši kursus „Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”. 

 Karjeras izglītības darba formas skolā: anketēšana, intervijas, personības izpēte, interešu 

programmu piedāvājums, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, mācību ekskursijas, 

individuālas konsultācijas.  

 Karjeras programmas veiksmes: plānots un pēctecīgs karjeras izglītības darbs; sakārtota 

sistēma skolēnu personības izpētei; interesanti veidota skolēnu karjeras mape; izveidots 

metodiskais materiāls klašu audzinātājiem. 

7. Apzināt vecāku vēlmes, redzējumu skolas tālākai attīstības perspektīvai un meklēt 

jaunas, sadarbības formas visu vecāku lielākai līdzdalībai skolas dzīvē. 

Iepriekšējā izvērtēšanā „Sadarbība ar vecākiem” tika izvērtēta ar atzīmi „ļoti labi”.  

 Katru gadu tiek veikta vecāku socioloģiskā aptauja, kuras rezultāti tiek analizēti un 

izmantoti turpmākajā darbā. Skolā ir izstrādāta un tiek realizēta sadarbības programma ar 

vecākiem „Skolas un vecāku pedagoģiskās sadarbības modeļu pilnveidošana, lai 

audzinātu veselīgu, socializētu un radoši domājošu personību, informatizētas skolas vides 

apstākļos”, kā arī darba plāni ar vecāku aktīvu un ģimenēm. 

8. Skolas pedagoģiskajam personālam par prioritāti izvirzīt tālākizglītību valsts valodas 

zināšanu apguvē, atbilstoši profesionālajām vajadzībām darbam skolā un izglītības 

programmu īstenošanai. 
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 Visi skolas pedagogi (100%) ir izgājuši valsts valodas zināšanu paaugstināšanas kursus, 

kā arī bilingvālās apmācības kursus.  

 Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās kompetences paaugstināšanas kursus, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, kas notiek latviešu valodā. 

 50% skolotāju piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”, kas veicināja skolotāju valsts valodas prasmes 

attīstīšanu. 

 40% skolotāju ir ieguvuši otro specialitāti, pabeiguši maģistratūru, mācoties valsts 

valodā. 

9. Sadarbībā ar dibinātāju sakārtot klašu apgaismojuma iekārtas atbilstoši normatīvajām 

prasībām un nomainīt grīdas segumu meiteņu mājturības kabinetā. 

 2006.gada vasarā skolā tika pabeigta iekšējo elektrisko tīklu rekonstrukcijas otrā kārta: 

skolas gaiteņos un visos kabinetos nomainīja apgaismojumu, atbilstoši normatīvajām 

prasībām.  

 Šī paša gada augustā meiteņu mājturības kabinetā tika nomainīts grīdas segums: uzklāts 

jauns linolejs un virtuves daļā izliktas flīzes. 

Sīkāka informācija par akreditācijas komisijas rekomendāciju izpildi tika savlaicīgi iesniegta 

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūrai. 

 

5. PAMATJOMU NOVĒRTĒJUMS 

 1.PAMATJOMA -  MĀCĪBU SATURS 

1.1.      Skolas izglītības programmas 

1.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas atbilstība licencētajām izglītības programmām. 

Ventspils 3.vidusskolas pedagogi visos mācību priekšmetos strādā pēc Latvijas 

Republikas  Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajiem standartiem, ievērojot Ministru 

kabineta noteikumus Nr.1027 (ar grozījumiem 06.05.2011.) par valsts standartu pamatizglītībā 

un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un MK noteikumus Nr. 715 (ar grozījumiem 

28.11.2009.) par vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu standartiem. Valsts noteikto standartu ieviešanas grafiks tiek realizēts pa mācību 

gadiem, tā ieviešanai izmantotas IZM piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas vai arī 

tās papildinātas, koriģētas un pārstrādātas, adaptējot atbilstoši skolā realizētajām izglītības 

programmām un stundu plānam. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 
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1.1.2. Mācību priekšmetu standartu pārzināšana un prasību izvirzīšana. 

Lielākā daļa skolotāju  saprot un spēj paskaidrot sava mācītā mācību priekšmeta 

atbilstību valsts standartiem, priekšmeta mērķus un uzdevumus; pārzina sava mācību priekšmeta 

saturu un skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.  

Tēma vērtējama ar labi. 

1.1.3. Skolotāja darba plānošana. 

Skolotāji katram mācību priekšmetam detalizēti izstrādā tematisko plānu mācību gadam 

vai atsevišķi semestriem, kurā paredz mācību satura apguves secību,  tēmu apguvei paredzēto 

laiku, mācību līdzekļus un optimālākās metodes, vērtēšanas kārtību un metodiskos paņēmienus, 

kā arī mācību uzdevumu diferenciāciju un individualizāciju, par pamatu ņemot gan VISC 

izstrādātas mācību paraugprogrammas, gan atbalsta materiālus projektā „Dabaszinātnes un 

matemātika”  7.-12. klasei, gan katras klases īpatnības, skolēnu spējas. 

Katrs skolotājs vada konsultācijas savā priekšmetā atbilstoši sastādītajam konsultāciju 

grafikam.  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

1.1.4. Mācību satura apguvei paredzētā laika sadalījums. 

Ventspils 3.vidusskolā mācību procesa organizācijai izmantotās mācību priekšmetu 

programmas visās metodiskajās komisijās ir saskaņotas un apstiprinātas. 

Katra temata apguvei saplānotais laiks ir optimāls, lai izglītojamie varētu sasniegt savām 

spējām atbilstošus rezultātus. Neparedzētu situāciju gadījumos tiek mācību materiāla sadalīšanas 

koriģēšana.  

Divas reizes mācību gada laikā metodisko komisiju vadītāji pārbauda un analizē mācību 

satura laika sadalījuma izpildi. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

1.1.5. Skolotājiem sniegtais atbalsts mācību priekšmeta programmas izvēlē/ izstrādē. 

Skolas vadība koordinē un sniedz pedagogiem nepieciešamo palīdzību mācību 

programmu izstrādē, nodrošinot viņus ar nepieciešamajiem dokumentiem un  sniedzot iespēju 

izmantot visus skolā pieejamos resursus. 

Pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos un praksē lieto tajos 

gūtās atziņas, novērtē un izmanto jaunos mācību līdzekļus. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā “Mācību saturs”: 

o plānošanas atbilstība licencētajām programmām; 

o palīdzība mācību plānošanas izstrādē un korekcijā, izmantojot skolas resursus. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

o savlaicīga mācību programmu korekcija. 

Skolas sniegumi pamatjomā “Mācību saturs” vērtējami ar ļoti labi. 

 

2. PAMATJOMA – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte. 

Izglītības programmu īstenošanas veiksme atkarīga no daudziem mācīšanas kvalitātes 

kritērijiem: mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīgas izvēles, skolēna un pedagoga sadarbības 

kvalitātes, pedagoga profesionalitātes konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa saiknes 

ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. 

2.1.1. Mācīšanas metožu un mājas darbu daudzveidība un piemērotība. 

Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst 

skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Pielietotās mācību metodes 

koriģējas atkarībā no diagnosticējošo darbu, kontroldarbu un eksāmenu rezultātiem, kā arī no 

izglītojamo individuālajām īpatnībām.  

Skolotāji mācību materiāla pasniegšanā un nostiprināšanā veiksmīgi izmanto 

daudzveidīgas mācību metodes, ņemot vērā klases izglītojamo kontingentu un to bērnu īpatnības, 

kuriem ir grūtības mācībās, bet ne vienmēr stundā izmantotās metodes ir efektīvas darbā arī ar 

talantīgajiem skolēniem. Šim darbam skolotāji izmanto fakultatīvās, grupu un individuālās 

nodarbības, kā arī konsultācijas. 

Ne visu klašu telpu iekārtojums dod iespēju skolotājam izmantot jaunākās tehnoloģijas 

un interaktīvās mācību metodes, taču, sadarbojoties ar kolēģiem, tās ir pieejamas ikvienam.  

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto 

alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, ražošanas uzņēmumiem, iepazīstot dabas, 

vēstures un kultūras objektus. Skolēni, kuriem ir mācību grūtības, saņem atbalsta dienestu 

palīdzību (mācību priekšmeta skolotājs, logopēds, psihologs, sociālаis pedagogs). 

Skolēni zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību 

procesā. Skolēni, kuriem ir mācību grūtības, saņem atbalsta dienesta palīdzību (logopēds, 

psihologs, sociālais pedagogs, speciālais skolotājs). 

Mācību priekšmetu literatūras izvēli konkrētā mācību priekšmetā veic MK, vadoties pēc 

VISC rekomendētā mācību literatūras saraksta, to apstiprina skolas direktors. 

Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina 

skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt lēmumu, veido 

pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. Skolotāji regulāri papildinājuši savas zināšanas dažādos 
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semināros un tālākizglītības kursos. MK, mācību daļa analizē skolas un valsts pārbaudes darbu 

rezultātus, lai noteiktu piemērotākās mācīšanas metodes.  

Tēma vērtējama ar labi. 

2.1.2. Mācību procesa saikne ar reālo dzīvi. 

Mācību process veidots tā, ka teorētiskās zināšanas ir sasaistītas ar reālo dzīvi un 

praktisku pielietošanu, veicinot skolēnu iniciatīvu, uzņēmību un jaunu risinājumu meklēšanu. 

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto 

alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, ražošanas uzņēmumiem, iepazīstot dabas, 

vēstures un kultūras objektus, skola regulāri organizē mācību ekskursijas, vidusskolēni piedalās 

„Ēnu dienās”, fizikas gada seminārā, kuru organizē Ventspils augstskola. 

Mācību ekskursijas visa mācību gada laikā notiek pēc iepriekš saskaņota grafika, veicot 

atbilstošas drošības instrukcijas visās klasēs un nodrošinot skolēnu uzraudzību atbilstoši 

„Kārtībai, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Ventspils 3.vidusskolā un to organizētajos 

pasākumos”. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

2.1.3. Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma kvalitāte. 

Skolotāju mācību materiāla pasniegšana ir zinātniska, saturīga, loģiska, secīga un 

saprotama (95-96%). Informācija ir aktualizēta, atbilst stundas tēmai un izglītojamo vecumam. 

Un tomēr stundu vērošanas dati un skolēnu un vecāku vērtējums apliecina, ka mācību metodika 

priekšmeta kompetence ir jāuzlabo 1 -2 skolotājiem, kas ne vienmēr atbilst skolas izvirzītajām 

prasībām, kuras balstītas uz savstarpēju sadarbību un zināšanu kvalitātes nodrošināšanu. Ir 

vērotas atsevišķas situācijas, kas prasa uzlabojumus darba disciplīnā stundās, skaidrākas prasības 

mācību satura apguvē un mācību sasniegumu vērtēšanā. 

Tēma vērtējama ar labi. 

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte. 

98 % skolotāju  pārvalda mācību procesa organizāciju un vadīšanu klasēs, 75% izmanto 

daudzveidīgus paņēmienus un līdzekļus mācību motivācijai. 85% skolotāju veiksmīgi iesaista 

mācību procesā lielāko daļu klases izglītojamo, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt, 

secināt. Ap 80% skolotāju profesionāli veido dialogus ar izglītojamajiem, pieņem dažādus 

viedokļus, demonstrējot komunikatīvo kompetenci.  

Vadot stundas valsts valodā klasēs ar zemu mācību motivāciju daļa izglītojamo atrodas 

intelektuāla infantilisma stāvoklī. Šajā gadījumā skolotājs nosaka obligāti apgūstamo zināšanu 

minimumu un atrod līdzekļus kā aktivizēt izglītojamā uzmanību (retos gadījumos ne vienmēr tas 

izdodas). 

Tēma vērtējama ar labi.    
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2.2.1. Skolēnu mācību darba organizācija. 

Vienotās prasības (Ventspils 3.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi, Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments, u.c.) ir tās, kas palīdz skolotājam mērķtiecīgi 

organizēt skolēnus mācību darbam, tās arī sekmē skolēnos pozitīvu attieksmi un motivāciju 

mācīties. Vairums skolotāju efektīvi veido un vada dialogu ar skolēniem, uzklausa un ņem vērā 

viņu izteiktās domas. Skolēni tiek stimulēti mācīties gan ar pamudinājumu, uzslavu, atzīmi, gan 

ar individuālo sarunu. Skolēnu mācīšanos veicina darbs grupās, pāros, skolēns kā konsultants 

klasesbiedriem. Mācību procesā skolēni tiek rosināti izmantot skolā pieejamos resursus: 

datorklases, ar informatīvajām tehnoloģijām aprīkotos matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas 

kabinetus, bibliotēku, lasītavu un sporta zāli sporta centrā „Pārventa”, kura atrodas blakus skolai. 

Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties mācību konkursos, bilingvālajās tikšanās, svētkos, 

semināros, projektu nedēļās, olimpiādēs un konkursos. Izglītojamajiem ir iespēja ar saviem darba 

rezultātiem piedalīties skolas, pilsētas, republikas un starptautiska mēroga pasākumos.  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

2.2.2. Skolēnu izaugsmes analīze. 

Skolas pedagogi apkopo un analizē izglītojamo izaugsmes dinamiku, saskaņā ar mācību 

priekšmeta specifiku. Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un 

regulāra. Rezultātus apkopo un analizē metodiskajās komisijās, vadības grupas sanāksmēs un 

prezentē pedagoģiskajā padomes sēdē katrā klašu grupā ar mērķi saskaņot tālākos mācību 

darbības modeļus atbilstoši skolēnu līmenim.  

1. semestra beigās un mācību gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti mācību darba 

sasniegumi. Visi mācību gada rezultāti, tajā skaitā valsts pārbaudes darbu un centralizēto 

eksāmenu sasniegumi, konkrētās klases dinamikas aspektā pa mācību priekšmetiem tiek 

detalizēti analizēti pirms jaunā mācību gada vispirms metodiskajās komisijās, tad augusta 

pedagoģiskās padomes sēdē. Iegūtās atziņas pedagogi izmanto klases nākamā posma mācīšanās 

ievirzes pilnveidei. 

Tēma vērtējama ar labi. 

2.2.3. Skolēna personīgā atbildība un līdzdalība mācību procesā. 

Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā: sākumskolā ir pozitīva attieksme 

pret mācīšanās procesu, pamatskolā ir vērojama motivācijas samazināšanās dinamika. 

Izglītojamie tiek mācīti strādāt individuāli un grupās, plānot savu darba laiku, analizēt, izklāstīt 

un aizstāvēt savu viedokli, novērtēt savus mācību sasniegumus, iegūtās zināšanas pielietot dzīvē. 

Lielākā daļa izglītojamo aktīvi iesaistās stundas darbā un tiem ir viss nepieciešamais veiksmīgam 

mācību darbam. Skola regulāri kontrolē stundu apmeklētību, katru mēnesi analizējot izglītojamo 



 19 

kavējumus. Līdzatbildība par mācību procesa norisi ne vienmēr ir pietiekama. Ne visi skolēni 

pietiekami izmanto konsultācijas un atbalsta personāla palīdzību mācību mērķu sasniegšanai. 

Tēma vērtējama ar labi. 

2.2.4. Skolēnu sadarbība mācību procesā. 

Izglītojamie prot strādāt pāros, grupās, izpildīt nestandarta uzdevumus. Izglītojamie 

piedalās projektu izstrādē, kas palīdz iegūt socializācijas un sadarbības prasmes.  

Tēma vērtējama ar labi. 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.  

2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte. 

Vērtēšanas galvenie uzdevumi ir uzlabot mācību procesa kvalitāti un efektivitāti un 

izmērīt skolēna sasniegumus. Noteikta vieta vērtēšanas procesā ir pārbaudes darbiem, un tos var 

izmantot, lai iegūtu informāciju spriedumu veidošanai un lēmumu pieņemšanai par skolēnu un 

skolotāja darbu. Pārbaudes darbi tiek plānoti saskaņā ar skolas izglītības programmām, mācību 

priekšmetu programmām un skolotāju izstrādātajiem tematiskajiem plāniem. Izglītojamie zina 

vērtēšanas principus katrā mācību priekšmetā.  Skolotāji vienmēr pamato izglītojamā vērtējumu. 

Pedagogi metodiskajās komisijās dalās pieredzē pārbaudes darbu veidošanā, reizēm 

izmanto citu kolēģu izstrādātos pārbaudes darbus. Skolas administrācija pārrauga un kontrolē 

vērtējumu uzskaiti un atbilstošu ierakstu veikšanu žurnālos. Ja nepieciešams, notiek individuālas 

sarunas ar pedagogu par vērtēšanu, problēmas tiek izskatītas metodiskajās komisijās un vadības 

grupas sanāksmēs. 

Tēma vērtējama ar labi. 

2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana. 

Skolotāji regulāri veic ierakstus klašu žurnālos un citos valsts un skolas noteiktajos 

dokumentos. Iegūtās informācijas analīzi skolotāji izmanto tālākai plānošanai un izglītojamo 

attīstībai, mācību metožu pārskatīšanai. Tomēr ir aizkavēšanās ar diagnosticējošo darbu analīzi. 

Tēma vērtējama ar labi. 

2.4. Sadarbība ar vecākiem  

2.4.1. Informācijas apmaiņa ar vecākiem par skolas darbu. 

Skola regulāri informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās, mācību satura jautājumiem. 

Vecāki  tiek informēti par valsts pārbaudes darbu kārtošanas kārtību; skolas pasākumiem; par 

darba režīma izmaiņām. Saņemtā informācija, tās daudzums vecākus apmierina, tā ir savlaicīga, 

aktuāla un kvalitatīva.  

Skolas elektroniskais žurnāls (no 2010./2011.m./g. e-klase.lv) dod informāciju par bērna 

sekmēm, uzdoto, kavējumiem. Lielākā daļa vecāku seko sekmēm, izmantojot bērna pieeju 
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dienasgrāmatai. Reizi mēnesī katrs skolēns saņem sekmju izdruku. Saziņai ar vecākiem klašu 

audzināji izmanto elektronisko pastu un tālruni.  

Sadarbība ar vecākiem ir produktīva. Vienu reizi ceturksnī, katrā klasē tiek organizētas 

klases vecāku sapulces. Tās mēdz būt gan izglītojošas, kad pieaicināts, piemēram, psihologs, 

sociālais pedagogs, gan konkrētu jautājumu risinošas.  

Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli vecāku sapulcēs, individuālās tikšanās ar klases 

audzinātāju, administrāciju. Iespēju robežās ieteikumi tiek ņemti vērā un īstenoti. 

Nepieciešamības gadījumā pēc klases audzinātāja, vecāku, priekšmetu pedagogu vai skolas 

vadības ierosinājuma notiek individuālas tikšanās ar skolēnu vecākiem.  

Informāciju var iegūt: 

o Kopsapulcē, bērniem stājoties skolā (1.,10. klasēs); 

o Atvērto durvju dienās;  

o Skolas vecāku kopsapulcēs; 

o Klašu vecāku sapulcēs (4 reizes gadā); 

o Vecāku dienās reizi semestrī; 

o Tematiskajos semināros vecākiem; 

o Skolēnu dienasgrāmatās (1.-9.kl.); 

o Liecībās; 

o Mēneša atzīmju izrakstos; 

o Informēšana telefoniski par regulāriem nosebojumiem, neattaisnoti kavētām stundām; 

o Plānotās individuālās sarunās;  

o Individuālās sarunās, skolēniem iestājoties skolā, mācību gada laikā; 

o  e-žurnālā. 

Vecāku sapulcēs vecāki saņem informāciju par skolas un klases aktualitātēm, mājas 

darbu uzdošanas un kontroles kārtību, notiekošajiem pasākumiem un turpmākajiem plāniem un 

interešu izglītības pulciņiem, kuri darbojas skolā. Skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar skolā 

piedāvātajām izglītības programmām un mācību priekšmetu stundu plāniem, vērtēšanas kārtību, 

valsts un skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem, kā arī ar izmaiņām skolas izglītības 

programmās, mācību priekšmetu standartos. 3., 6., 9., 12.klašu skolēnu vecāki laicīgi tiek 

iepazīstināti ar MK noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. Skolā notiek arī atvērto durvju 

diena, kurā vecāki piedalās mācību stundās un konsultējas ar mācību priekšmetu skolotājiem. 

Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu vairākas reizes gadā 

individuāli tiekas ar vecākiem un skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, kā arī ir neattaisnoti 

mācību stundu kavējumi, nosebojumi, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. 
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Vecāki regulāri saņem informāciju par to, kāda palīdzība nepieciešamības gadījumā tiek 

sniegta gan skolā, gan sociālās palīdzības dienestos, dokumentu noformēšanas noteikumi, 

administrācijas pieņemšanas laiki un citi aktuāli jautājumi. 

Notiek individuālas konsultācijas ar skolas psihologu, sociālo pedagogu un logopēdu. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

2.4.2. Par katra skolēna sasniegumiem vecākiem sniegtās informācijas kvalitāte. 

Skola regulāri informē vecākus par bērna mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumiem 

un uzvedību: individuālajās sarunās, izdarot ierakstus dienasgrāmatās, pa telefonu, izmantojot e-

žurnāla iespējas. Klašu audzinātāji vecākiem katru mēnesi izsniedz sekmju izrakstus no žurnāla 

un rakstiskus ziņojumus. Ja nepieciešams vecāki tiek uzaicināti uz pārrunām mācību daļā, pie 

sociālā pedagoga, pedkonsīlijā vai skolas vadības grupas, pedagoģiskās komisijas  sēdi. Vecāku 

informēšanai par skolēnu sasniegumiem tiek izmantotas atvērto durvju dienas. 

Tēma vērtējama ar labi. 

2.4.3. Vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte. 

Skola mērķtiecīgi plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus vecākiem. Skola 

vecākiem sniedz nepieciešamās konsultācijas, lai atbalstītu bērnu mācīšanās procesu. Skola 

analizē vecākiem organizēto pasākumu kvalitāti un lietderīgumu. Veicot vecāku ekspress aptauju 

pēc semināriem, vecāku sapulcēm, ārpusklases pasākumiem, vecāku sniegtais vērtējums ir: 

a) izlaiduma vakariem (ballēm)- 100% 

b) skolas vecāku sapulču analītiskās informācijas kvalitātei – 100% 

c) informācijas pasniegšanas metožu kvalitāte – 100% 

d) skolas vadības komunikabilitātei un atvērtībai – 99,7% 

e) ārpusklašu pasākumiem – 100%  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā “Mācīšana un mācīšanās”: 

o sava priekšmeta mācību satura, pasniegšanas metodikas pārzināšana un pedagoģiskā 

sadarbība; 

o klases sagatavotības līmeņa un katra izglītojamā individuālo un vecuma īpatnību uzskaite 

(reģistrs); 

o augsts kvalitātes līmenis vecāku pasākumu organizēšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

o turpināt pilnveidot esošās, kā arī izstrādāt jaunas formas skolēnu dinamiskās izaugsmes 

analīzei/ izpētei; 

o pilnveidot vērtēšanas metodes un kvalitāti. 

Skolas sniegumi pamatjomā “Mācīšana un mācīšanās” vērtējami ar labi. 
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3. PAMATJOMA – SKOLĒNU SASNIEGUMI 

 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā. 

 Skolēnu sasniegumi ikdienā tiek vērtēti atbilstoši valstī noteiktajām prasībām un 

Ventspils 3.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu. Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšana ir mācību procesa sastāvdaļa, un tas vērsts uz to, lai skolēns labi apgūtu 

katrā klasē plānotās mācību priekšmetu standarta prasības, iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību un 

vidējo izglītību. Skola uzskaita un analizē katra izglītojamā standartprasmju apguves līmeni katrā 

mācību priekšmetā. Skola izvērtē izglītojamā dinamiku katrā mācību priekšmetā.  

Tēma vērtējama ar labi. 

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

Skolā katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sniegumu valsts pārbaudes darbos un 

centralizētajos eksāmenos. Skola veic izglītojamo sasniegumu salīdzinošo analīzi skolas, pilsētas 

un valsts mērogā. 

Tēma vērtējama ar labi. 

 
Skolēnu sasniegumu centralizētajos eksāmenos salīdzinošā analīze par 

2008./2009. – 2010./2011.mācību gadu 

 

Skolas stiprā puse ir skolēnu un skolas absolventu izglītības programmas apguves 

līmenis, neskatoties uz vispārintelektuālo prasmju, sociālā un emocionālā intelekta 

pazemināšanās procesu. Valsts standartu apguves līmenis pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 

ir augsts. 

 

Centralizēto eksāmenu rezultātu 12.klasēs salīdzinošā analīze 

Mācību priekšmets Zināšanu un prasmju līmeņi 

2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā 

ABC EF ABC E ABC E 

Matemātika  60% 10%   100% 0 33% E-26% 

        F-4% 

Latviešu valoda un 

literatūra 

69% E-11% 

F-2% 
89% 11% 33% 21% 

Angļu valoda 68% 6% 100% 0 33% 8% 

Ķīmija 50% 0 100% 0 - - 

Fizika 25% - 43% 0 9% 43% 

 

2010.gads bija visrezultatīvākais izglītojamo valsts standartu apguvē. Valsts standartu 

apguves pazemināšanās  vidusskolas beidzējiem 2011.gadā ir izskaidrojams ar zemo vispārējo 

intelektuālo potenciālu šī izlaiduma klasē. ABC līmeni saņēma 33% skolēnu visos trijos mācību 



 23 

priekšmetos.  Arī 2010./2011.m.g. visi 12.klases skolēni saņēma izglītības dokumentu. Šis 

rezultāts bija prognozējams un uzskatāms par pozitīvu. 

Atbilstoši 2011.gadā veiktajai mācību sasniegumu salīdzinošajai analīzei, 

vispārizglītojošajās skolās pilsētā nominācijā  “Kopvērtējums” par pēdējiem  3 gadiem Ventspils 

3.vidusskolai ir šādi rādītāji: 

2009.gads – otrs labākais rezultāts pilsētā  (punktu skaits – 6,179); 

2010.gads – labākais rezultāts pilsētā tiek dalīts ar 1.ģimnāziju (punktu skaits– 6,856); 

2011.gadā – kopējas rezultāts, salīdzinājumā ar iepriekšējiem rezultātiem, pasliktinājās (vidējā 

balle ≈ 5 punkti). Tomēr, salīdzinājumā ar 2011.gada absolventu personīgajiem sasniegumiem,  

ir vērojama pozitīva dinamika, kas apstiprina iepriekš izteikto apgalvojumu – par «vidējo» 

absolventu kontingenta kvalitāti. 

 

Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasei 

 

 
 

 

Centralizētajā eksāmenā matemātikā 12.klasei ir stabili augsti rezultāti: 

2008./2009.mācību gadā A,B,C,D līmenis – 90%, 2009./2010. – A,B,C – 100%, bet 2010./2011. 

– C,D – 66%. Tas ir skaidrojams ar to, ka šajos mācību gados skolēniem ir bijušas augstas 

mācību spējas. Tomēr  salīdzinošā analīze parādīja, ka ir pozitīva dinamika no 10.klases uz 

12.klasi.  

 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā (valsts valoda) 12.klasei 

Latviešu  valodas eksāmenu rezultātu analīze par pēdējiem 3 gadiem (2008./09.; 

2009./10.; 2010./11.) rāda mācību sasniegumu pozitīvu stabilitāti: ABC - līmeņi veidoja 67% un 

57% , izņemot pēdējo 2010./2011.mācību gadu, kurā ABC līmeņi ir 33% skolēnu. F līmeni 

pēdējos trijos gados saņēma tikai 1 skolēns 2008./2009.mācību gadā.  
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Zemāki rezultāti 2010./2011.mācību gadā ir saistīti ar kopējo zemāku skolēnu mācīšanās 

motivāciju un intelektuālās attīstības līmeni, ne kā iepriekšējos gados. Pateicoties veiksmīgai 

sadarbībai  starp latviešu valodas skolotāju, klases audzinātāju, administrāciju un vecākiem, 

visiem skolēniem izdevās nokārtot valsts valodas eksāmenu,  nepieļaujot F līmeni.  

 
Centralizētais eksāmens latviešu valoda un literatūra (valsts valoda) 12.klasē 

          
  

 

 

Centralizētais eksāmens angļu valoda 12.klasē 

 

Angļu valodas eksāmenu rezultātu analīze par pēdējiem 3 gadiem (2008./2009.; 

2009./2010.; 2010./2011.) rāda mācību sasniegumu pozitīvu stabilitāti: ABC - līmeņi veido 67% 

un 100% , izņemot pēdējo 2010./2011. mācību gadu, kurā ABC līmeņi ir tikai 33% skolēnu. F 

līmeni pēdējos divos gados nesaņēma neviens skolēns. Tas liecina par angļu valodas skolotājas 

radošo potenciālu, spēju motivēt un mācīt skolēnus, kuriem bija grūtības ar valodu visā mācību 

periodā (no 1. līdz 12. klasei).  Procentuāla attiecību svārstība starp pietiekamu un optimālu, 

starp optimālu un augstu līmeni ir nosacīta:    

Pirmkārt, ar kopējo zemo zināšanas līmeni angļu valodā šajā klasē: „8” balles -  saņēma 2 

cilvēki, „7” balles – 5 cilvēki un zemāko vērtējumu – „4” balles – 6 cilvēki. Vidējā balle  šajā 

klasē bija „5,5”, kas ir daudz zemāka nekā iepriekšējos gados. 

Otrkārt, 2010./2011.mācību gadā  tika ieviestas ievērojamas izmaiņas eksāmena saturā, 

līdz ar to valodas lietojuma prasmes un runāšanas uzdevumu sarežģītības līmenis pieauga, kas arī 

ietekmēja eksāmena rezultātus. 
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Centralizētais eksāmens angļu valoda 12.klasē 

     
 

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasē 

Kārtot eksāmenu ķīmijā izvēlas ļoti maz skolēni: 2008./2009. – 2 cilvēki; 2009./2010. – 1 

cilvēks, bet 2010./2011. – neviens. Toties procentuālie rādītāji ir augsti: 2008./2009.m.g. – C,D 

līmenis 100% , bet 2009./2010. – A 100% 

 

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasē 

 
 

 

Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasē 

Rezultāti fizikā ir stabili viduvēji, izņemot 2010./2011.mācību gadu, kad rādītāji ir zemi 

D 57% un E 43%, kas liecina, ka skolēniem ir grūtības apgūt eksaktā cikla priekšmetus. 

 

 Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasē 

 
 

 



 26 

Eksāmens mazākumtautību valodā (krievu) 12.klasē 

Krievu valodas un literatūras eksāmenu rezultātu analīze par pēdējiem 3 gadiem 

(2008./09.; 2009./10.; 2010./11.) rāda pozitīvu stabilitāti: nav zema līmeņa, pietiekams līmenis 

9%, 13%, 39%; optimāls 74 %; 69%; 50%; augsts  18 %; 19%; 11%. Procentuāla attiecību 

svārstība starp pietiekamu un optimālo, starp optimālo un augsto līmeni ir nosacīta: 

Lai veiksmīgi izpildītu uzdevumus bija nepieciešamas ne tikai zināšanas krievu valodā, 

bet arī augsts līmenis vispārējā humanitārajā erudīcijā.  

 

 Eksāmens mazākumtautību valodā (krievu) 12.klasē 

       
 

 

Valsts pārbaudes darbu  salīdzinošā analīze 9.klasē 

Analizējot kopējo mācību materiāla apguves līmeni nepieciešams atzīmēt, ka optimālo 

mācību priekšmetu apguves līmeni ieguva 26% skolēni, pietiekamu – 47% un nepietiekamu – 

27%. 9. klašu skolēnu eksāmenu vidējais vērtējums ir 6,0 , kas ir labs rādītājs. 

 Visaugstākos rezultātus 9. klašu skolēni sasniedza angļu valodā, kur vidējais vērtējums 

bija 6,9, bet 9.b klasē pat 7,9 balles. Nepieciešams atzīmēt, ka 11 skolēni eksāmenā parādīja 

augstu līmeni vielas apguvē (9 – 10 balles), kas ir 26% no 9.klases skolēnu kopējā skaita. Dotais 

rādītājs ir augstāks par prognozējamo un 3 gadu laikā ir izveidojusies pozitīva mācību 

sasniegumu dinamika. 

 Augstus rezultātus skolēni sasniedza krievu valodas un vēstures eksāmenos, kur vidējais 

vērtējums bija 6,3%. Eksāmenu un gada atzīmes bija gandrīz vienā līmenī un atšķīrās ne vairāk 

kā 1 vai 2 balles. Augstu līmeni ieguva 3 skolēni, kas ir zemāk par prognozēto. Eksāmenā 

optimālo līmeni ieguva  28 skolēni, kas ir 65% no visiem absolventiem. Audzēkņu skaits atbilst 

prognozējamajam, tas parāda skolēnu augsto motivāciju un skolotāju profesionalitāti.  

         2010./2011.mācību gadā latviešu valodas un literatūras eksāmenu kārtoja 46 skolēni, no 

kuriem B un C līmeni saņēma 45%, D līmeni - 30%, E – 21%, F – 4%. 

 Dotais rādītājs ir augstāks par prognozējamo un 3 gadu laikā veido pozitīvu dinamiku. 

2010./2011.mācību gada rezultāts ir uzlabots par 17% (B,C līmenis) salīdzinājumā ar 

2009./2010.mācību gadu. 
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 Matemātikas eksāmenā pēdējos 3 gados rezultāti ir stabili visos līmeņos. Prognozējamie 

rezultātu uzlabojumi neapstiprinājās, jo 2010./2011.mācību gadā pamatskolu beidza korekcijas 

klase, kurā skolēniem bija ļoti lielas grūtības  ar eksakto mācību priekšmetu apguvi, tomēr visi 

šīs klases skolēni saņēma apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Tāpēc, neņemot vērā korekcijas 

klases rezultātus, eksāmenu rezultāti matemātikā salīdzinājumā ar 2009.gadu ir uzlabojušies. 

Matemātika. 9.klase 

 Standarta prasību sasniegšanas pakāpe 

 Izcili un labi Viduvēji  Vāji  

2008./2009. 18% 47% 35% 

2009.2010. 27% 53% 20% 

2010./2011. 26% 46% 28% 

           
 

 

 

Latviešu valoda un literatūra (valsts valoda)  9.klasei 

  

             2010./2011. m.g.    
Klase Skolēnu 

skaits 

A B C D E F 

Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 

9-a 17 - - 1 6 6 35 7 41 3 18 - - 

9-b 19 - - 4 21 7 37 5 26 3 16 - - 

9-с 10 - - - - 2 20 2 20 4 40 2 20 

 46 0 0 5 14 15 31 14 30 10 21 2 4 

  

             2009./2010. m.g.     
Klase Skolēnu 

skaits 

A B C D E F 

Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 

9-a 19 - - 1 4 6 25 9 38 7 29 1 4 

9-b 24 - - - - 5 26 4 21 5 26 5 26 

 43 0 0 1 2 11 25 13 30 12 28 6 14 
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             2008./2009. m.g.   
Klase Skolēnu 

skaits 

A B C D E F 

Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 

9-a 24 - - - - - - 13 54 11 46 - - 

9-b 21 - - 1 5 1 5 2 10 11 52 6 29 

 45 0 0 1 3 11 3 15 33 22 49 6 13 

  

                               
 

 

Angļu valoda 9.kl. 

 

              2010./2011. m.g. 
Klase  Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а  17 - - 2 12 12 71 3 18 
9-b 19 - - - - 11 58 8 42 
9-с 7 - - 6 86 1 14 - - 

 43 0 0 8 18 24 56 11 26 

  

                2009./2010.m.g. 
Klase Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а I 12 1 8,3 5 42 6 50,0 - - 
9-а II 11 1 9,1 5 45 3 27 2 18 
9-b 17 4 23,5 8 47 4 24 1 6 

 40 6 15,0 18  45,0 13 32,5 3 8 

  

                2008./2009.m.g. 
Klase  Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а  23 - - 10 43 13 57 - - 
9-b 20 1 5 13 65 5 25 1 5 

 43 1 2 23 53 18 42 1 2 
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Latvijas un pasaules vēsture 9. kl. 

 

2010./2011.mācību gadā eksāmenu kārtoja 43 skolēni. Nepietiekams zināšanu līmenis 

nebija noteikts nevienam skolēnam (0%), tāpat kā iepriekšējos gados. Skolēnu skaits, kuri 

nokārtoja eksāmenu uz 4-5 (pietiekams līmenis) nedaudz samazinājās 2010./2011.mācību gadā 

salīdzinājumā ar 2009./2010.mācību gadu. Savukārt, skolēnu skaits, kuri nokārtoja eksāmenu uz 

6-8 (optimāls līmenis) dinamiski palielinās ar katru mācību gadu un 2010./2011.mācību gadā 

sasniedza 65%. 

Eksāmena rezultāti uzlabojas pateicoties skolotājas mērķtiecīgajam darbam, lai izraisītu 

skolēnos izziņas interesi. Šeit liela nozīme ir skolotājas ārpusklases darbam, organizējot 

konkursus, intelektuālās spēles, viktorīnas. 

 

           2010./2011. m.g. 
Klase  Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а 17 0 0 8 47 9 53 0 0 
9-b 19 0 0 2 11 17 89 0 0 
9-c 7 0 0 5 71 2 29 0 0 

 43 0 0 15 35 28 65 0 0 

 

           2009./2010. m.g. 
Klase  Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а 23 0 0 10 44 12 52 1 3 
9-b 17 0 0 9 53 7 41 1 6 

 40 0 0 19 48 19 48 2 5 

 

           2008./2009. m.g. 
Klase  Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а 23 0 0 13 30 10 43 0 0 
9-b 20 0 0 10 50 3 15 1 5 

 43 0 0 23 53 13 30 2 2 
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Ļoti nozīmīgs ir fakts, ka 9.klases skolēni Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā 

nevienā mācību gadā nav ieguvuši nepietiekamu zināšanu līmeni.  

Piemēram, 2007./2008.mācību gadā mūsu skolas 9.klases absolventi uzrādīja vislabākos 

rezultātus pilsētā. 

 

Mazākumtautību (krievu) valoda 9. kl. 

Pamatskolas absolventu vispārizglītojošā kompetence dzimtās valodas apguvē ir optimāli augsta. 

        2010./2011. m.g. 
Klase Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а 17 - - 3 18 14 82 - - 
9-b 19 - - 4 21 13 68 2 11 
9-c 7 - - 2 28 5 72 - - 

 43 0 0 9 22 32 74 2 4 

 

       2009./2010. m.g. 
Klase  Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а 23 - - 5 22 18 78 - - 
9-b 17 - - 8 47 9 53 - - 

 40 0 0 13 33 27 68 0 0 

 

        2008./2009. m.g. 
Klase  Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

9-а 23 - - 8 35 15 65 - - 
9-b 19 - - 9 47 9 47 1 5 

 42 0 0 17 40 24 57 1 2 
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Eksāmenu rezultāti uzrāda augsta un optimāla līmeņa palielināšanās tendenci dzimtās 

valodas apguvē. Visos mācību gados nav vērojams nepietiekams zināšanu līmenis. 

 

 

SKOLĒNU SASNIEGUMI VALSTS  PĀRBAUDES DARBOS 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 6.KLASĒ 

 

Pēdējos 3 gados pārbaudes darbu rezultāti matemātikā 6.klasei ir vērojama līmeņa „izcili” 

un „labi” palielināšanās no 57% uz 68%, zināšanu apguves līmenis „viduvēji” samazinājies līdz 

25% 2010./2011.mācību gadā. Labākais rezultāts matemātikā bija sasniegts 2010./2011.mācību 

gadā. Veidojas tendence samazināties līmenim „vāji” - 7%. 

Matemātika 

 Standarta prasību sasniegšanas pakāpe 

 Izcili un labi viduvēji vāji 

2008/2009 57% 29% 14% 

2009/20010 48% 36% 16% 

20010/2011 68% 25% 7% 
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6.klases skolēnu kompetence dzimtajā un valsts valodā ir optimālā līmenī. 

2010./2011.mācību gadā nedaudz samazinājās augstais un optimālais līmenis, ko varētu 

paskaidrot ar mikrorajona ģimeņu intelektuālo potenciālu un skolēnu motivāciju. 

 

Mazākumtautību (krievu) valoda 

  

          2010./2011. m.g. 
Klase Kopā 1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

6-а 27 - - 7 26 20 74 - - 
6-b 18 - - 9 50 9 50 - - 

 45 0 0 16 38 29 62 0 0 

 

         2009./2010. m.g. 
Klase  Kopā 1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

6-а 17 - - 8 47,0 8 47 1 6 
6-b 27 - - 4 15 22 82 1 4 

 44 0 0 12 27 30 68 2 5 

 

           2008./2009. m.g. 
Klase  Kopā 1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

6-а 24 - - 2 8 19 79 3 13 
6-b 23 - - 8 35 14 61 1 4 

 45 0 0 10 22 33 73 4 9 

 

 

        
 

Pozitīvs ir fakts, ka visos trijos mācību gados dzimtās valodas apguvē  6.klases skolēniem 

nav līmeņa „vāji”. 
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Latviešu valoda un literatūra 

 

        2010./2011.m.g. 
Klase  Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

6-а 13 1 8 7 54 4 31 1 8 
6-a 14 3 21 8 57 3 21 - - 
6-b 18 2 11 15 83 1 5 - - 

 45 6 13 30 65 8 19 1 3 

 

       2009./2010.m.g. 
Klase Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

6-а 17 1 5,9 7 41,2 9 52,9 - - 
6-b 14 -  - 3 21,4 10 71,4 1 7,1 
6-b 14 - - 3 21,4 7 50,0 4 28,6 

 45 1 2,2 13 28,9 26 57,8 5 11,1 

 

       2008./2009.m.g. 
Klase Skolēnu 

skaits 
1-3  4-5 6-8 9-10  

 %  %  %  % 

6-а 24 - - 4 17 17 71 3 13 
6-b 24 1 4 8 33 15 63 0 - 

 48 1 2 13 27 32 66 3 6 

 

 

          
 

Pēdējā gadā nedaudz samazinājies optimālais līmenis un šī iemesla dēļ palielinājies 

vidējais un zemais līmenis. 

 Kopumā ir konstatēts pozitīvs rezultāts valodu apguvē, pateicoties skolotāju, skolēnu un 

vecāku sadarbībai.  

Sākumskolā valsts pārbaudes darbu rezultāts ir pietiekami augsts matemātikā, dzimtajā 

un valsts valodā. 
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VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 3.KLASĒ 

 

 Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3.klasei (matemātika) 

 Standarta prasību sasniegšanas pakāpe 

 Izcili un labi viduvēji vāji 

2008./2009. 79% 21% 0 

2009./2010. 83% 7% 10% 

2010./2011. 49% 44% 7% 

2010./2011.mācību gadā ir vērojama rezultātu pasliktināšanās, kas ir skaidrojams ar to, ka 

pārbaudes darbs bija liela apjoma un ar nestandarta saturu. Tomēr līmenim „vāji” ir tendence 

samazināties. 

 

Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3.klasei (mācību valoda – krievu) 

 

Visos 3 gados rezultāti dzimtajā valodā ir pietiekami augsti. Pozitīvi ir tas, ka pēdējos 

divos mācību gados neviens skolēns dzimtās valodas apguvē nav ieguvis vērtējumu „vāji”. 

Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasēs (latviešu valoda) 

 Standarta prasību sasniegšanas pakāpe 

 Izcili un labi viduvēji vāji 

2008./2009. 58% 42% 0% 

2009./2010. 62% 38% 0% 

2010./2011. 48% 45% 7% 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti valsts valodā 3.klasei ir stabili. 2010./2011.mācību gadā 

nedaudz ir samazinājies līmenis „izcili” un „labi”, ko varētu paskaidrot ar 3.klases skolēnu 

kontingentu šajā mācību gadā. 

 Standarta prasību sasniegšanas pakāpe 

 Izcili un labi viduvēji vāji 

2008./2009. 64% 34% 2% 

2009./2010. 90% 10% 0% 

2010./2011. 81% 19% 0% 
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Skolas darba stiprās puses pamatjomā “Skolēnu sasniegumi”: 

o augsti centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasēs (angļu valoda, latviešu valoda, 

matemātika). 

Tālākās attīstības vajadzības: 

o paaugstināt skolēnu motivācijas līmeni. 

Skolas sniegumi pamatjomā “Skolēnu sasniegumi” vērtējami ar labi. 

 

4. PAMATJOMA – ATBALSTS SKOLĒNIEM 

 

4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības 

garantēšana. 

4.1.1.  Pasākumi skolēnu profilaktiskajā veselības aprūpē. 

Skola regulāri apkopo un izmanto ziņas par skolēnu veselību. Ir veikti daudzi  pētījumi 

par bērnu veselības stāvokļa jautājumiem ar mērķi veidot pareizu komunikāciju mācību procesā 

un palīdzības sniegšanai ģimenēm. Bērnu veselība skolā ir prioritāte. Skolā ir medmāsa un 

atbilstoši iekārtots kabinets. Skola nodrošina regulāru izglītojamo veselības stāvokļa kontroli un 

propagandē veselīgu dzīves veidu. Traumu un akūtas saslimšanas gadījumā izglītojamajiem 

mērķtiecīgi un regulāri tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Vecāki tiek informēti par atklātajiem 

veselības traucējumiem. Skola veic infekcijas slimību reģistrāciju un medicīnisko novērošanu 

klasēs, kurās ir konstatētas infekcijas saslimšanas. Klasēs notiek pārrunas par personīgo higiēnu 

un pareizu uzturu. Skolā regulāri notiek skolēnu un personāla apmācība pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanā. Skolēniem ir iespēja apmeklēt koriģējošo vingrošanu, peldēšanas un 

slidošanas nodarbības. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

4.1.2. Drošības pasākumu ievērošana. 

 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Ventspils 3.vidusskolā un to 

organizētajos pasākumos” un darba aizsardzības un drošības instrukcijās, ir  noteiktas uzvedības 

prasības visos mācību kabinetos, pasākumos skolā un ārpus tās, kā arī noteikumi, kas jāievēro, 

dodoties pārgājienos un ekskursijā, lai nodrošinātu skolēnu drošību ikvienā situācijā. Skolas 

darbinieki un izglītojamie ar instrukcijām tiek iepazīstināti divas reizes gadā. Par instruktāžas 

saņemšanu darbinieki parakstās darba drošības instruktāžu reģistrācijas žurnālā, bet skolēni – e-

klašu žurnālu pielikumos. Skolā katrā stāvā redzamā vietā ir izlikts evakuācijas plāns. Skolā ir 

dežurants. Pēc mācību stundām izglītojamajiem ir iespēja uzturēties pagarinātās dienas grupu 

telpā 1.klasei, skolas zālē, bibliotēkā. 
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Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

4.1.3. Psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošinājums. 

Skolas psihologs sniedz psiholoģiskās konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolotājiem, 

kuri vēlas risināt un novērst psiholoģiska rakstura problēmas, kas rada traucējumus mācību 

procesā un skolēna psiholoģiskajā attīstībā. Skolas psihologs un sociālais pedagog iesaistās akūtu 

krīžu vai konflikta situāciju risināšanā. Atbilstoši pētījumam skolas psihologs veic skolēnu 

psiholoģisko izpēti, psihodiagnostiku, īpašu uzmanību veltot skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Skolas psihologs veic individuālu konsultēšanu, kā arī vada nodarbības grupā, veic novērošanu 

mācību procesa ietvaros.  

1., 5. un 10. klašu skolēniem katra mācību gada sākumā tiek organizēti adaptācijas 

pasākumi – īpaša uzmanība pievērsta klases kolektīva veidošanai, saskarsmes treniņiem un 

skolēnu emocionālajam stāvoklim, iekļaujoties jaunajā vidē. Adaptācijas procesa rezultāti tiek 

analizēti skolas vadības grupas sēdēs. 

Skola sniedz konsultācijas vecākiem dažādu sociālo jautājumu risināšanā (maznodrošinātā 

statusa kārtošana, brīvpusdienu kārtošana, alimentu jautājumā, bērnu audzināšanā u.c.). Skola 

veic profilaktisku darbu ar riska grupas bērniem un viņu ģimenēm (sadzīves apstākļu 

apsekošana, pārrunas ar bērnu un viņa vecākiem, u.c.). Skola palīdz izglītojamajiem dažādu 

sociālo jautājumu risināšanā (problēmas ar uzvedību, mācībām, skolas kavējumi, nespēja 

integrēties skolas vidē u.c.) Skola seko bāreņu skolas un dzīves gaitām. Skola nodrošina 

brīvpusdienas 100% apmērā tiem izglītojamajiem, kuriem tās ir nepieciešamas, bērniem no 

maznodrošinātām un nepilnām ģimenēm. 

Skola sadarbojas ar Sociālās aprūpes pārvaldi, Ventspils pilsētas bāriņtiesu, Ventspils 

Izglītības pārvaldes Bērnu tiesību aizsardzības inspektori, Policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu 

inspekciju, pilsētas administratīvo komisiju, Bērnu un pusaudžu nakts patversmi, Bērnu un 

pusaudžu atbalsta centru “Nāc līdzi!” .  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

4.2.1.Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstība. 

Audzināšanas darbs skolā norit plānveidīgi, ievērojot pēctecības principu. 

Tiek izvirzītas prioritātes un konkrēti uzdevumi katram mācību gadam. Katram klases 

audzinātājam ir izstrādāta audzināšanas darba programma. Klases audzinātāju darbs ir 

plānveidīgs, notiek saskaņā ar skolas audzināšanas darba programmu, kurā iekļautās tēmas 

sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. Klases audzinātāji atbilstoši 

klases mikroklimatam, skolēnu vecuma posmam un interesēm plāno perspektīvo darba plānu 

visam klases audzināšanas posmam. 
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Klases stundu plānojumā ietvertas tēmas, kas veicina radošo un pilsonisko aktivitāti, 

sekmē savu iespēju, tiesību, pienākumu un atbildības apzināšanos, palīdz veidot skolēnos 

pozitīvu attieksmi pret sevi un dzīvi, veicina pašattīstības kompetenci, apgūstot socializācijas un 

sadarbības prasmes, attīsta emocionalitāti un veido tolerantu attieksmi pretlīdzcilvēkiem. 

Skolā sekmīgi darbojas Skolēnu pašpārvalde, kurā skolēni piesakās brīvprātīgi ar vēlmi 

darboties skolas un skolēnu labā. Pašpārvaldi vada demokrātiski ievēlēts prezidents un direktora 

vietnieks audzināšanas jomā. Pašpārvaldes darba galvenie virzieni: 

1. saiknes uzturēšana skolotājiem un skolēniem, iesaistīšanās skolas padomes darbā, 

2. skolas pasākumu organizēšana un atbalstīšana, 

3. mācīšanās procesa veicināšana – sekmīgāko skolēnu stimulēšana un konsultāciju 

apmeklēšanas veicināšana, 

4. iesaistīšanās kārtības un disciplīnas nodrošināšanā skolā, 

5. sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām skolām  

Skola daudzu gadu garumā strādā pie izglītojamā personības izpētes un attīsta izglītojamā 

radošās un intelektuālās spējas un iespējas. Skolā ir noteikti obligātie temati audzināšanas 

stundām: veselīga dzīves veida pamati,  tikumiskās vērtības un īpašības, uzvedības un 

saskarsmes kultūra, pilsoņu tiesības un pienākumi, darbība ekstremālās situācijās, svētku un 

atceres dienās, karjeras izvēle, satversmes konstitucionālais pamats, satiksmes drošība. Skolā 

regulāri tiek organizēti pasākumi, aptaujas, kurās izglītojamie var brīvi izteikt savu viedokli un 

priekšlikumus, kas attiecas uz skolas dzīvi. Skolēnu pašpārvalde sekmīgi sadarbojas ar skolas 

vadību. Skolēni zina un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

4.2.2. Interešu izglītības programmu ieguldījums. 

Interešu izglītības programma ir izstrādāta saskaņā ar izglītojamo un vecāku interesēm 

(uz aptauju un anketēšanas pamata). Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par interešu izglītības 

programmas iespējām (vecāku sapulces, informācijas stendi, atskaites koncerti, izstādes). Visām 

interešu izglītības programmām ir izstrādātas programmas, kas ir pieejamas visiem 

interesentiem. Regulāri, piedaloties visu programmu vadītājiem, notiek rezultātu apspriešana un 

analīze. 

Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām, lai tās būtu pieejamas visiem 

skolēniem. Skolēnu sasniegumi interešu izglītībā vērojami skolas pasākumos. Skolas pasākumi ir 

balstīti uz skolas tradīcijām ar mērķi iepazīt Latvijas vēsturi, krievu un latviešu tautas tradīcijas. 

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot 

plašu ārpusstundu nodarbību klāstu: 

 Krievu tautas instrumentu orķestris; 
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 Sākumskolas koris; 

 Meiteņu koris 5.-8. klase; 

 Vokālie ansambļi; 

 Vokālā dziedāšana; 

 Sporta nodarbības. 

Tēma vērtējama ar labi. 

4.3.Atbalsts karjeras izvēlē. 

4.3.1. Atbalsts skolēniem izglītības programmu izvēlē. 

Viena no skolas būtiskām audzināšanas programmas jomām ir karjeras izvēle. Veidojot 

audzinātāja darba plānu mācību gadam, katrs pedagogs ieplāno noteikto audzinātāja stundu 

skaitu karjeras izglītības jautājumiem, lai nodrošinātu pasākumu kompleksu, kas palīdz 

skolēniem apzināti izvēlēties līdzekļus savas izglītības un karjeras plānošanai. 

Atbalstu informatīvā materiāla ziņā sniedz skolas bibliotēka un lasītava par izglītības 

iespējām Latvijā un ārzemēs. 

Karjeras izglītībā skolā tiek izmantotas dažādas formas: darbs ar skolēniem klases 

stundās, mācību priekšmetu stundas,  skolēnu spēju un interešu apzināšana un izpēte, iepazīšanās 

ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām,  “Ēnu diena”,  atvērto 

durvju dienās, tikšanās reizēs ar absolventiem un dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijās, 

pārgājienos, konkursos, viktorīnās, erudītu spēlēs, tematiskajos klases vakaros, vecāku sapulcēs  

kā arī ikgadējās izstādes „Skola” apmeklējums izstāžu centrā „Ķīpsala”, izglītības iestāžu atvērto 

durvju dienu apmeklēšana.  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

4.3.2. Profesionālās orientācijas pasākumi.  

Regulāri tiek izvestas aptaujas un anketēšana par profesionālo orientāciju. Izvedot 

“Karjeras izvēles” programmas pasākumus, tiek ņemtas vērā sabiedrības un valsts vajadzības. 

Skolā ir tradīcija, kura sekmīgi turpina attīstīties: tikšanās ar bijušajiem skolas audzēkņiem. 

Tajās tiek runāts par abiturientu profesionālajām karjerām. Pastāv sadarbība starp skolu un 

pilsētas uzņēmumiem. Tiek organizētas ekskursijas un tikšanās ar pilsētas pašpārvaldes 

uzņēmumu pārstāvjiem. Pilsētā ir profesionālās karjeras izglītības valsts aģentūra, kur 

izglītojamie var noteikt savas spējas un intereses un atbilstoši tām izvēlēties profesiju. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts. 

4.4.1. Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmē. 

Skolas audzināšanas programmā viena no galvenajām prioritātēm nosaka radīt apstākļus 

talantīgo bērnu izaugsmei un atbalstam. Ar talantīgajiem skolēniem skolotāji strādā iknedēļas 
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konsultāciju laikā, pamatskolā  fakultatīvo nodarbību un vidējās izglītības posmā individuālajās 

un grupu nodarbībās. 

Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo skolēnu izaugsmi. Katru gadu tiek 

organizētas skolas mācību priekšmetu olimpiādēs, tiek veicināta skolēnu dalība tajās. Skolotāji 

olimpiādēm gatavo ne tikai tos skolēnus, kuriem attiecīgajā mācību priekšmetā ir augsti 

sasniegumu, bet arī tos skolēnus, kas paši vēlas izmēģināt savus spēkus olimpiādē. Skolas 

izglītojamie sekmīgi piedalās skolas, pilsētas un novadu   olimpiādēs. 

Vairāk kā puse skolotāju piedāvā skolēniem papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību 

grūtības pakāpi, strādā ar skolēniem pulciņa nodarbībās, fakultatīvajās nodarbībās. 

Katru gadu notiek konkurss “Gada skolnieks”, kura kritērijus izstrādājusi izglītojamo 

pašpārvalde ar skolas vadības atbalstu un apstiprinājusi izglītojamo sapulce. Skolas izglītojamie 

sekmīgi piedalās skolas, pilsētas un valsts olimpiādēs. Skolā ir “Panākumu galerija”, kura 

regulāri tiek papildināta ar materiāliem par skolas vēsturi, par konkursu un olimpiāžu 

uzvarētājiem.  

Katru  gadu, mācību gada beigās, tiek rīkota “Teicamnieku balle”. Talantīgie bērni no 

maznodrošinātajām ģimenēm saņem materiālu pabalstu. Par tradīciju kļuvusi izglītojamo, kuri 

guvuši panākumus, apbalvošana ar vērtīgām balvām un ekskursijām. Bet talantīgi abiturienti var 

saņemt Ventspils pilsētas pedagoģiskā darba inovācijas fonda balvu nominācijā „Gada 

skolnieks” vai pateicību no IZM vai Ministru prezidenta. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

4.4.2. Atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

Priekšmetu skolotāji, klases audzinātāji un direktores vietnieki mācību darbā strādā ciešā 

kontaktā, lai izglītojamie varētu uzlabot savas sekmes. Skola sistemātiski organizē darbu ar 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Regulāri notiek konsultācijas visos mācību priekšmetos 

pēc skolā izveidota grafika. Skolēnu ilgstošas slimošanas gadījumos atsevišķu mācību 

priekšmetu skolotāji apmeklē un konsultē skolēnus mājās. Skolas atbalsta komanda nodrošina 

palīdzību skolēniem, ja skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ, strauji pazeminās 

sekmība, ir mācīšanās grūtības, rodas konflikti ar skolotājiem. Tādos gadījumos tiek organizētas 

individuālas sarunas par problēmsituācijām, ja nepieciešams piedāvātas konsultācijas pie 

speciālistiem, sagatavotas vienošanās ar atsevišķiem skolēniem par konkrētiem mācību, 

attieksmes, uzvedības jautājumiem, palīdzot risināt konfliktsituācijas, sekojot līdzi skolēnu 

adaptācijai. Šis darbs notiek informējot vai darbojoties kopā ar klases audzinātāju vai mācību 

priekšmetu skolotājiem 

Skolā ir licencēta izglītības programma bērniem ar vieglu garīgu atpalicību.  
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Skolā tiek ņemti vērā arī to izglītojamo vajadzības, kuriem ir stājas traucējumi. Priekš 

viņiem notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības.      

  Logopēds  sniedz specifisku palīdzību bērniem līdz 4.klasei, pārvarot mācību grūtības.  

 Skolas psihologs piedāvā interesentiem grupu nodarbības ar dažādu psiholoģisku 

metodiku pielietošanu pašizaugsmes veicināšanai un saskarsmes iemaņu pilnveidošanai. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

 

4.4.3. Atbalsta personāla ieguldījums. 

Skolā strādā logopēds, psihologs un sociālais pedagogs, kuri strādā ciešā sadarbībā ar 

klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un direktores vietniekiem izglītības jomā.  

Atbalsta personāls cenšas nodrošināt sistemātisku atbalstu mācību procesam, iesaistīties 

izglītojamo vajadzību izpētē. Atbalsta personāls ir pieejams viesiem izglītojamajiem un 

vecākiem, kam tas ir nepieciešams. Skola pārrauga un  atbalsta personāla darbu.

 Nepieciešamības gadījumā skola nodrošina kvalitatīvu mājas apmācību ilgstoši 

slimojošiem skolēniem. 

Tēma vērtējama ar labi.  

Skolas darba stiprās puses pamatjomā “Atbalsts skolēniem”: 

o skolēni zina iekšējās kārtība noteikumus, drošības instrukcijas; 

o regulāri tiek veiktas izglītojamo antropoloģiskie mērījumi; 

o pārdomāti plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kuru sagatavošanā 

un norisē veiksmīgi iesaistās izglītojamie; 

o plānoti un organizēti profesionālās orientācijas pasākumi izglītojamajiem, vecākiem, 

apmācības skolotājiem par atbalstu karjeras izvēlē; 

o plānots un organizēts darbs ar talantīgiem bērniem; 

o izstrādāta sistēma, kā palīdzēt bērniem, kuriem mācības sagādā grūtības un kuriem ir 

īpašas vajadzības. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

o pāriet uz jaunu kvalitatīvāku līmeni darbā ar talantīgajiem bērniem; 

o pilnveidot izglītojamo, vecāku informatīvā nodrošinājuma formas. 

Skolas sniegumi pamatjomā “Atbalsts bērniem” vērtējami ar ļoti labi. 
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5. PAMATJOMA – SKOLAS VIDE 

 

5.1. Skolas mikroklimats 

5.1.1. Kopības apziņas veidošana. 

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 ģērbonis, 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, mācību gada noslēgumā, skolas jubilejas absolventu salidojumus reizi piecos 

gados. Tas attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību savai skolai. 

Pēc aptaujas 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.  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

5.1.2. Vienlīdzība un taisnīgums skolā. 

Skola pamatojoties uz Konvenciju par bērna tiesībām, nodrošina visas bērna tiesības un 

brīvību. Neatkarīgi no nacionālās piederības un sociālā stāvokļa visi izglītojamie jūtas 

vienlīdzīgi. Regulāri notiek pasākumi, kuros izglītojamie tiek iepazīstināti ar bērna tiesībām un 

viņu adaptāciju skolas dzīvē. Pedagogi regulāri piedalās kursos un semināros par metodēm un 

paņēmieniem  pret vardarbību, izglītojamo neadekvātu uzvedību. 

Skolēni jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. 

Skolā cenšas novērst fiziskos un morālos pāridarījumus, taisnīgi tiek risinātas konfliktsituācijas. 

Situāciju risināšanā iesaistās klašu audzinātāji un sociālais pedagogs.  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

5.1.3. Sadarbības vide skolā 

Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, sadarbības un savstarpējās cieņas atmosfēra, neskatoties 

uz sarežģīto izglītojamo kontingentu. 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. 
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Vadības, 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. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

5.1.4. Skolēnu uzvedība un disciplīna.  

Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, kuri nosaka izglītības procesa organizāciju un  ar 

kuriem ir iepazīstināti skolēni, viņu vecāki, skolas darbinieki. Regulāri tiek uzraudzīts, lai skolas 

iekšējās kārtības noteikumi tiktu ievēroti. Iekšējās kārtības noteikumu ieviešanu un kontroli veic 

skolas vadība. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Katra mācību 

gada sākumā (ja nepieciešams – jebkurā laikā) tiek pārskatīti skolas iekšējās kārtības noteikumi 

un veikti labojumi, ja tādi nepieciešami. Skolēni un skolas darbinieki zina un ievēro skolas 

iekšējās kārtības noteikumus.  

Skolotāju un vecāku individuālajās sarunās vecākus informē par izglītojamo attiecībām, 

uzvedību un attieksmi. Skola uzskaita un analizē izglītojamo apmeklējumus. Skola kontrolē riska 

grupas izglītojamo stundu apmeklējumu. Konfliktsituāciju gadījumos, tie tiek risināti civilizēti, 

nepieciešamības gadījumā pieaicinot sociālo pedagogu, skolas administrāciju.  

Tēma vērtējama ar labi. 

5.2. Skolas fiziskā vide 

5.2.1. Skolas telpas. 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) klasēs un pārējās 

skolas telpās atbilst normām.  

Katru gadu plānveidīgi tiek veikti kosmētiskie remonti, skola ir apzaļumota un estētiski 

noformēta. Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties skolas telpu noformēšanā.  

Katram skolēnam skolas garderobē ir atsevišķs slēdzams skapītis. 

Skolā ir divi informātikas kabineti, ar datoriem ir apgādāta arī lasītava.  Visās klasēs un 

kabinetu telpās ir izvietoti datori (katram skolotājam ir portatīvais dators mācību darbam), lai 

varētu izmantot e-klasi un IKT mācību stundās. Ir iespējams izmantot 20 portatīvos datorus un 

mobilo laboratoriju mācību vajadzībām eksakto zinātņu mācību priekšmetos. Fizikas, ķīmijas, 

bioloģijas un matemātikas kabineti ir labiekārtoti un apgādāti ar inventāru par  ESF nacionālās 

programmas projekta ”Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 

matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” līdzekļiem. 



 43 

Visās telpās ir izvietota ugunsdzēsības signalizācija, katrā stāvā ir izvietoti evakuācijas 

plāni un ugunsdzēšamie aparāti. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

5.2.2. Skolas apkārtējā vide. 

Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. 

Pie skolas atrodas sporta laukums un mūsdienīga multifunkcionāla sporta halle.  

2010.gadā tika veikta skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: fasādes 

siltināšana, galvenās ieejas mezgla pārbūve, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta ieseguma 

nomaiņa, jumta tekņu un notekcauruļu nomaiņa. 

Skolai blakus ir uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes 

drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes. Izglītojamie skolas apkārtnē jūtas droši.  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā “Skolas vide”: 

o skolas telpas un apkārtne; 

o materiāli tehniskais nodrošinājums; 

o sadarboties rosinoša atmosfēra. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

o dažos gadījumos izglītojamo uzvedība; 

o liels riska grupas bērnu skaits. 

Skolas sniegumi pamatjomā “Skolas vide” vērtējami ar ļoti labi. 

 

 

6. PAMATJOMA – RESURSI 

 

6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana. 

6.1.1. Telpu, iekārtu un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība. 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa un ārpusklases nodarbību 

nodrošināšanai. Telpu iekārtojums pārsvarā atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Ļoti 

labi ar ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana” ietvaros ir aprīkoti fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti un 

laboratorijas. Skolas bibliotēka nodrošina visus skolēnus ar mācību grāmatām, pieejams plašs 

metodiskās literatūras un daiļliteratūras fonds, vārdnīcas un enciklopēdijas, preses izdevumi, 

iekārtota lasītava. Skolotāju rīcībā ir internets, datori, kopētāji, kodoskopi, multimediju 

projektori, magnetofoni, 4 interaktīvās tāfeles. Jaunās tehnoloģijas ir pieejamas visiem skolēniem 
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un skolotājiem, skolotājiem ir zināma kārtība to izmantošanai. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba 

kārtībā, to papildināšana un uzturēšana darba kārtībā tiek plānota un kontrolēta. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

6.1.2.  Telpu, iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums. 

Skolas telpu sadalījums ir racionāls, tas atbilst mācību procesa nodrošināšanai, 

izglītojamo un skolotāju prasībām. Skolotāji tiek nodrošināti ar skolā pieejamo aparatūru, 

aprīkojumu un resursiem. Skolotāji izmanto stundās ierakstus latviešu valodā, svešvalodās, 

mūzikas ierakstus, videofilmu ierakstus, datorprezentācijas. Daļa skolotāju veiksmīgi  izmanto 

materiāli tehniskos resursus. Ir pedagogi, kuriem nepieciešama palīdzība informatīvo tehnoloģiju 

izmantošanā. Par materiāli tehnisko resursu uzlabošanu un izmantošanu atbild direktores 

vietniece saimniecības darbā.  

Tēma vērtējama ar labi. 

6.2. Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana. 

6.2.1. Skolas finansu resursu pietiekamība. 

Skolas finansēšana notiek no valsts un Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta, kas tiek 

izmantots skolas uzturēšanai, izglītības programmu nodrošināšanai, materiālās bāzes uzlabošanai 

un skolotāju atalgojumam. 

Skolas finanšu resursi ir nepietiekami izglītības programmas realizēšanai un skolas 

attīstībai. Skola rūpējas par papildus līdzekļu piesaisti (sponsori, dažādi projekti, maksas 

pakalpojumu līdzekļi). 

Finanšu resursus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām un 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Skolotājiem tiek nodrošināta veselības 

apdrošināšana. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

6.2.2. Skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu izmantojums. 

Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši normatīvajos aktos noteikto kārtību. Skola 

normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā organizē skolas pārziņā nodoto finansu līdzekļu 

auditu.  

Tēma vērtējama ar labi. 

6.3. Resursi 

6.3.1. Personāla nodrošinājums. 

Lai īstenotu visas licencētās programmas, skolā ir nokomplektēts izglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolā izveidotas un darbojas mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas un metodiskā padome. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 
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6.3.2. Personāla pieredze, kvalifikācija un kompetence.  

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst IZM normatīvo aktu 

prasībām. Skolā pārsvarā strādā augsti kvalificēti, pieredzējuši, atbildīgi un radoši pedagogi. 

Skolā strādā 7 metodiskās komisijas. 

Skolotāji regulāri  apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, bilingvālās apmācības, 

datorzinību kursus. Skolotāji aktīvi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs 

gan skolā, gan ārpus skolas. 

Skolotāji izstrādā individuālās metodiskās tēmas (piedalās radošo darbu izstādēs), 

līdzdarbojas dažādos projektos. Skolā strādā 23 inovācijas fonda stipendiāti, 5 skolotājiem ir 

piešķirts tituls “Gada skolotājs“ pilsētā, 16 apbalvoti ar Ministrijas goda rakstu,  32  Ventspils 

pilsētas domes atzinības rakstu. Skolā regulāri tiek organizēti pieredzes apmaiņas semināri 

pilsētas, valsts un starptautiskā mērogā. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

6.4. Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte. 

6.4.1. Skolotāju nodarbinātības efektivitāte un sadarbība. 

Skolotāju darba slodzes sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu 

prasības un darba organizācijas vajadzības, skolotāju kvalifikāciju. Skolas vadība zina katra  

skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Visu skolas darbinieku 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos, 

kurus pārskata nepieciešamības gadījumos. Skolas darba kārtības noteikumos ir noteikta kārtība, 

kā izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama 

informācija par skolas vadības darba struktūru, skolas darbību, visu darbinieku pienākumiem, 

tiesībām un atbildības jomām. Skolā darbojas metodiskās komisijas, metodiskā padome, radošās 

grupas. Skolotāju stundu aizvietošanu pārrauga direktores vietniece izglītības jomā, tā tiek 

reģistrēta un regulāri pārskatīta. Skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

6.4.2. Klašu veidošana. 

Skolā ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un 

sadalījums. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu dalīšanai grupās atsevišķos mācību priekšmetos, 

nodrošinot atbilstošus pedagogu resursus.  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

6.4.3. Atbalsta personāla darba organizācija. 

Skolas logopēda, psihologa, sociālā pedagoga, bibliotekāra, pagarinātās dienas grupas 

skolotāja pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos 
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pienākumu aprakstos. Ir noteikta kārtība, kā skolēni un vecāki var saņemt palīdzību un 

konsultācijas. Ir noteikts atbalsta personāla darba laiks. 

Tēma vērtējama ar labi. 

6.5. Personāla attīstība. 

6.5.1. Saikne starp personāla attīstību un skolas attīstības plānu. 

Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās atbilstoši normatīvajos dokumentos 

noteiktajām prasībām; apmeklē kursus atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm (veselīgs 

dzīvesveids, sadarbība, jauno tehnoloģiju izmantošana, mūsdienīgas metodes novērtēšanā, 

bilingvālā apmācība). Skolas vadība atbalsta skolotāju izglītības līmeņa paaugstināšanu, rīko 

dažāda veida seminārus, dalās pieredzē, uzaicina speciālistus, rīko konferences. Skolotāju 

tālākizglītība ir atspoguļota skolas attīstības plānā. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

6.5.2. Personāla attīstības efektivitāte.  

Skolā ir sistematizēta informācija par katra skolotāja tālākizglītību. Skolas personālu 

rosina un atbalsta piedalīties tālākizglītības programmās un semināros. Atbilstoši skolas 

prioritātēm to finansēšanai ir atvēlēti līdzekļi skolas budžetā. Skolotāji dalās pieredzē, zināšanās, 

ko ir ieguvuši šajos kursos. Tiek novērtēts to saturs un mērķtiecīgums. Skolas darbiniekiem ir 

dota iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām un 

apmeklēt citas izglītības iestādes: atklātās stundas, seminārus, konferences, projektus. Skolotāji 

aktīvi izmanto iegūtās iemaņas un pieredzi, lai nodotu tās kolēģiem.  

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā “Skolas resursi”: 

o mācību procesa tehniskais nodrošinājums; 

o lielākajai daļai personāla augsta kvalifikācija; 

o skolotāju tālākizglītība. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

o piesaistīt skolai jaunākās paaudzes speciālistus. 

Skolas sniegumi pamatjomā “Resursi” vērtējami ar ļoti labi. 
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7. PAMATJOMA – SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

7.1. Skolas darba vērtēšana. 

7.1.1. Skolas vadības darbs kontrolē un vērtēšanā. 

Skolas vadība izstrādā un veiksmīgi realizē skolas iekšējās vadības sistēmu un kontroli, 

kā arī izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla 

darbu, atbalstot un izvirzot pamatotas prasības. Skolas vadība kopā ar skolotājiem analizē 

skolotāju un skolas darbu. Skolas vadība cenšas veicināt, atbalstīt un organizēt pašvērtēšanas 

procesu. Skolas darba analīzē tiek iesaistīti skolas vadība, mācību priekšmetu metodisko 

komisiju vadītāji, skolotāji, atbalsta personāls. 

Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notiek visa mācību gada 

laikā, atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem un darba plānam. Skolas darba vērtēšana notiek 

divreiz mēnesī skolas vadības sanāksmēs, kur tiek izvērtēti kā iepriekš noteikti jautājumi, tā arī 

tekošās skolu lietas. Semestra noslēguma sēdē tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi. Skolā ir 

izstrādāta forma pašanalīzei, ko veic priekšmeta skolotāji un atbalsta personāls, direktora 

vietnieki un direktors. Katrs pedagoģiskais darbinieks raksta pašvērtējumu par paveikto darbu, 

izvērtējot sasniegumus un nepilnības darbā, kurus apkopo Metodisko komisiju vadītāji, 

analizējot komisijas darbību. Skolēnu pārbaudes darbu analīzes palīdz skolotājam saskatīt 

uzlabojamās jomas savā darbā, mācot konkrētu mācību priekšmetu konkrētiem skolēniem. 

Skolas vadība, analizējot darbu, ņem vērā skolotāju Metodisko komisiju apvienību 

vadītāju un struktūrvienību pozitīvos un negatīvos secinājumus. Tiek veidots darba plāns gadam 

un ikmēneša pasākumu plāns. 

Tēma vērtējama ar labi. 

7.1.2. Skolas darbinieku iesaistīšanās vērtēšanas procesā. 

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku iesaistīšanos skolas darba 

pašvērtēšanā. Skolas vadība rosina darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Regulāri mācību 

priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji veic sava darba pašnovērtēšanu, izvērtējot sasniegumus 

un trūkumus, nosakot turpmāk veicamos darbus. Regulāri tiek organizēts un vērtēts kopumā 

skolas mācību un ārpusstundu darbs. Skolas darbinieki, iesaistoties vērtēšanas procesā, apzina 

sava un skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Skolas darbinieki balsta 

pašvērtējumu uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem.  

Tēma vērtējama ar labi. 

7.1.3. Vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana. 
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 Skolas vadība sadarbībā ar Metodisko padomi izstrādā kārtību, kādā tiek veikta skolas 

pašvērtēšana. Atbildīgie par pamatjomu izvērtēšanu ir skolas vadības pārstāvji. Darba 

izvērtēšanai izmanto dažādas metodes un formas, nosakot skolas darba stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības. Kā galvenā darba kvalitātes pārraudzības forma tiek izmantota paškontrole 

un pašvērtējums, taču atbilstoši prioritātēm un skolas darba vajadzībām vadība nodrošina 

kontroli. Vērtēšanas rezultātus izmanto tūlītējam darbam vai iekļauj skolas attīstības plānā 

tālākai realizēšanai. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Ar pašvērtējuma ziņojumu 

iepazīstina skolas darbinieku sapulcēs, vecāku kopsapulcē.   

Tēma vērtējama ar labi. 

7.2. Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana. 

Skolā ir izstrādāts skolas attīstības plāns no 2012. līdz 2014.gadam – trīs mācību gadiem. 

Tajā ir vispārēja informācija par skolu, skolas pamatmērķiem, plānotajiem darbības virzieniem. 

Pēc skolas darbības izvērtēšanas par iepriekšējo periodu, izvirzītas konkrētas prioritātes 

nākamajam periodam. 

Plānotās prioritātes tiek koriģētas. Gada prioritātēm tiek izstrādāts īstenošanas plāns, 

noteikti kritēriji prioritāšu īstenošanas kontrolei.  

Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāti mācību gada galvenie uzdevumi un 

darba plāni, un iekšējās kontroles plāni katrā konkrētajā skolas darbības jomā. 

Katru mēnesi, ņemot vērā gada darba plānus, tiek koriģēts un noteikts mēneša pasākumu 

- darba plāns, kura izpilde tiek kontrolēta un analizēta administrācijas un skolotāju 

informatīvajās sēdēs. 

Skolas attīstības plāns tika apspriests Metodiskās padomes, pedagoģiskās padomes sēdēs, 

skolas padomes sēdē, iesaistīta izstrādē skolēnu padome. Ar skolas attīstības plānu tika 

iepazīstināti skolēni, skolēnu vecāki. 

Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri uzraudzīta un kontrolēta. Tā izpilde tiek 

analizēta pedagoģiskās padomes sēdēs .   

Skolas attīstības plāns veidots trīs posmos: 

o Skolas darbības analīze. Šajā posmā attīstības plāna izstrādē iesaistītās puses 

izvērtējušas skolas līdzšinējo darbu. Tās rezultātā noskaidrotas skolas stiprās puses, 

pilnveidojamās jomas, kā arī ārējās skolas iespējas un draudi. 

o Prioritāšu izvirzīšana tālākai skolas darbības plānošanai un īstenošanai. Šajā posmā 

izvērtēta SVID analīzes rezultātā iegūtā informācija un plānotas iespējamās skolas 

perspektīvās attīstības prioritātes. 
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o Skolas attīstības plāna izstrāde. Šajā posmā informācija apkopota un izmantota 

attīstības plāna veidošanā. 

7.2.1. Skolas attīstības plāna struktūra. 

Skolas attīstības plāns ir aktualizēts 2011.gadā. Skolas attīstība plāns un tajā izvirzīto 

prioritāšu īstenošanas plānojums ir strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Skolas attīstības plānā ir 

vispārējā informācija par skolu, skolas pamatmērķi, skolas darba pašvērtējums, skolas attīstības 

prioritātes trīs gadu periodam, katras prioritātes īstenošanas plānojums. Katras prioritātes 

īstenošanas plānojums paredz mērķus, novērtēšanas kritērijus, ieviešanas gaitu (uzdevumus, 

laika sadalījumu, atbildīgās personas, nepieciešamos resursus, kontroli un izvērtēšanu). 

Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri uzraudzīta un kontrolēta. Tā izpilde tiek 

analizēta pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāku sapulcēs.   

 Tēma vērtējama ar labi. 

7.2.2. Skolas attīstības plāna saturs. 

Skolas attīstības plāns ir pārdomāti veidots un reāls, ņemot vērā skolas darbības 

pamatmērķus un pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī 

pašvaldības, rajona un valsts noteiktos attīstības virzienus. 

Tēma vērtējama ar labi. 

7.2.3. Iepazīstināšana ar attīstības plānu. 

Plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. Skolā ir izstrādāta kārtība attīstības plāna 

saskaņošanai, apstiprināšanai un korekciju veikšanai.   

Tēma vērtējama ar labi. 

7.2.4. Attīstības plāna īstenošana. 

Skolas gadskārtējais darba plāns ir skolas attīstības plāna realizācijas dokuments. 

Atbildīgās personas informē par attīstības plāna īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 

Skolas vadība izvērtē attīstības plānā izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Tēma vērtējama ar labi. 

7.3. Skolas vadības darba kvalitāte. 

7.3.1. Skolas darbu reglamentējošās dokumentācijas atbilstība likumu prasībām. 

Skolā ir visa Latvijas likumdošanā noteiktā obligātā dokumentācija, tā ir izstrādāta 

atbilstoši likuma un normatīvo aktu prasībām. Obligātās dokumentācijas precīza izpilde tiek 

kontrolēta, tās izpildes kvalitāte tiek ņemta vērā, izvērtējot personāla darbu. 

Vadītāju darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos.  

Direktora un viņa vietnieku darba aprakstos ir ietverta atbildība par visiem skolas darba 

virzieniem. Dažādu līmeņu vadītājiem direktors deleģē piemērotus pienākumus, kontrolē to 

izpildi, savstarpēji sadarbojoties.  
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Skolas darbību nosaka Skolas Nolikums un citi skolas iekšējie normatīvie akti, kuri 

izstrādāti un atbalstīti metodiskajā padomē, pedagoģiskajā padomē, skolēnu padomē. 

Direktors apstiprina metodisko komisiju vadītājus un citas dažāda līmeņa atbildīgās 

personas, precizējot tiem darba pienākumus un atbildības jomas, atbilstoši valstī noteiktajai 

kārtībai un darba likumdošanai. 

Skolas vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno 

darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Skolā ir optimāls dažādu līmeņu  darbinieku skaits. Skolas 

direktoram ir vietnieki: 2 vietnieki izglītības jomā un vietnieks audzināšanas jomā, direktora 

vietnieks saimnieciskajā darbā un direktora vietnieks informātikas jomā. 

Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu administrācijas sēdēs, skolotāju 

informatīvajās sēdēs un izvieto aktuālo informāciju skolotāju istabā. 

Direktore prasmīgi plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga 

to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā 

kompetentiem darbiniekiem. Skolotāji atzīst, ka skolas vadība atbalsta jaunas idejas un 

iniciatīvas, rosina piedalīšanos projektos. Dažāda līmeņa vadītāju sadarbība ir profesionāla, 

radoša un efektīva. Skolā izveidota efektīva informācijas apmaiņas sistēma par skolas ikdienas 

darbu. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to 

izpildi. 

Direktore veiksmīgi īsteno sadarbību ar skolas padomi, vecākiem, izglītības pārvaldi un 

dibinātāju, dažādām sabiedriskajām organizācijām. Visi skolas darbinieki rūpējas par skolas 

prestižu. 

Direktora vietnieki izglītības jomā koordinē un pārrauga skolas Metodisko komisiju 

darbu, deleģējot komisiju vadītājiem pienākumus un atbildību par to izpildi. 

Skolas vadība cieši sadarbojas ar  skolotājiem, klašu audzinātājiem un atbalsta personālu, 

kā arī ar pārējiem darbiniekiem un skolēniem.  

Skolas vadība nodrošina sistemātisku, daudzpusīgu sadarbību ar Ventspils domes 

Izglītības  valdi, sabiedriskajām organizācijām, sadarbojas ar citām skolām . 

Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tās tēlu, regulāri informējot sabiedrību par 

skolas darbību un sasniegumiem. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

7.3.2. Dažādu līmeņu vadītāju nodarbinātības efektivitāte. 

Skolā izstrādāta vadības darba struktūra. Vadības struktūra un katra vadītāja kompetences 

joma ir precīzi noteikta un visiem zināma. Direktora un vietnieku pienākumi, tiesības un 

atbildība par visiem darba virzieniem ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos darba aprakstos, 

kurus katru gadu pārskata. Vietniekiem tiek deleģēti pienākumi, to izpilde tiek kontrolēta un 
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sniegts nepieciešamais atbalsts. Visiem  skolas darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par 

skolas vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām.    

Tēma vērtējama ar labi. 

7.3.3. Dažādu līmeņu vadītāju darba kvalitāte. 

Skolas direktors ievieš un vada skolas darbā nepieciešamās pārmaiņas, konsultējas ar 

darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, deleģē funkcijas un panāk to izpildi. Skolas direktors 

ir ideju ģenerators un ievieš inovācijas, izstrādā un pilnveido mācību iestādes vadības sistēmu. 

Kontrolē un stimulē skolas darbinieku darbu. Izstrādā MK un administrācijas savstarpējās 

sadarbības algoritmu bilingvālās izglītības kvalitātes vadībā, kā arī skolas globālo problēmu 

risināšanas programmu projektēšanas modelim. Dažādu līmeņu vadītāji profesionāli veic viņam 

uzticētos pienākumus. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas 

ikdienas darbu, pārrauga un koordinē MK darbu. Dažādu līmeņu vadītāji savstarpēji sadarbojas. 

MK vadītāji nodrošina saikni starp skolotāju un skolas vadību. 

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

7.3.4. Skolas sadarbība ar sabiedrību un dažādām institūcijām. 

Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem un skolas padomi, Izglītības pārvaldi un 

pašvaldību, citām organizācijām un iestādēm. Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu 

sabiedrībā.   

Tēma vērtējama ar ļoti labi. 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana”: 

o skolas vadības ieinteresētība vadības procesa modernizācijā un gala rezultāta 

kvalitātes nodrošināšanā; 

o darba organizācija, plānošana un vadība ir zinātniski pamatota, sistematizēta un 

loģiska; 

o vadības sistēmas, lēmumu pieņemšanas algoritma izstrādāšana, nosakot metodisko 

komisiju lomu un vietu iekšējās vadības sistēmā; 

o skolas direktore regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību Latvijā un arī 

ārzemēs; 

o pieredzes izpēte par skolas vadību, pedagogu un skolas vadības galveno kompetenču 

attīstīšanu starptautiskajā izglītības vidē; 

o vadības, metodiskās un analītiskās pieredzes nodošana kolēģiem no Eiropas 

Savienības (semināru, disputu, teledebašu un apaļā galda diskusiju organizēšana); 

o aktīva sadarbība ar pilsētas pašvaldību, valsts struktūrām un izglītības organizācijām 

izglītības, kultūras un sabiedrības integrācijas jautājumos; 
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o republikas un starptautisku projektu izstrādāšana un realizēšana, lai attīstītu 

profesionālās īpašības un pašrealizētos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

o turpināt vadības modernizāciju, izmantojot sadarbību ar vacākiem.  

Skolas sniegumi pamatjomā “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana” vērtējami ar ļoti labi. 

 

CITI SASNIEGUMI 

 

1. Skolas darba pieredze skolēnu intelektuālajā un radošajā attīstībā tika prezentēta valsts 

prezidentei V.Vīķe- Freibergas kundzei, Eiropas Savienības priekšsēdētājam G.Veisa 

kungam, dažādu Eiropas valstu vēstniekiem un citiem ārvalstu viesiem, IZM ministriem: 

K.Greiškalna kungam, K.Šadurska kungam, J.Radzēviča kungam, kā arī N.Muižnieka 

kungam.  

2. Skolai ir pieredze pilsētas un republikas mēroga pasākumu organizēšanā pieredzes apmaiņā 

izglītības, skolēnu audzināšanas un kultūras jautājumos. 

3. Skolai ir pozitīva darba pieredze pilsētas, republikas un starptautiska mēroga svētku 

organizēšanā, sadarbībā ar sabiedriskām nevalstiskām organizācijām: nacionālo kultūras 

festivāls “Ventspils vainags”, mazākumtautību bērnu un jauniešu festivāls “Zelta kamoliņš”, 

Teātra un dzejas dienas utt. 

4. Skola piesaista papildus finanšu līdzekļus ar dažādu projektu palīdzību. 

5. Sākot ar 2006./2007.m.g. skola aktīvi iesaistījas jauniešu projektu darbībā „Youth in Action”. 

Skolas izglītojamie kopā ar skolotājiem piedalījas starptautiskos projektos Bulgārijā, Turcijā, 

Rumānijā. 

6. Izmantojot EEZ finanšu instrumentu mūsu skolotāji īstenoja pieredzes apmaiņas projektu 

„Par pasauli un par sevi” Lillehammerā, Norvēgijā. 

7. 2009.gadā no 19. – 24.aprīlim NordPlus programmas Latvijas - Zviedrijas projekta „Healt” 

ietvaros skolotāju pieredzes apmaiņas vizītē skolā viesojās skolotāji no Zviedrijas pilsētas 

Gēteborgas. Viesošanās laikā viesi apmeklēja mācību stundas, iepazinās ar skolu, pilsētu un 

apsprieda skolēnu veselības saglabāšanas un nostiprināšanas problēmas. Savukārt skolas 

direktore Vera Šengelija un direktores vietnieces Ludmila Piņkova un Larisa Orlova 

2009.gada maijā devās atbildes vizītē  uz Gēteborgu.  

8. Skolotāji aktīvi izmanto Comenius profesionālas pilnveides programmu, lai apmeklētu 

kvalifikācijas celšanas kursus savā priekšmetā kāda no Eiropas valstīm. Bija apmeklēti 
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franču valodas kursi Francijā, informātikas skolotāju kursi Čehijā, angļu valodas kursi 

Anglijā. 

9. 2011.g.martā skolas direktore piedalījas programmas „Comenius” apakšprogrammas 

„Mācību braucieni” pieredzes apmaiņas vizīte skolas direktoriem par specklases darba 

vadīšanu Reinjonā. 

10. Skolotāji izmanto iespējas piedalīties starptautiskā mēroga konferences. Viena no tām bija 

konference eksakta cikla skolotājiem „Scientix” Briselē. 

11. Šajā mācību gadā skola uzsāka īstenot divu mācību gadu Comenius skolas partnerības 

projektu „Natural Treasures of Eirope” par ekosistēmas petīšanu. 

12. 2011./2012.mācību gadā skolā tika īstenots arī Valsts izglītības attīstības aģentūras un 

Ventspils 3.vidusskolas projekts izglītības inovācijās „Mūzika un māksla – jauniešu 

emocionālais, radošais un tikumiskais dziednieks”, kura gala rezultāta produkts bija muzikāli 

– teatralizēta izrāde ‘Burvju zieds”. 

 

7. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 

o Pilnveidot pedagoģisko paņēmienu sistēmu, virzot to uz skolēnu intelektuālo spēju attīstīšanu 

un tālāku skolēnu adaptāciju apkārtējai sociālajai videi. 

o Attīstīt mācību priekšmeta speciālās prasmes, starppersoniskās un lietišķās saskarsmes 

iemaņas, problēmu analīzes un lēmumu pieņemšanas prasmes.   

o Radīt motivējošu vidi skolēna prāta spēju izpausmei jebkurā darbības jomā un paaugstināt 

skolēnu līdzdalības un mācīšanās motivāciju. 

o Turpināt veidot apstākļus, lai skolēni sasniegtu optimālus rezultātus valsts valodas apgūšanā. 

o Turpināt mācību metodisko materiālu izstrādi, kuru pamatā ir informāciju tehnoloģiju 

izmantošana. 

o Pilnveidot pedagoģisko pārbaužu sistēmu, veicot zināšanu kontroli un novērtēšanu, lai 

koriģētu mācību procesu un skolēnu mācību aktivitāti. 

o Individualizēt mācību procesu, balstoties uz kontroles rezultātiem, nodrošinot apstākļus 

skolēna mācību darbības paškontrolei, korekcijai un pašnovērtējumam. 

o Prasmīgāk plānot un īstenot darbu ar talantīgajiem bērniem un bērniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

o Ar Atbalsta komandas palīdzību turpināt nodrošināt visu skolēnu psiholoģiskās, emocionālās 

un sociālās vajadzības. 

o Popularizēt skolēnu pašpārvaldes darbu, izmantojot dažādas metodes. 

o Izpētīt un izmantot visās mācību un audzināšanas darba pakāpēs veselībai nekaitīgas 

tehnoloģijas.  

o Koordinēt skolas, skolēnu un vecāku kopīgo darbu skolēnu psiholoģiski pedagoģiskā atbalsta 

sistēmas izveidē, pašregulācijas iemaņu attīstībā. 
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o Nodrošināt komfortu skolas vidi, kas pazemina vecumposmu skolas trauksmes izpausmes. 

o Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi mājturības kabinetiem un veikt remontu un vēdināšanas 

sistēmas izbūvi zēnu mājturības kabinetā. 

o Piesaistīt finansējumu skolas sporta zāles kapitālajam remontam un skolas apkures sistēmas 

un siltuma mezgla rekonstrukcijai. 

o Turpināt darbu pie skolēnu kulturālas uzvedības audzināšanas un viņu tikumiski estētiskās 

izglītošanas. 

o Skolotājiem turpināt nepārtrauktu tālākizglītošanos, valsts valodas prasmju pilnveidi un 

tehnoloģiju izmantošanu. 

o Izmantot visu skolas struktūrvienību palīdzību efektīvas, ērtas izglītojošās vides radīšanai. 

o Turpināt darbu, lai skolai piesaistītu jaunās paaudzes speciālistus. 

o Iesaistīt pedagogus skolas izglītojoši audzinošās darbības kontroles un analīzes procesā. 

o Turpināt skolas vadības sistēmas modernizāciju. 

 

 

Direktore                                                                                                               Vera Šengelija       

 


