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1.

Izglītības iestādes vispārīgs 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, uzņēmējdarbības vadības
doktore
Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr.3593, izsniegta 2018.gada 16.maijā.
Akreditācijas termiņš 2024.gada 17.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.
2017./2018.m.g. skola īsteno šādas izglītības programmas:
Nr.
p.k.

Izglītības programmas
nosaukums

Izglītības
programmas
kods

Licences
Nr.

Akreditācijas
lapas Nr.

Izglītojamo
skaits

1.

Pamatizglītības
mazākumtautību
programma

21011121

8909

11413

317

2.

Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību
programma

31011021

8907

11414

63

Izglītības programmu apguve notiek bilingvāli, atbilstoši izglītības programmu
modeļiem un saskaņā ar IZM licencētajām un akreditētajām izglītības programmām.
Multilingvālās tradīcijas skolā pastāv jau no 1996.gada. Tagad skolēni no 1.klases
apgūst pirmo svešvalodu (angļu), bet vidusskolas klasēs – otro valodu (vācu, franču).
Pilsētas iedzīvotāju un īpaši mikrorajona (skolas atrašanās vieta) iedzīvotāju augstās
migrācijas un mobilitātes rezultātā, kā arī ņemot vērā kopējo demogrāfisko situāciju Latvijā,
skolēnu skaits samazinājies.
Tomēr pēdējos 3 gados vērojama pozitīva tendence skolas skolēnu kontingenta
saglabāšanas dinamikā (2012./2013.m.g. – 481 skolēns, 2013./2014.m.g. - 450 skolēni,
2014./2015.m.g. – 416, 2015./2016.m.g. – 388, 2016./2017.m.g. – 381, 2017./2018. – 380).
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Skolas vadību nodrošina direktors, vietnieks izglītības jomā, vietnieks audzināšanas
jomā, vietnieks informātikas jomā un vietnieks saimnieciskajā darbā.
Skolā strādā 37 pedagoģiskie darbinieki (t.sk. 2 vīrieši), no tiem 34 pamatdarbā, 3 blakusdarbā; 16 pedagogiem ir maģistra grāds, 1 (skolas direktoram) – doktora grāds. Visiem
37 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
Skolā ir stabils un kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs. Skolā ir kvalitatīvs un daudzveidīgs
tehniskais nodrošinājums, kas ļauj dažādot mācību priekšmeta satura pasniegšanas metodes
un nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Mūsdienīga, droša, estētiska skolas vide palīdz pedagogiem
audzināt un attīstīt izglītotu, tikumiski audzinātu, sociāli integrētu un sabiedriski atbildīgu
personību.
Ventspils 3.vidusskola atrodas patstāvīgas attīstības dinamikā.
Izglītības programmu īstenošanā skolotāji izmanto tālākizglītības, skolu un pedagogu
sadarbības iespējas un pieredzi.
Skolā tiek sistemātiski un mērķtiecīgi apkopota informācija par katra izglītojamā
mācību sasniegumiem, veidojot izglītojamo izaugsmes datu bāzi, par efektīvāko ikdienas
mācību sasniegumu uzlabošanai izvēloties mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju
veidotos mācību sasniegumu dinamikas analīzes pētījumus. Problēmsituāciju konstatēšanai
mācīšanā un audzināšanā izmantojot administrācijas veidoto datu apkopojumu mācību
semestru un gadu beigās, kā arī diagnosticējot problēmu mācību gada laikā. Minētā
informācija tiek analizēta, un analīzes rezultāti izmantoti mācību procesa uzlabošanai,
papildus motivētākos izglītojamos rosinot gatavoties dažādiem pasākumiem ārpus ikdienas
mācību procesa, vāji motivētos rosinot apmeklēt konsultācijas.

Sociālekonomiskās vides raksturojums
Ventspils 3.vidusskola atrodas pilsētas rūpnieciskās ražošanas zonā. Mikrorajona
ģimeņu intelektuālais potenciāls nav tik augsts kā pirms 8 - 10 gadiem, tas turpina
pasliktināties. Daļa motivēto ģimeņu ir mainījušas dzīvesvietu, daļa ir izbraukušas uz ārzemēm,
kā arī ir vērojama tendence bērnus sūtīt latviešu skolā. Skolā mācās arī bērni no sociālā riska
ģimenēm.
Pēc skolas intelektuālā portreta un ģimeņu intelektuālā potenciāla skolēnu
kontingents ir ļoti atšķirīgs. Augsti motivētu skolēnu segments ir neliels. Ir daudz audzēkņu ar
pazeminātu mācību motivāciju.
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Skola sadarbojas ar sociālo dienestu, lai zinātu par ģimenēm, kuras skar sociālā
rakstura grūtības. Apmēram 11 skolēni ir no trūcīgām ģimenēm un saņem brīvpusdienas.
Skolēnu ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka:
•
•

•
•
•
•

Pilnas ģimenes 71 %
Nepilnās ģimenes 27 %
Bāreņi un aizbildniecībā esoši bērni 2%
Daudzbērnu ģimenes 14 %
Ģimenes, kur viens no vecākiem strādā algotu darbu ārpus Latvijas 12%
Ģimenes, kur viens no vecākiem ir bezdarbnieks 8 %
Ģimenes, kur mamma ir mājsaimniece 17 %

Ventspils 3.vidusskolā ir nodrošināta pozitīva sociālā vide, kas ļauj paaugstināt
pedagoģiskā procesa efektivitāti. Apzinot izglītojamo individuālās un sabiedrības kopējās
vajadzības, ar daudzpusēju pasākumu piedāvājumu skola pilnveido katra skolēna individuālās
vajadzības, veidojot viņus par personībām dzīvei demokrātiskā sabiedrībā.
Skolēnu socializācijai uzmanību velta sociālais pedagogs, logopēds, klašu audzinātāji,
skolas vadība un Аtbalsta komanda. Skola ir dinamiskā attīstībā esoša sociāla sistēma.
Skola īpašu uzmanību pievērš labvēlīgas, veselību saudzējošas, izglītojošas vides
attīstībai, drošas vides optimizācijai, kā arī radošas vides pilnveidošanai, lai paaugstinātu
skolēnu mācību motivāciju un pedagogu un skolēnu pašrealizāciju. Moderna sporta vide
nodrošina skolas attīstības stratēģijas kvalitatīvu realizēšanu.
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
o
o
o

Skolēnu pašpārvalde
Skolas radio
Skolas televīzija: https://www.youtube.com/channel/UCVFXai4iSPrGrlEVKxXFe3Q
Četri moderni dabaszinātņu kabineti (matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas) ar
digitālu risinājumu
o Divi moderni mājturības kabineti
o Divas datorklases
o Multimediju centrs
o Mobilā pētniecības laboratorija ar 20 portatīvajiem datoriem
o Skolas bibliotēka un lasītava
o Skolai ir sadarbības līgums ar Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldi par
multifunkcionālas sporta halles izmantošanu, kura atrodas blakus skolai.
o Katram pedagogam ir personālais portatīvais dators.
Interešu izglītība
Skola piedāvā iespēju skolēniem attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās
kultūrizglītības jomā:
o Krievu tautas instrumentu orķestris “Kaļinka”
o Sākumskolas koris
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o 5. - 8.klašu meiteņu koris
o Vokālais ansamblis
o Solo dziedāšanas studija
o Muzikālais teātris
Papildus nodarbības
Fakultatīvās nodarbības
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
Franču valoda
Vācu valoda
Matemātika
Vēsture
Informātika
Koriģējošā vingrošana
Peldēšana
Slidošanа
Kritiskās domāšanas attīstīšana ar lasīšanas palīdzību 1.-3.kl.
Datorika 1.-3.kl.

Pagarinātās dienas grupa 1.klašu skolēniem
Atbalsta pasākumi
Mājmācība
Skolas tradīcijas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zinību diena
1.klases iesvētības
10.klases iesvētības
Skolotāju diena
Labdarības tirdziņš
Ziemassvētku labdarības maratons, Jaungada balle
Ziemassvētku eglītes
Svētā Valentīna diena
Lieldienas
Rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu diena
Rudens, pavasara sporta dienas
Mātes dienas koncerts
Pēdējais zvans
Izlaiduma vakari
Gada skolnieka apbalvošana, Teicamnieku balle
Atvērto durvju dienas
Vecāku konferences
Absolventu salidojumi (ik pēc 5 gadiem)
Skolas dzimšanas dienas pasākumi
Latvijas valsts dzimšanas diena
Skolas sagatavošana jaunajam mācību gadam
Adaptācijas dienas
Mācību ekskursijas
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o
o
o
o
o
o
o
o

Ēnu dienas
Projekta nedēļa
Dalība pilsētas sporta pasākumos, Olimpiskajā dienā, Ginesa rekorda pasākumos
Dalība Latvijas krievu kultūras un izglītības svētkos „Tatjanas diena”
Krievu tautas instrumentu orķestra, koru, ansambļu atskaites koncerts
Pārventas svētku organizēšana un dalība tajos
Strūklaku modināšanas svētki
Dalība lokālajos un starptautiskos projektos

Skola iesaistās dažādu projektu realizēšanā:
2011./2012.m.g. VIAA atbalstītais projekts inovāciju īstenošana izglītībā “Mūzika un māksla –
jauniešu emocionālais, radošais un tikumiskais dziednieks”
2012./2013. m.g. Comenius skolu partnerība “Eiropas dabu bagātības” (projekts par
ekosistēmas pētīšanu 11 valstīs. Gala konference notika Ventspils 3.vidusskolā).
2011./2012.m.g. un 2013./2013.m.g. ESF projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība Latvija – 2”
2011./2012.m.g. un 2013./2013.m.g. NVA projekts “Neformālās izglītības programmas
īstenošana bezdarbnieku un darba meklētāju valsts valodas apguvei”
2012./2013.m.g. Comenius Regionālā partnerība “Galvenās kompetences saskaņā ar Eiropas
atsauces sistēmu un vietējo pašvaldību loma”
2013. – 2017.gads projekts “Rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas
izveidei”
2014./2015.m.g. Erasmus + KA1 projekts “Ieniršana valodā” - angļu valodas zināšanas
kompetences paaugstināšana, izmantojot individuālo mobilitāti un mācības angļu valodas
kursos Anglijā
2017./2018.m.g. Nordplus Junior programmas projekts “Juties labāk – mācīsies labāk!”
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2.

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

Skolas vīzija: Veselības un individuālās attīstības skola.
Skolas misija: Veicināt absolventa kļūšanu par augstas intelektuālās, tikumiskās un
emocionālās kultūras cilvēku, spējīgu pašrealizēties.
Skolas galvenais mērķis:
Veselas, aktīvas, radoši domājošas personības audzināšana, kas apveltīta ar attīstītu
intelektu, augstu kultūras līmeni un ir adaptēta dzīvei dinamiskos sociāli ekonomiskos 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 mācību priekšmetu kompetences
pilnveidošanai.
3. Izvēlēties mūsdienīgas izglītības darba metodes un formas, tehnoloģijas.
4. Attīstīt pedagoģisko sadarbību skolotājs – skolēns, izmantojot valeoloģiskos
paņēmienus.
5. Sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās
pamatizglītības ieguvi skolas skolēniem.
6. Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu resursus.
7. Gatavot skolēnus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai
demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas.
8. Radīt iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, kas veicina skolēnu vēlēšanos
mācīties, rosina iztēli un attīsta spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli.
9. Attīstīt audzēkņu patriotiskās jūtas, veicināt pilsonisko līdzdalību, sekmēt cieņu pret
Latvijas valsti, tautu, tās kultūru un tradīcijām.
Skolas attīstības stratēģija:
Intelektuālās, emocionālās, tikumiskās, radošās, sociālās un fiziskās veselības
kvantitātes un kvalitātes saglabāšana, efektīvi izmantojot kreatīvas apmācības tehnoloģijas,
metodes un paņēmienus, izmantojot dabaszinātņu nozīmes palielināšanos izglītības saturā, kā
arī skolas vides informatizācijas apstākļus.
Skolas prioritātes:
o Skolēnu kvalitatīvas apmācības, audzināšanas un attīstības nodrošināšana.
o Skolas pedagogu un skolēnu fiziskās, 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 KD, IKT un SMART tehnoloģiju iekļaušana izglītības procesā.
o Mērķtiecīga izglītības vides pilnveidošana, skolēnu un skolotāju kvalitatīvai attīstībai.
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o Skolotāju, skolnieku un vecāku informatīvā nodrošinājuma uzlabošana.
o Mācību darba vērtēšanas sistēmas pilnveidošana, ņemot vērā valsts standartu, mācību
programmu prasības un mācību priekšmeta specifiku.
Attīstības programmas konceptuālie pamati (gala rezultāts)
Audzēknis ir vesels, mācās ar prieku, brīvi pārvalda vairākas valodas, ir orientēts uz
panākumu sasniegšanu.
Skolas absolvents ir konkurētspējīgs cilvēks, kurš var adaptēties, ātri mainoties
apkārtējās vides apstākļiem. Tajā pat laikā svarīgas paliek vispārcilvēciskās vērtības (labestība,
humānisms, taisnīgums).
Skolas absolventam piemīt sociāls optimisms, kas pamatojas uz skolā iegūto universālo
sagatavošanu, labi attīstītas komunikatīvās īpašības, tieksme nepārtraukti pilnveidoties un
radoša pašrealizācija:
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.
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 personisko, profesionālo un citu panākumu
sasniegšanu, attīstot pamatkompetenču un personisko efektivitāti.
Skolas pedagogu darba metodes ir orientētas uz:
o
o
o
o
o

produktīvu sadarbību: skolotājs – skolotājs, skolotājs – skolnieks, skolotājs – vecāks;
skolēnu pamatkompetenču attīstību;
skolēnu pašapziņu, pašattīstību un pašrealizēšanos;
skolēnu patstāvību savas darbības vērtēšanā;
skolēnu pūliņu atbalstīšanu, kas virzīti uz augstu rezultātu sasniegšanu dažādos
virzienos;
o skolēna kritiskās domāšanas attīstību;
o panākumu sasniegšanas orientācijas attīstību skolēnos.
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3.

Akreditācijas komisijas kopsavilkums

Jomas un kritēriji:

1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības
programmas
2. Mācīšana un mācīšanās:
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi:
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes
darbos
4. Atbalsts izglītojamajiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais
atbalsts
4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un
darba aizsardzība)
4.3. Atbalsts personības veidošanā
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un
attīstības plānošana
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla
pārvaldība
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām
institūcijām
Kopsavilkumā 17 vērtēšanas kritēriji

Vērtējuma līmenis
Nepietiekami Pietiekami Labi

x
x
x
x
VĒRTĒ APRAKSTOŠI
VĒRTĒ APRAKSTOŠI

x
x
x
x
x
VĒRTĒ APRAKSTOŠI

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Ļoti
labi
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma
līmeni atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
Ventspils 3.vidusskola realizē 2 licencētas un akreditētas programmas:
1. Pamatizglītības mazākumtautību programma, (kods 21011121);
2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma,
(kods 31011021).
Izglītības programmu mērķis – organizēt izglītības saturu un tā apguvi tādā kvalitātē,
lai radītu visus nosacījumus standartos un programmās izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Realizējamās programmas nodrošina apmācības pēctecību pamatskolā un vidusskolā.
Visi grozījumi izglītības programmās tiek ievēroti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Mācību priekšmetu programmas atbilst izglītības programmām, skolotāji izprot, kā
viņa mācītā priekšmeta saturs iekļaujas īstenotajā izglītības programmā un pārzina mācību
priekšmeta standartā izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Metodiskajās komisijās ir apspriesti mācību priekšmetu standarti un programmas,
pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus.
Metodiskajās komisijās pedagogi vienojas par mācību satura apguves secību, plāno mācību
sasniegumu vērtēšanas formas, kārtību un mācību līdzekļu izvēli. Pedagogi izvēlas mācību
metodes, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. MK mācību gada beigās
pedagogi, savstarpēji konsultējoties, vienojas par izmantojamo mācību literatūru nākamajam
mācību gadam. Pedagogi pārbaudes darbu laikus saskaņo pārbaudes darbu grafikā. Pedagogi
ciešā sadarbībā strādā, lai pilnveidotu mācību programmas, aktualizētu tās, saņem no skolas
administrācijas nepieciešamo informatīvo atbalstu un resursus.
Sistemātiski skolas gada darba plānos ir ieplānotas skolas vadības individuālas sarunas
ar skolotājiem par mācību standarta izpildi, mācību gada nobeigumā skolotāji raksta
pašvērtējumus.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai izglītības
programmai. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām
mācību priekšmetu stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti.
Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.
Izglītības iestādes vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības
programmas īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.
Izglītības iestādē ir izveidota audzināšanas darba programma, un klašu audzinātāji
darbu ar audzēkņiem plāno un organizē atbilstoši tai, sadarbojoties ar pedagogiem un
atbalsta personālu. Audzināšanas darba programma un klašu audzinātāju plāni tiek veidoti,
ievērojot vispusīguma un pēctecības principu. Mūsu skolas absolvents ir cilvēks ar augstu
intelektuālu, emocionālu kultūru, kas kļūs par multilingvālu personību, kas orientēta uz
panākumu sasniegšanu un pašrealizāciju. Viņš ir skolas, pilsētas un Latvijas patriots.
Sistemātiski tiek veikta visu skolas struktūrvienību darba analīze un izvērtēšana.
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Stiprās puses








Izglītības programmu realizācija ir plānota un rezultatīva, pedagogi pārzina savu
mācību priekšmetu standartus, strādā pēc konkrētas programmas, izprot mērķus un
sasniedz izvirzītos uzdevumus, pārzina izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību un ievēro to.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas ietvaros skolēniem ir
iespēja apgūt vācu vai franču valodu
Konsultācijas skolotāji racionāli izmanto, lai skolēni veiksmīgāk apgūtu mācību
materiālu.
1. – 3.klašu skolēni veiksmīga attīsta kritisko domāšanu ar lasīšanas un rakstīšanas
palīdzību dzimtajā valodā, realizējot pilsētas projekta “Mazais gudrinieks” radošās
idejas
Аtbalsta pasākumi sniedz iespēju skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, veiksmīgi
apgūt mācību materiālu, paaugstināt motivāciju un gūt adekvātu pašvērtējumu.
3. – 5.klašu skolēniem ir papildus sporta stunda un iespēja apmeklēt peldbaseinu un
slidotavu.

Tālākās attīstības vajadzības:


Mācību procesā veicināt starpdisciplinārās mācīšanās pieeju, attīstot skolēna un
skolotāja caurviju kompetences

Vērtēšanas līmenis: labi

4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Skolas galvenās prioritātes – mācību procesa kvalitatīvs nodrošinājums, orientēšanās
uz jaunu izglītības kvalitāti: mācīšanās visas dzīves garumā, skolēnu spēju pilnveidošana būt
veiksmīgam un mobilam jebkuros sociāli ekonomiskos apstākļos, attīstot viņos caurviju
kompetences.
Pedagogs pilnībā ir atbildīgs par valsts standartu realizāciju, zināšanu apguves līmeņa
kvalitatīvu nodrošinājumu, diferencēto un individuālo darba formu sabalansētību, skolēnu
motivācijas nodrošināšanu mācību un patstāvīgai izzinošai darbībai, skolēnu vispārējās
informācijas kultūras attīstīšanu, viņu individuālā atbalsta īstenošanu, dalību problēmu
risināšanā, kas saistītas ar skolēna adaptāciju skolā, drošas un veselību saudzējošas vides
nodrošināšanu. Mācību procesa pedagogi regulāri sadarbojas ar mācību priekšmetu
skolotājiem, klašu audzinātājiem, vecākiem, administrāciju.
Galvenie virzieni, kuriem skola velta īpašu uzmanību:
 izglītības satura atjaunināšana;
 inovatīvo tehnoloģiju izmantošana;
 metodiskā darba sistēmas pilnveidošana;
 sistēma darbam ar skolēniem, kuriem ir atšķirīgas mācību iespējas;
 audzināšanas darba sistēma.
Stunda ir galvenā mācību darba organizācijas forma. Izglītības iestādes mācību process
ir daudzveidīgs, piemērots izglītojamo vecumam, spējām un interesēm, balstīts iepriekšējās
zināšanās, attīstošs un motivējošs.
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Skolotāji darbā izmanto dažādas mācību metodes, kas virza skolēnus mācīties
patstāvīgi, motivē sasniegt savām interesēm un spējām atbilstošus mērķus. Skolotāju
izmantotās mācību metodes atbilst mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām,
ņemot vēra darba rezultātus. Skolotāji veiksmīgi iesaista skolēnus mācību procesā, attīstot
kritisko domāšanu, spēju analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu.
Atbilstoši izvirzītajiem mācību mērķiem, skolotāji veiksmīgi lieto informācijas
tehnoloģijas, problēmuzdevumus, dažādus informācijas avotus. Papildus stundu darbam
skolotāji izmanto konsultācijas, kur dod iespēju individuāli uzlabot vai padziļināt savas
zināšanas, skolēni gatavojas mācību priekšmetu olimpiādēm, attīsta lasītprasmi un skolēna
kritisko domāšanu. Skola realizē datorikas apmācību 1.-4.klasēs pilotprojekta ietvaros.
Skolotāji māca skolēnus sadarboties, strādāt komandā, veidot projektus, meklēt un
analizēt informāciju no dažādiem avotiem (bibliotēkas, muzeji, mācību ekskursijas, IT).
Izglītības iestādes telpu iekārtojums un materiālā bāze dod iespēju stundas mērķa
sasniegšanai izmantot visus pieejamos mācību līdzekļus, aprīkojumu un informācijas
tehnoloģijas.
Skolotāji regulāri sadarbojas mācīšanas procesā, apmainās pieredzē, vērojot un
analizējot kolēģu darbu mācību procesā, organizējot izglītojošus ārpusstundu pasākumus
skolas skolēniem, popularizējot labās prakses piemērus.
Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu pārbaudes darbu un
konsultāciju grafiks, kas regulē izglītojamo mācību slodzi. Zināšanu un prasmju pilnveidei
izglītojamajiem pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos.
Katru gadu aprīlī skola organizē ikgadējo pedagoģisko konferenci “No
pamatkompetencēm uz kvalitāti”, lai prezentētu katra skolotāja metodiskus atradumus,
piesaistot citu skolu pedagogus, vecākus, skolēnus, sabiedrību. Skola aktīvi izmanto iespēju
prezentēt savas idejas arī ikgadējās pilsētas metodiskās dienās “Ideju termināls”.
Mācību gada beigās katrs skolotājs analizē savu darbu, tā atbilstību skolas mērķim un
uzdevumiem, analizē katra skolēna izaugsmi, izvirza uzdevumus tālākam darbam. Detalizēta
analīze tiek veikta divas reizes gadā augusta un decembra pedagoģiskās sēdēs.
Izglītojamo sekmes, kavējumi, mājas darbi tiek atspoguļoti e-klasē.
Skola ir apstiprināts Vērtēšanas reglaments, skolotāji ir iepazīstināti ar tā nolikumu un,
vērtējot skolēnu mācību sasniegumus, balstās uz šo nolikumu.
Ieraksti 1.–12.klašu žurnālos (mācību priekšmetu stundu, fakultatīvo nodarbību,
pagarinātās dienas grupas, konsultāciju, grupu/individuālo darbu) tiek veikti elektroniski
Izglītības un zinātnes ministrijas akceptētajā skolvadības sistēmā „E -klase”, šajā sistēmā tiek
veikta arī liecību un sekmju kopsavilkumu žurnālu izdruka, kā arī izmantotas citas sistēmas
piedāvātās funkcionalitātes. Izglītojamo sekmes, kavējumi, mājas darbi tiek atspoguļoti eklasē. Direktores vietnieku pienākumos ietilpst žurnāla aizpildes stāvokļa pārbaude un
Vērtēšanas reglamenta noteikumu ievērošanas kontrole.
Skolotāji fiksē skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, izmantojot dažādas
iespējas tās paaugstināšanai.
Pedagogi papildus strādā gan ar talantīgajiem, gan izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās
grūtības. Skolā tiek nodrošināts darbs ar izglītojamiem, kuriem piemērojami atbalsta pasākumi
mācību procesā.
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Veidojot mūsdienīgu mācību stundu, tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, it īpaši jaunā
vidējās izglītības standarta īstenošanā dabaszinību priekšmetos, kur materiālās bāzes
pilnveidē tika ieguldīts ESF līdzfinansējums. Interaktīvās tāfeles un citas tehnoloģijas tiek
izmantotas arī pārējo mācību priekšmetu apguvē, piemēram, svešvalodās, literatūrā, vēsturē.
Izglītojamiem tiek sniegta palīdzība jauno interaktīvo pašmācības materiālu izmantošanā.
Pedagogi rosina izmantot mācību palīglīdzekļus - enciklopēdijas, rokasgrāmatas, mācību un
izglītojošos portālus.
Katram pedagogam ir dators, skolā ir bezvada interneta pieslēgums, visās mācību
telpās ir stacionāri novietoti projektori un ekrāni, skolā ir 4 interaktīvās tāfeles, ir pieejamas
8 dokumentu kameras.
Izglītojamajiem ir nodrošināta pieeja datoriem viņiem izdevīgā laikā skolas datorklasē.
Mājas darbu apjoms un piemērotība balstās uz nepieciešamību apgūt mācību priekšmetu
izglītības standartos paredzēto saturu. Pedagogu dotie uzdevumi optimāli nodrošina izglītības
standartu mērķu sasniegšanu, par ko liecina ikdienas mācību un valsts pārbaudes darbu
rezultāti.
Skolotāju ieguldījums skolas pamatmērķu īstenošanā, viņu darba kvalitāte tiek vērtēta,
izmantojot MK noteikumus Nr.350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
kārtība». Skolā ir izstrādāti kritēriji skolotāju un administrācijas pašvērtējumam.
Izglītības iestādes vadība vēro stundas, izvērtējot mācīšanas procesa kvalitāti atbilstoši
efektīvas mācību stundas kritērijiem. 2013./2014.mācību gadā uzsākta un turpmākos mācību
gados turpināta mērķtiecīga un efektīva savstarpēja mācīšanās citam no cita – atklātās
stundas ”Efektīva stunda 21. gadsimtā. Mēs mācāmies viens no otra”. Skolotāji dalās pieredzē
savā starpā, apmeklējot stundas, analizē tās. Pedagoģisko sadarbību nodrošina skolas MK,
pilsētas MA un mācīšanas grupas. Skolai ir izveidota laba sadarbība ar pilsētas metodisko
centru ar mērķi paaugstināt mācību stundas efektivitāti un skolotāja profesionālo kompetenci.
Mājas darbi ir mērķtiecīgi, vairumā gadījumu kopējais mājas darbu apjoms dažādos
mācību priekšmetos ir optimāls un sabalansēts. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas. Mājas
darbi sekmē mācību satura apguvi.
Izglītības iestādes vadība regulāri veic skolēnu, vecāku un pedagogu anketēšanu
(Edurio) ar mērķi – pilnveidot mācīšanas - mācīšanās kvalitāti un uzlabot savstarpējo sadarbību
skolā. 2017. gada rezultāti, izvērtējot Edurio aptauju rezultātus par mācīšanas procesu:








skolēnu motivācija 3,9;
izpratne- 3,9,
sadarbība - 3,4,
piemērots mācību temps - 3,4.
77% skolēnu mājas darbu veikšanai plāno 1-3 stundas,
95% vecāku ir apmierināti ar izglītības iestādes nodrošinājumu ar mācību grāmatām,
94% - ar mācību tehniskajiem līdzekļiem.

Stiprās puses:
 Lielākai daļai skolotāju mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas un
radošas.
 Skolotāji stundās un ārpusstundu nodarbībās izmanto sava mācību priekšmeta iespējas
skolēna pašvērtējuma iemaņu attīstīšanai.
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Stundās tiek izmantota bilingvālā apmācība, kas sastādīta atbilstoši licencētajām
programmām.
Pedagogi darbā izmanto daudzveidīgas un inovatīvas mācību darba formas un
metodes un IKT piedāvātās iespējas.
Pedagogi realizē vērtīborientētu mācību procesu, ir atvērti inovācijām, labās prakses
piemēru pārņemšanā.
Skolā ir izveidota sistēma “Mācamies viens no otra” atklāto stundu vadīšanai un
vērošanai.
Mācību process tiek saistīts ar praksi, izmantojot mācību ekskursijas, muzeju dienas,
projektu dienas, sporta pasākumus.…
Radīti apstākļi pilnvērtīgai katra skolēna mācību iespēju realizācijai (atbalsta pasākumi,
mājas apmācība)
Sadarbība ar ekspertiem un metodisko dienestu VIP

Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt papildināt skolotāju produktīvo uzdevumu un materiālu krājumu
 Turpināt attīstīt skolēnu pašvērtējuma spējas
Vērtēšanas līmenis: labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Galvenos noteikumus, kas saistīti ar skolēnu mācību darbu, nosaka Skolas iekšējās
kārtības noteikumi un vienotās prasības mācību procesa organizācijai, par kurām skolēni tiek
informēti divas reizes mācību gadā – pirmā un otrā semestra sākumā. Skolēnus iepazīstina ar
vienoto ortogrāfijas režīmu, prasībām katrā mācību priekšmetā, mācību sasniegumu
vērtēšanas sistēmu. Veiksmīgai zināšanu apguvei skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības,
diviem noteikta mājas apmācība (4.b klase) un 13 skolēniem (2.a, 2.b, 4.b, 6.a, 8.b) – atbalsta
pasākumi.
Mācību procesa laikā skolēniem ir iespēja apgūt iemaņas sava mācību darba racionālā
organizācijā, pareiza laika plānošana un sadale, sadarboties pāros un grupās, noteiktu
uzdevumu izpildei izmantot dažādus informācijas avotus, izmantot IT. skolā ir laba bibliotēka,
2 datorklases, pārvietojamā laboratorija, aprīkotas klases.
Mācību procesā skolēni prot sadarboties, analizēt un kritiski izvērtēt informāciju, savu
un klases biedru darbu, iesaistīties projektos un citās aktivitātēs. Stundu vērošanā var
pārliecināties, ka skolotāji pārzina mācību priekšmeta saturu, prot to saistīt reālo dzīvi un citos
mācību priekšmetos mācīto, stundas ir strukturētas. Skolotāji skaidri formulē stundas mērķi,
seko skolēnu darbam, objektīvi novērtē skolēnu darbu.
Lai uzlabotu mācību sasniegumus, skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas,
fakultatīvus, interešu pulciņus.
Skolēniem, kuri pārcelti nākamajā klasē ar vienu nesekmīgu atzīmi, sastādīts plāns
problēmu novēršanai šajā mācību priekšmetā, bet otrgadnieki tiek īpaši kontrolēti.
Lai operatīvi vadītu skolēnu izglītošanu, nepieciešama šāda informācija:



Skolēna veselības stāvoklis;
Prasmju un iemaņu sagatavotības līmenis mācību priekšmetā;
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Audzināšanas līmenis;
Pašvērtējuma attīstības un adekvātuma līmenis;
Ģimenes sociālās labklājības līmenis.

Pedagogi ar sava mācību priekšmeta līdzekļiem māca skolēnus uzstādīt mērķi un
sasniegt to, adaptēties situācijās; orientēties apkārtējā pasaulē; prast kļūdīties, prast
patstāvīgi iegūt un izmantot zināšanas; būt tikumīgam cilvēkam.
Pedagogi pastāvīgi seko katra skolēna individuālajiem sasniegumiem, attīsta savu
mācību rezultātu adekvātu novērtējumu, regulāri fiksē un analizē sekmju dinamiku, plāno
kopīgu rīcību sekmības uzlabošanai. Mērķtiecīgi turpinās darbs pie skolēnu izaugsmes datu
bāzes pilnveidošanas un sistematizēšanas, optimāli izmantojot E-klases piedāvātās iespējas.
Metodiskajās komisijās tiek apspriesta sekmība, analizēti diagnosticējošo un valsts
pārbaudes darbu rezultāti salīdzinājumā ar pēdējiem 3 gadiem skolā, pilsētā un valstī. Rezultāti
tiek apspriesti pedagoģiskajās sēdēs.
Vecāki par skolēnu sekmību tiek informēti ar e-klases, dienasgrāmatu starpniecību,
individuālās pārrunās ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem.
Izglītojamo stundu kavējumus katru dienu reģistrē mācību priekšmeta skolotājs klases
žurnālā.
Klases audzinātājs veic izglītojamā stundu apmeklējuma kontroli. Ja izglītojamais nav
ieradies uz mācībām skolā un nav informācijas par neierašanās iemeslu vai vecāki nav ziņojuši
par neierašanās iemesliem, klases audzinātājs mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem
neierašanās iemesla noskaidrošanai. Skolā sastādīts algoritms darbam ar skolēniem, kas kavē
stundas bez attaisnojoša iemesla.
Mācību procesā pedagogi tiecas attīstīt un pilnveidot pašvērtējuma prasmes. Pedagogi
māca bērniem sniegt pamatojumu ne tikai labi izpildītam darbam, bet arī izcelt tajā radušās
grūtības, momentus, kuri vēl slikti aptverti, kādēļ tas vai cits uzdevums izpildīts slikti vai vispār
nav izpildīts, kas jādara, lai uzlabotu situāciju.
Stiprās puses:






Izglītojamo un viņu vecāku regulāra informēšana par mācību darbam izvirzītajām
prasībām.
Skolēnu mācīšanās motivācijai tiek rosināts izmantot skolas piedāvātās mācīšanās
iespējas lasītavā, bibliotēkā, datorklasēs, piedaloties konkursos, projektos,
olimpiādēs, skatēs, konferencēs u.c.
Ļoti nozīmīgs faktors mācīšanās procesā ir konsultācijas, kas notiek katru darba dienu
pirms vai pēc mācību stundām.
Atbalsta pasākumu nodrošināšana izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
Skolēnu mācīšanās sasniegumi tiek uzkrāti, analizēti un izmantoti turpmākā mācību
darba pilnveidei.

Tālākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot skolēnu lasītprasmes un rakstu kultūru, īpašu uzmanību pievēršot 1.-5.klašu
skolēniem.

17







Turpināt darbu skolēnu neattaisnoto kavējumu novēršanā.
Turpināt aktīvu pedagoģiskā un atbalsta personāla sadarbību ar vecākiem sekmības
uzlabošanai.
Veicināt skolēnu atbildību par saviem mācību rezultātiem.
Pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas prasmes.
Attīstīt izglītojamajiem metakognitīvās domāšanas prasmes.
Attīstīt izglītojamajiem nepieciešamās dzīves prasmes un ar tām saistītās
kompetences kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.

Vērtēšanas līmenis: labi

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolotāji vērtē mācību sasniegumus, pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem.
Ventspils 3.vidusskolā ir izstrādāta sistēma, organizējot pārbaudes darbus, vērtējot skolēnu
sasniegumus un informējot vecākus.
Skolas metodiskajās komisijās ir apspriesta, pedagoģiskajā sēdē pieņemta un skolas
padomē apstiprināta vienota skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (aktualizēta
2016.gadā), pārsvarā skolotāji to ievēro. Skolotāji, skolēni un vecāki tiek informēti par
vērtēšanas pamatprincipiem skolā.
MK sēdēs un mācīšanās grupās regulāri tiek apspriesti objektīvai vērtēšanai svarīgas
sastāvdaļas:






Efektīva atgriezeniskās saites nodrošināšana
Skolēna aktīva piedalīšanās pašapmācības procesā
Vērtēšanas ietekme uz skolēna motivāciju
Skolēna pašvērtēšanas kompetences formēšanās
Skolēna darba nevis skolēna personības vērtēšana

Skolā ir izstrādāts vērtēšanas reglaments. Izstrādāti radošo darbu vērtēšanas kritēriji.
Priekšmetu Mk pedagogi strādā pie vienotu prasību izveidošanas pārbaudes darbu
sastādīšanai un vērtēšanai, ņemot vērā priekšmeta specifiku, skolēna vecumu, klases
īpatnības.
Skolā ir izstrādāti radošo darbu vērtēšanas kritēriji.
Vērtēšanas process tiek īstenots secīgi un regulāri. Iegūtā informācija tiek analizēta un
izmantota tālākai mācību procesa, metodisko darbu pilnveidošanai.
Skolotāji veic vērtējumu uzskaiti, atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Regulāru
informāciju vecākiem nodrošina pieeja sava bērna mācību sasniegumiem e-klasē, mācību
sasniegumu kopsavilkuma lapās un individuālā saziņā “skolotājs - vecāks”. Skolā ir noteikta
kārtība skolēnu vērtējumu uzskaitei, tās ievērošanu regulāri pārrauga un kontrolē direktora
vietnieks. Skolēnu mācību sasniegumu dinamiku apkopo un izvērtē priekšmeta skolotājs, klašu
audzinātāji, metodiskā komisija, direktora vietnieki, analizē vadības grupa un pedagoģiskā
padome. Skolotāji atzīst, ka analīze palīdz konstatēt un pilnveidot mācību procesu. Izglītības
iestāde ir noteikusi, ka izglītojamie var uzlabot savus mācību sasniegumus, t.sk. nosakot
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iespējamo katra mācību sasnieguma uzlabošanas reižu skaitu un termiņu. Par mācību
sasniegumu uzlabošanas iespējām zina visas ieinteresētās puses, pedagogi un izglītojamie tās
ievēro.
Mācību procesā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. Izveidota
vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei.
Mērķtiecīgi tiek turpināts darbs pie kvalitatīvas un daudzpusīgas skolēnu izaugsmes
dinamikas analīzes, katram pedagogam izplānojot un izveidojot savu sistēmu ar mērķi –
skolēnu mācību sasniegumu dinamika salīdzinājumā ar sasniegumiem iepriekšējos mācību
gados, salīdzinājumā ar valsts pārbaudes darbu rezultātiem 6.klasē – 9. klasē, skolēnu mācību
darba rādītājiem pamatskolas nobeigumā un vidējās izglītības programmas apguves gados.
Izglītības iestādei ir informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Skolēni un vecāki
regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem un attīstības dinamiku.
Stiprās puses:







Vērtēšanas forma un metodisko paņēmienu atbilstība izglītojamo vecumam un mācību
priekšmeta specifikai.
Vienotu prasību nodrošināšana pārbaudes darbu veidošanai un mācību sasniegumu
vērtēšanai.
Vērtēšanas sistemātiska uzskaite un kontrole.
Informācijas apkopošana un analīze par mācību sasniegumiem priekšmetos un klašu
grupās.
Skolēnu mācību sasniegumu pozitīva dinamika.
Izstrādāti kritēriji radošo darbu vērtēšanai

Tālākas attīstības vajadzības:



Pilnveidot vērtēšanas uzskaiti un kontroli
Strādāt pie skolēna iekšējās motivācijas paaugstināšanas.

Vērtēšanas līmenis: labi

4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.
Izglītojamo sasniegumi ikdienā tiek vērtēti atbilstoši valstī noteiktajām prasībām un
Ventspils 3.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 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.
No 2010. gada 1. septembra skolā izmanto sistēmu www.e-klase.lv . Tas dod iespēju
iegūt informāciju diagrammu veidā gan par katru izglītojamo, gan pa klašu grupām, mācību
priekšmetiem un mācību gadiem. Šāda elektroniski uzkrāta statistika dod iespēju katram
pedagogam pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus
atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī dod iespēju salīdzināt mācību rezultātus savā
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priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos priekšmetos. Izglītojamo mācību sasniegumu
analīze tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai.

Mācību
gads

Klašu
komplek
tu skaits

Skolēnu
skaits

Vidējais
klašu
piepildīju
ms

augsts

optimā
ls

vidējs

zems

Kvantitātes un kvalitātes rādītāji
Sekmība

2014./15.
2015./16.
2016./17.
2017./18.

20
19
19
19

409
388
379
380

20,5
20,4
19,9
19,8

1%
1%
1%
2%

44%
48%
48%
46%

48%
46%
43%
46%

7%
5%
8%
6%

Pēc
vasaras
darbiem

Vidējā
atzīme

4%
4%
3%
3%

6,63
6.86
6,73
6,71

Mācību darbs tiek virzīts, lai katrs skolēns savu spēju robežās apgūtu mācību
priekšmetu standartu prasības. Skolēni, kuriem ir vājas mācīšanās spējas vai kavētas stundas
slimības vai citu iemeslu dēļ, sekmju uzlabošanai var izmantot konsultācijas, bet bērniem,
kuriem ir mācīšanās grūtības, piešķirti atbalsta pasākumi. Atbalsta komanda un MK divas
reizes gadā vērtē pedagogu darba kvalitāti šajā jomā un skolēnu sasniegumus.
Mācību gada laikā MK organizē plānveida diagnosticējošos darbus un pēc tam analizē
tos.
Skolā ir Mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments, kurš nosaka skolēnu mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtību, uzskaiti un analīzi.
Mācību priekšmetu skolotāji kontrolē un analizē katra skolēna individuālos
sasniegumus; klašu audzinātāji - klases mācību sasniegumus; МK – mācību priekšmetu
rezultātus.
Mācību priekšmetu skolotāji, ņemot vērā semestra starpvērtējumus, semestra un gada
atzīmes, seko līdzi katra skolēna sekmības uzlabojumu dinamikai.
Lai risinātu dažādus problēmu jautājumus, notiek mazās pedagoģiskās sēdes, kurās tiek
apspriesta sekmība vai stundu kavējumi un iezīmētas situācijas uzlabošanas iespējas.
Nepieciešamības gadījumos iesaistās Skolas atbalsta personāls, kas, sadarbojoties ar
klašu audzinātājiem, priekšmeta skolotājiem un vecākiem, kopā ar skolēnu, kam radušās
problēmas mācībās, stundu kavējumi, individuāli lemj par nepieciešamajiem papildu
pasākumiem sekmju uzlabošanai.
Skolēniem ar vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību pasākumi
un pēcpārbaudījumi jūnijā.
Metodiskās komisijas mācību gada beigās analizē konkrētu mācību priekšmetu sekmju
izmaiņu dinamiku.
Pedagoģiskajās sēdēs 1.semestra un mācību gada beigās tiek veikta padziļināta skolas
skolēnu, atsevišķu klašu vai mācību priekšmetu sekmības analīze un tiek noteikti veicamie
darbi situācijas pozitīvam izmaiņām nākamajā mācību gadā.
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Sekmju dinamika pa gadiem

15./16.
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
10a

%
100
100
100
100
100
100
100
84
100
100
100
94
68
89
89
100
100
99

16./17.
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a

%
90
100
100
100
100
100
73

17./18.
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a

%
95
100
100
100
95
100
77

6a

100

7a

97

7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
11a

85
94
68
95
94
94
80
82

8a
8b
9a
9b

75
87
72
95

10
11
12

80
100
100

11a
12a

100
100

12a

100
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Salīdzinošā sekmju analīze (gada rezultāti)
1.-4 .klasēs

Augstā un optimālā līmeņa kopējais rādītājs nav mainījies, nepietiekams līmenis 1%.
5.- 9. klasēs

Nedaudz palielinājies optimālais līmenis, bet nepietiekams līmenis nemainīgs.
10.-12. klasēs

Vidusskolā samazinājies optimālais līmenis motivācijas un nepietiekami attīstīta garīgā
darba iemaņu trūkuma dēļ, bet nepietiekama līmeņa nav.
2.-12. klasēs
māc.g.
14./15.
15./16.
16./17.
17./18.

augsts līmenis
100-90 %
skol. sk
3
4
5
9

%
1
1
2
3

optimāls līmenis
89--60 %
skol. sk
%
161
45
161
48
162
48
152

45

pietiek. līmenis
59--40%
skol. sk
%
189
51
160
47
155
46
157

47

nepietiek.līmenis
39--1%
skol. sk
%
15
3
12
4
15
4
15

5

Skolā kopumā ir stabils sekmības līmenis, bet nedaudz palielinājies augsts līmenis.
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Salīdzinošā sekmju analīze (mācību priekšmeti)
Latviešu valoda un literatūra

Sekmība latviešu valodā ir stabila, vairāk kā 65% skolēnu ir augsts vai optimāls
sekmības līmenis, tikai 3% nepietiekams.
Mazākumtautību (krievu) valoda

Krievu valodā visus gadus ir stabili augsts sekmības līmenis: optimāls un augsts līmenis
ir 67 % un vairāk skolēnu, zems līmenis 2%.
Svešvalodas (angļu, vācu, franču) 3.-12.kl.

Augstam un optimālam līmenis ir 67 – 71% robežās, bet nepietiekams līmenis
paaugstinājies līdz 3%.
Matemātika

Augsts un optimāls līmenis nedaudz paaugstinājies līdz 48%, nenozīmīgi paaugstinājies
nepietiekamais līmenis. Skolēni, kuriem nozīmēti vasaras darbi, veiksmīgi ar tiem tiek galā.
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Fizika

Nedaudz samazinājies augsts un optimāls līmenis no 61% līdz 55%, nepietiekams stabili
zems 1%
Ķīmija

Augstā un optimālā līmeņa rezultāti pastāvīgi stabili.
Informātika

Augsts un optimāls līmenis ir augstāks par 80%, nepietiekams līmenis tikai 1% .
Dabaszinības un bioloģija

Augsts un optimāls līmenis 56%, kas nedaudz mazāk nekā iepriekšējā gadā,
nepietiekams tikai 1%.
Ģeogrāfija

Rezultāti pēdējos divos gados ir stabili.
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Vēsture

Augsta un optimāla līmeņa rezultāti ir stabili, nepietiekams līmenis 4%.
Vizuāla māksla

Augsts un optimāls līmenis ir 79% un vairāk , pieaudzis pietiekama līmeņa rādītājs,
nepietiekams līmenis 1%.
Mūzika

Augstajam un optimālajam līmenim ir labi rādītāji, uz tā rēķina pazeminājies
pietiekamais līmenis, nepietiekama līmeņa nav.
Mājturība

Nedaudz palielinājies optimālais līmenis, pietiekams līmenis - stabils.
Kopumā izglītojamo sasniegumi ir pārsvarā pietiekamā līmenī. Salīdzinājumā ar
iepriekšējiem mācību gadiem augsts (9-10) un optimāls (6-8) apguves līmenis ir tādā pašā
līmenī ap 48%.
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Katrs skolotājs mācību gada nobeigumā savā darba pašvērtējumā izvērtē katra skolēna
mācību sasniegumu dinamiku savā priekšmetā. Apkopojot un salīdzinot izglītojamo
sasniegumus vairāku gadu garumā, tiek izdarīti secinājumi par mācība procesa virzību un
izvirzīti mērķi un uzdevumi turpmākajam darbam, lai veicinātu katra skolēna izaugsmi.
Ventspils 3.vidusskolā regulāri tiek apkopota informācija par skolēniem mācību
sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Mazajās pedagoģiskajās sēdēs tiek
pārrunāta katra skolēna iesaistīšanās mācību procesā, attieksme pret darbu, uzvedība un
analizēta skolēna izaugsme attiecīgajā posmā. Skolas sasniegumi mācību procesā tiek analizēti
divas reizes gadā pedagoģiskajā sēdē.
3.klašu diagnosticējošo darbu (valsts valodā, krievu valodā, matemātikā) mērķis ir
noskaidrot skolēnu pamatprasmju apguvi atbilstoši valsts izglītības standarta un mācību
priekšmetu standartu prasībām, beidzot 3.klasi, ar nolūku uzlabot skolēnu sasniegumus līdz
mācību gada beigām. Diagnosticējošo darbu rezultātu izvērtēšana un turpmākā darba
plānošana ir pamats skolēnu veiksmīgai sagatavošanai nākamajai izglītības pakāpei.

3.klase latviešu (valsts) valoda

Pirmo gadu parādījās nepietiekams līmenis un samazinājās augsts un optimāls līmenis
kopumā.
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3.klase mazākumtautību (krievu) valoda

Dzimtajā valodā (krievu) augsts un optimāls līmenis ir 86% bet nepietiekama līmeņa
nav.

3.klase matemātika

Augsts un optimāls līmenis nedaudz samazinājās, bet nepietiekamais līmenis nav.

2017./2018.mācību gadā 3.klases diagnosticējošo darbu rezultāti valsts valodā ir tādi
paši kā valstī un republikas pilsētās, bet matemātikā un mazākumtautību (krievu) valodā –
augstāki.
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Arī 6. klasēs pārbaudes darbu forma ir diagnosticējošs darbs valsts valodā, krievu
valodā, matemātikā, dabaszinībās.
6.klase latviešu (valsts) valoda

Optimālais līmenis pēdējā gadā nedaudz samazinājās, pietiekams līmenis tāds pats, bet
pieaudzis nepietiekamais uz 9%.

6.klase mazākumtautību ( krievu )valoda

Samazinājies optimālais līmenis un pieaudzis pietiekamais līmenis, nepietiekama
līmeņa nav.
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6.klase matemātika

Pieaudzis augstais apguves līmenis, samazinājies optimālais un pietiekamais līmenis,
manāmi palielinājies nepietiekamais līmenis.

6.klase dabaszinības

Optimāls līmenis palielinājies no 50 līdz 58%, nepietiekams līmenis nav.

2017./2018.mācību gadā 6.klases diagnosticējošo darbu rezultāti visos mācību
priekšmetos ir zemāki nekā valstī un republikas pilsētās.
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9.klašu rezultāti centralizēta un valsts eksāmenos
9.klase CE latviešu (valsts) valoda

Optimāls līmenis gandrīz nemainīgs, pieliekams līmenis pieaudzis par 10% un
nepietiekams – samazinājies par 2%.

9.klase mazākumtautību ( krievu )valoda

Manāmi ir pieaudzis augsts un optimāls līmenis no 85 uz 91%, nepietiekama līmeņa
nav.
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9. klase angļu valoda

Nedaudz samazinājies augsts un optimāls līmenis, pietiekams palielinājies, bet
nepietiekama nav.

9.klase matemātika

Manāmi ir samazinājies augsts un optimāls līmenis un palielinājies pietiekams un
nepietiekams līmenis.
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9.klase vēsture

Jau trīs gadus ir stabili augsti rezultāti, šogad nedaudz samazinājās augsts un
pietiekams līmenis.

2017./2018. mācību gadā 9.klases centralizētā eksāmena latviešu valodā apguves
līmenis nedaudz zemāks nekā vidēji valstī un republikas pilsētās, arī angļu valodā un
matemātikā - zemāks.
Latvijas vēsturē un krievu valodā apguves līmenis ir augstāks nekā vidēji valstī un
republikas pilsētās, bet krievu valodā augstāks arī pilsētas mērogā.
12.klases rezultāti centralizētos un valsts eksāmenos
12.klase latviešu (valsts) valoda

Visi skolēni saņēma vispārējās vidējās izglītības sertifikātu un salīdzinot ar iepriekšējo
mācību gadu nepietiekams līmenis ir samazinājies, bet optimāls un pietiekams pieaudzis.
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12.klase angļu valoda

Svārstības vērtējumos atkarīgas no skolēnu atlases, viņu motivācijas.

12.klase matemātika

Optimāls līmenis tāds pats, bet nepietiekams līmenis samazinājies par 11%.

Latviešu valodas apguves līmenis skolā atšķiras no rādītājiem valstī, jo skolēni tikai 3
gadus apgūst mācību priekšmetu pēc latviešu skolu programmas, bet no 1. – 9.klasei mācās
pēc mazākumtautību skolu programmas. Angļu valodā apguves līmenis ir nedaudz zemāks
nekā valstī, bet augstāks nekā republikas pilsētās. Matemātikā apguves līmenis ir augstāks
nekā valstī un republikas pilsētās.
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4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls. Izglītojamo psiholoģiskās un
sociālpedagoģiskās vajadzības tiek regulāri apzinātas. Šo informāciju izmanto izglītojamo
atbalstam un sadarbībai ar valsts un pašvaldības atbildīgajām institūcijām.
Sociālpedagoģiskās palīdzības darbā tiek iesaistīti dažādi pašvaldības dienesti: sociālais
dienests, bāriņtiesa, bērnu tiesību aizsardzības speciālists un citi. Visi klašu audzinātāji,
ievērojot konfidencialitāti un ētikas normu robežas, pārzina audzēkņu mājas apstākļus. Skolā
ir izstrādāti izglītojamo drošību reglamentējošie dokumenti – kārtība, reglamenti, noteikumi.
Mācību priekšmetu kabinetos atrodas drošības instrukcijas; ir noteikta kārtība pasākumu
organizēšanai, ir noteikta rīcība, ja ir aizdomas, ka tiek lietotas vai glabātas, vai izplatītas
atkarību izraisošas vielas. Katra mācību gada sākumā tiek organizētas izglītojamo tikšanās ar
speciālistiem- pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem par Kārtības noteikumu ievērošanu
skolā un sabiedriskās vietās un par atkarību profilaksi. Visi izglītojamie un skolas darbinieki tiek
iepazīstināti ar evakuācijas plānu, kārtības noteikumiem, ar darba drošības instruktāžām.
Iekšējie normatīvie akti tiek periodiski aktualizēti un pārrunāti skolas padomē. Izglītojamie tiek
anketēti par viņu drošības sajūtām skolas vidē un skolas apkārtnē. Izglītojamie zina, kā būtu
jārīkojas kritiskās situācijās.
Katram skolēnam individuāli ir iespēja saņemt sociāli pedagoģisko un psiholoģisko
palīdzību pie sociālās pedagoģes Marijas Davidovskas. Sociālā pedagoģe pēc nepieciešamības
vada nodarbības skolēniem, skolotājiem, vecākiem un strādā gan individuāli, gan sadarbībā ar
klašu audzinātājiem un medmāsu un vecākiem, gan veic profilakses darbu klašu kolektīvos un
individuāli.
Skolā ir nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe: prasībām atbilstošā medicīnas
kabinetā strādā skolas medmāsa. Medmāsa izvērtē un apstiprina izglītojamo ēdināšanas
firmas sagatavotās ēdienkartes, kontrolē ēdiena kvalitāti, palīdz klašu audzinātājiem, sniedz
konstruktīvus ieteikumus darbībai ar skolēniem, runā ar vecākiem vecāku sapulcēs.
Izglītojamo veselības jautājumi ir aktualizēti skolas padomes organizētajās vecāku
konferencēs. Skolēniem ir izskaidrots, kur jālūdz medicīniskā palīdzība, kā rīkoties negadījumu,
traumu un saslimšanas gadījumos. Tiek popularizēts veselīgs dzīves veids – skolā notiek
valeoloģijas stundas. Izglītojamie skolas ēdnīcā noteiktā laikā var paēst siltas pusdienas - to
atbilstību noteiktajām prasībām un kvalitāti regulāri pārbauda un ikdienas ēdienkarti
apstiprina skolas medmāsa. Ēdienkarte ir pieejama skolas mājas lapā. 1.klašu izglītojamiem ir
iespēja saņemt atbalstu brīvā laika pavadīšanai un mācību darba organizēšanai pagarinātās
dienas grupā. Visiem izglītojamiem ir pieejama skolas bibliotēka, lasītava, divas datorklases.
Skolas vadība organizē seminārus par sadarbības pedagoģijas jautājumiem, skolotāji apmeklē
kursus un pašizglītībā pilnveido sadarbības pedagoģijas jautājumus.
Edurio dati liecina, ka skolēnu vecāki ir apmierināti ar:




attiecībām skolēnu vidu klasē (pozitīvās atbildes 88%)
attiecībām skolēnu vidū skolā (pozitīvās atbildes 80%)
skolas ēdnīcas darbu (pozitīvās atbildes 84%)
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Stiprās puses
1. Mērķtiecīgs un profesionāls sociālā pedagoga un skolas medmāsas darbs veselības
aprūpē, psiholoģiskajā un sociālajā palīdzībā.
2. Klašu audzinātāju sadarbība ar speciālistiem izglītojamo veselības aprūpē un veselīga
dzīves veida popularizēšanā.
3. Laba sadarbība ar valsts un pašvaldības atbalsta organizācijām.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Aktivizēt izglītojamo izglītošanu veselīga dzīvesveida izpratnē.
2. Prognozēt dažāda veida ārkārtas situācijas un aktualizēt mācību pasākumus rīcībai
dažādās ārkārtas situācijās.
Vērtējuma līmenis: labi

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Skolā ir viss nepieciešamais skolēnu drošībai. Ir pieejama informācija par to, kā
sazināties ar palīdzības dienestiem. Katrā telpā un gaiteņos izvietoti evakuācijas plāni un
informācija par rīcību ekstremālās situācijās. Ir aktualizēti kārtības un drošības noteikumi
dažādās skolas telpās, pasākumos, ekskursiju, pārgājienu laikā, sporta pasākumos, kā arī
“Ventspils 3.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi”. Visi skolas darbinieki beiguši apmācību
programmu “Darba drošība” un kursus “Bērnu tiesību aizsardzība”, kā arī apguvuši darbu ar
ugunsdzēšamajiem aparātiem un iepazinušies ar skolas drošības dokumentiem. Katra mācību
gada septembrī klases audzinātājs skolēnus iepazīstina ar iekšējās kārtības, ugunsdrošības,
elektrodrošības, pirmās palīdzības sniegšanas noteikumiem un evakuācijas plānu. Pirms
attiecīgā pasākuma iepazīstina ar noteikumiem par drošību ekskursijās, pārgājienos un
pastaigās, par drošību citos skolas organizētajos pasākumos, par drošību sporta sacensībās un
nodarbībās. Pirms katras ekskursijas, pārgājiena skolas direktors izdod rīkojumu par atbildīgās
personas nozīmēšanu par izglītojamo dzīvību, veselību un drošību. Katra semestra sākumā
skolēnus iepazīstina ar drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var
apdraudēt skolēnu drošību un veselību.
Skolā ir izstrādāts rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni
lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Tiek organizēti atkarību profilakses
pasākumi. Izglītības iestādē analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un
vardarbības gadījumus. Skolēni un skolotāji, skolas darbinieki zina, kā rīkoties vardarbības
gadījumā. Tas ir iestrādāts izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos.
Izglītības iestādēs direktores vietnieks saimniecības darbā nodrošina un kontrolē
elektrodrošības, ugunsdrošības, siltuma režīma, darba drošības, drošības tehnikas un sanitāri
higiēnisko normu ievērošanu. Ne retāk kā reizi gadā pēc darba vides risku novērtēšanas tiek
izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, kurā nosaka darba aizsardzības pasākumus, to
īstenošanas termiņus un atbildīgos. Noteiktā kārtībā darbinieki tiek nosūtīti uz obligātajām
veselības pārbaudēm.
Mācību gada sākumā notiek drošības dienas. Skola kopā ar Valsts policiju organizē
tikšanās un sniedz informāciju par satiksmes drošības noteikumiem, izglītojamo pienākumiem
un tiesībām, kā arī alkoholisma, smēķēšanas, narkomānijas, toksikomānijas kaitīgo ietekmi uz
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veselību. Mācību gada laikā klases stundās skolēniem tiek demonstrēti mācību materiāli un
filmas par drošību, tiek analizētas dažādas situācijas.
Noteikta vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība izglītības iestādē, tā ir fiksēta
iekšējās kārtības noteikumos un tiek ievērota. Skolas dežurants atbilstoši izstrādātiem
noteikumiem reģistrē nepiederošas personas, kas ierodas skolā. Naktī skolas ēkā dežurē
naktssargs. Skolotāji nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar nepilngadīgo lietu inspektoru,
bāriņtiesu, sociālo dienestu un citām institūcijām. Skola sadarbojas ar “Ventspils Nafta
termināls”, kuru darbinieki organizē skolēniem drošības dienas pasākumus: lekcijas un
praktiskās nodarbības gan skolā, gan uzņēmuma teritorijā.
Stiprās puses:



Notiek sistemātiska skolotāju sadarbība ar sociālo pedagogu.
Ir izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldības dienestiem un citiem uzņēmumiem.

Tālākās attīstības vajadzības:



Sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par savas veselības un drošības sargāšanu.
Pilnveidot atbalsta personāla un skolotāju sadarbību ar vecākiem.

Vērtējuma līmenis: labi

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Lai veicinātu demokratizācijas un humanizācijas procesu attīstību, skolā patstāvīgi un
aktīvi darbojas izglītojamo pašpārvalde. Tā veic uzdevumu - iedrošināt izglītojamos
sabiedriskajai darbībai, mācīt izprast un uzņemties līdzatbildību par notiekošo skolā.
Pašpārvalde iesaistās skolas padomes darbā, ir dalībnieki aktuālu mācību procesa un skolas
darbības jautājumu risināšanā, lēmumu pieņemšanā. Izzinot izglītojamo vajadzības, palīdz
veidot labu, sirsnīgu un atbalstošu vidi skolā.
Pašpārvaldes darbs tiek plānots un ir visu pedagogu atbalstīts, jo ikviens skolas saimes
loceklis apzinās nepieciešamību sniegt izglītojamiem psiholoģisko, emocionālo un sociālo
palīdzību. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu
nodrošina audzināšanas darba sistēma ar skolas uzdevumos noteikto vērtībizglītības
sekmēšanu, ar skolas vērtībām – atbildība un atbalsts - , ar kopējiem skolas pasākumiem
(valsts svētku svinēšana, tautas tradīciju ievērošana, piederības apziņas savam novadam un
savai skolai izkopšana,…), ar priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju, atbalsta pedagogu un
skolas vadības individuālo darbu ar katru skolēnu. Izglītojamiem ir iespēja uzņemties atbildību
par dažādiem pasākumiem (darboties izglītojamo pašpārvaldē, organizēt daudzveidīgus skolas
un klases pasākumus, uzturēt kārtību skolas telpās, veikt ierakstus savā izaugsmes dinamikas
uzskaites datu bāzē, izstrādāt projektus un skolas iespēju robežās realizēt tos praktiskajā
dzīvē). Tiek organizētas labdarības akcijas (makulatūras vākšana, labdarības pasākumi), lielākā
daļa izglītojamo un skolas darbinieku tajos aktīvi līdzdarbojas.
Skola publisko informāciju par izglītojamo individuālajiem un skolas komandu
sasniegumiem, izglītojamie par saviem sasniegumiem tiek apbalvoti skolas noteiktajā
Izglītojamo apbalvošanas Kārtībā. Skolā tiek īstenotas daudzveidīgas interešu izglītības
programmas atbilstoši izglītojamo vecuma vēlmēm (orķestris, koris, vokāla studija, sports un
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citi pulciņi) sekmē izglītojamo pilsonisko un tikumisko audzināšanu. Gan ar mācību satura
palīdzību mācību stundās priekšmeta skolotāja vadībā, gan ārpusstundu nodarbībās interešu
izglītības skolotāja vadībā, gan skolas organizētajos ārpusstundu pasākumos izglītojamiem ir
iespējas pārrunāt interesējošus jautājumus.
Tiek rīkoti dažādi tematiskie pasākumi, tiek organizētas diskotēkas, klases pasākumi.
Vecāki saņem informāciju par interešu izglītības programmu piedāvājumu, laiki tiek saskaņoti
arī ar citām izvēlēm- mūzikas skolā, sporta skolā, bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā.
Tiek izmantotas visas skolas telpas – aktu zāle, sporta zāle, u.c. Tiek izmantota skaņu aparatūra
un citas iekārtas kvalitatīvai ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Informācija par
individuālajiem un komandu pasākumiem un panākumiem tiek sniegta gan skolā, gan
dienasgrāmatā, skolēni saņem pateicības, atzinības, balvas.
Direktores vietnieces izglītības jomā un audzināšanas darbā konsultē interešu
programmu izstrādi, pārrauga darbību, sniedz atbalstu satura realizēšanā. Savu veikumu
izglītojamie demonstrē dažādos skolas pasākumos – valsts svētkos, citos pasākumos. Mācību
gada noslēgumā izglītojamie saņem apbalvojumus par panākumiem interešu izglītībā un
ārpusklases darbā.
Izglītības iestādē ir izstrādāta audzināšanas programma, kas nosaka audzināšanas
mērķus, uzdevumus un saturu. Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā
ir iesaistīti atbildīgie klašu audzinātāji un skolēnu pašpārvalde, šo darbu vada un koordinē
direktora vietniece audzināšanas darbā.
Darbam ar audzināmo klasi katrs skolotājs veido savu darba plānu, balstoties uz
kopīgām nostādnēm un skolēnu interesēm. Klases stundas veicina vispusīgu personības
attīstību. Klases stundu saturs atbilst izglītības iestādes audzināšanas darba
programmas/plāna saturam. Tajā ietvertas tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana; es
ģimenē, klasē un skolā; sabiedriskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība un vide; drošība u.c.
Klases stundas tiek tematiski plānotas un regulāri notiek pēc skolas kalendāra plāna.
Ventspils 3.vidusskolas skolēni un skolotāji regulāri piedalās Ventspils pilsētas
organizētajos pasākumos, ka arī īsteno savus projektus pilsētas mērogā, tādus , kā “Pārventas
svētki”, “Strūklaku modināšana” un citu.
Edurio dati liecina, ka skolēnu vecāki ir apmierināti:





ar prasībām, kuras skola izvirza skolēniem (pozitīvās atbildes – 88%)
ar skolas audzināšanas darbu (pozitīvās atbildes – 89%)
ar ārpusstundas pasākumiem (pozitīvās atbildes – 89%)
ar ārpusstundas nodarbībām skolā (pozitīvās atbildes – 82%)

Stiprās puses




Aktīva izglītojamo līdzpārvaldes darbība.
Mērķtiecīgi izstrādāta personības veidošanas audzināšanas programma.
Interesanti, pilsonisko pašapziņu veicinoši, ārpusstundu pasākumi.

Tālākās attīstības vajadzības



Pilnveidot darbu ar skolēnu parlamentu
Veicināt skolotāju motivāciju strādāt atbildīgi
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Vērtējuma līmenis: labi

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Karjeras atbalsta īstenošana tiek regulāri pārraudzīta un izvērtēta kopā ar klašu
audzinātājiem un skolas vadību.
Karjeras izglītības saturs ir integrēts īstenotās izglītības programmas, tostarp mācību
priekšmetu saturā.
Ir izstrādāta un mērķtiecīgi tiek realizēta karjeras izvēles programma. Ikviens klases
audzinātājs pievērš nopietnu uzmanību izglītojamo iepazīstināšanai ar profesiju izvēles
iespējām un profesionālajam darbam nepieciešamajām personības īpašībām, zināšanām un
prasmēm. Profesiju izpēte tiek aktualizēta skolas projektu nedēļā, veidojot aprakstu,
organizējot iepazīšanos ar vecāku darba vietām, tiekoties ar interesantu profesiju pārstāvjiem.
Regulāri tiek organizētas ekskursijas uz darba vietām un tikšanās ar dažādu profesiju cilvēkiem.
Katru gadu tiek rīkota Karjeras nedēļa izglītojamiem, kuras ietvaros iespējas uzzināt
novitātes profesiju daudzveidībā, speciālistu pieprasījumā, attīstīt savas pašvērtējuma
prasmes. Tiek organizēti iepazīšanās pasākumi nākamo 1. un 10. klašu izglītojamiem un
vecākiem.
1.klašu izglītojamiem un vecākiem ir iespēja pavasarī tikties ar nākamo klases
audzinātāju un skolotājiem, nākamajiem vidusskolēniem aprīlī tiek rīkota atvērto durvju diena,
tiek organizēts informatīvs pasākums par skolas piedāvātajām izglītības programmām un
ārpusstundu nodarbībām.
Nodrošinot atbalstu karjeras izglītībā, tiek izmantotas dažādas darba formas. Karjeras
izglītības programmas īstenošana sākumskolas klasēs:
1.– 2. klasēs notiek jomā ”Pašizpēte”, izglītojamie rod atbildes uz jautājumu: kas es
esmu?
3. – 6. klasēs – tā tiek padziļināta -uzsvaru liekot uz izglītojamo interešu un spēju
izpēti, sniedzot informāciju par dažādām profesijām, iesakot apmeklēt atbilstošas interešu
izglītības nodarbības, izmantot informācijas tehnoloģijas un bibliotēkas resursus profesiju
daudzveidībā.
7.- 12. klasei, kas tiek aprobēts klašu audzinātāju stundās. Klašu audzinātāji
mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses.
9.klašu izglītojamie jau septembrī tiek informēti par izvirzītajām prasībām mācībām
Ventspils 3.vidusskolā.
Izglītojamo vecāki ir apmierināti, ka skola nodrošina labu izglītības kvalitāti, ka
pedagogi sniedz nepieciešamo informāciju un palīdzību izglītības iespēju izvēlē, iedrošina un
motivē izglītojamos mācību darbam.
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Skolā tiek apzināta skolas absolventu tālākā izglītība un darba gaitas, viņi ir viesi skolā,
piedalās svētku pasākumos. Skolas darbinieki apzina un pēta izglītojamo spējas un intereses,
nodrošina visām vecuma grupām atbilstošu, piemērotu un precīzu informāciju par karjeras
izvēles iespējām.
Pedagoģiskajam kolektīvam sniegta informācija par 21.gs. jaunajām profesijām un
nepieciešamajām prasmēm, kuras jāattīsta izglītojamajiem un pilsētā populārākajiem
rūpniecības uzņēmumiem. Individuālajās sarunās ar izglītojamajiem tiek akcentētas
nepieciešamās prasmes un iemaņas, kuras nepieciešamas profesiju apguvē.
Skolā plāno un regulāri organizē karjeras pasākumus visu klašu izglītojamajiem,
mērķtiecīgi palīdz viņiem apzināt savas spējas un intereses.
Skolā karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti klases stundās, mācību
priekšmetu stundās un daudzpusīgās ārpusstundu aktivitātēs:








projektu darbu izstrādē;
izstāžu organizēšanā un apmeklējumos;
mācību ekskursijās;
konkursos un viktorīnās;
atvērto durvju dienās;
karjeras nedēļā;
„Ēnu dienā”
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Izglītojamie aktīvi piedalās Karjeras nedēļas pasākumos pilsētā.
Stiprās puses



Klašu audzinātāju darbs izglītojamo iepazīstināšanā ar profesiju daudzveidību.
Skolas sadarbība ar pašvaldības speciālistiem karjeras izvēles jautājumos.

Tālākās attīstības vajadzības
Veikt izglītojamo mācību vajadzību izpēti
Vērtējuma līmenis: labi
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skola maksimāli cenšas palīdzēt ikvienam izglītojamajam pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības ieguvē. Skolā ir izveidota atbalsta komanda palīdzībai izglītojamiem, kuriem
ir mācīšanās traucējumi. Pedagoģiskā procesa organizācijā ir aktualizēta darbība labu balsta
zināšanu ieguvei, nesekmības samazināšanai. Plānojot stundu darbu, skolotāji diferencē
uzdevumus, izmanto dažādas mācīšanas metodes, nodrošina izstrādātos atbalsta pasākumus,
piedāvā konsultācijas.
Skola piedāvā un nodrošina mājas apmācību, sniedz konsultācijas vecākiem. Skolotāji
un vecāki sadarbojas ar atbalsta speciālistiem, lai sekmētu izglītojamo mācību darbu. Tiek
veikts rūpīgs darbs atbalsta sniegšanā izglītojamiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm. Skola
rūpīgi pēta un analizē izglītojamo spējas, mērķtiecīgi plāno un atbalsta izglītojamo piedalīšanos
mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos, viktorīnās, sporta sacensībās, projektos.
Plānojot mācību darbu, skolotāji cenšas ievērot talantīgo izglītojamo vajadzības, iedrošina un
atbalsta ikvienu izglītojamo dalībai ārpusstundu aktivitātēs.
Svinīgajos skolas pasākumos izglītojamie tiek apbalvoti par labu mācību darbu un
sasniegumiem interešu izglītībā. Sākumskolas skolotāji veiksmīgi izmanto logopēda
konsultācijas. Skolā ir izstrādāts individuālo konsultāciju grafiks. Izglītojamiem ir nodrošinātas
iespējas izmantot pastāvīgos INTERNETA pieslēgumu, bibliotēku un lasītavu ar pietiekamiem
resursiem. Individuālās sarunas ar vecākiem sekmē sadarbību izglītojamo izaugsmē.
Stiprās puses



Pedagogu un atbalsta personāla darbs izglītojamo iedrošināšanā un motivēšanā
sekmīgiem mācību sasniegumiem.
Tradīcijas un pasākumi talantīgo izglītojamo godināšanā.

Vērtējuma līmenis: labi

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām
Pašlaik skola neīsteno programmu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, bet strādā
ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par atbalsta pasākumu nepieciešamību
izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skola ir atvērta vecāku priekšlikumiem, to izvērtēšanai un iedzīvināšanai, skolas
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darbība ir caurskatāma, publiskota sabiedrības vērtējumam. Klašu audzinātāju un izglītojamo
vecāku saziņas līdzekļi ir plānotas un neplānotas individuālas sarunas, klašu grupu un klases
sapulces, sekmju izraksti, skolēnu dienasgrāmatas, plašsaziņas līdzekļi. Informācija vecākiem
tiek aktualizēta e-klasē, par skolas darbu vecāki var iegūt informāciju Facebook skolas mājas
lapā
https://www.facebook.com/3.vidusskola,
Izglītības
pārvaldes
mājas
lapā
www.vip.ventspils.lv, vairākas aktivitātes tiek atspoguļotas portālos www.ventspils.lv un
www.ventasbalss.lv.
Vecāki atzīst, ka viņi ir savlaicīgi informēti par mācību satura jautājumiem, par
pārbaudes darbu sistēmu, par mācību un audzināšanas procesa īstenošanai nepieciešamajiem
mācību līdzekļiem. Klašu grupu vecāku sapulcēs vecāki iegūst informāciju par skolas darbu
kopumā. Vecākiem sniegtās informācijas saturs par bērna mācību sasniegumiem atbilst valstī
noteiktajai kārtībai un skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.
Katru mācību gadu skola organizē skolotāju un vecāku konferenci par izglītības darba
jautājumiem. Skola rosina vecākus izmantot izglītojamajiem nepieciešamo skolas logopēda,
sociālā pedagoga palīdzību, risināt jautājumus par individuālo apmācību, meklēt cita veida
palīdzību. Skola respektē vecāku izteiktos priekšlikumus darbības uzlabošanai. Katrs vecāku
priekšlikums tiek izvērtēts skolas padomē, par rakstiskajiem iesniegumiem vecāki nekavējoši
saņem atbildi.
Mērķtiecīgi organizētajam darbam ar vecākiem tiek izmantotas daudzveidīgas,
saturiski bagātas darba formas – vecāku konference, tematiskās vecāku sapulces, individuālais
darbs ar ģimeni. Īpaša uzmanība tiek veltīta talantīgo skolēnu vecākiem, viņus godinot
svinīgajos pasākumos un sociālā riska ģimenēm - apzināta situācija un nekavējoties sniegta
palīdzība.
Vecākiem ir radītas iespējas izzināt savu bērnu izaugsmi atvērto durvju dienā februārī,
priecāties par savu bērnu panākumiem Valsts svētkos, Ziemassvētku pasākumos, skolas
dzimšanas dienas svētku nedēļā, Teicamnieku ballē un daudzos citos.
Organizēto pasākumu kvalitāte un lietderība tiek regulāri analizēta. Skolas padome
darbojas ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo vecāku, izglītojamo, lai nodrošinātu izglītības
programmu kvalitatīvu īstenošanu. Vecāku redzējums ir svarīgs skolas vadībai skolas darba
kvalitātes pilnīgošanai.
Edurio aptaujas dati liecina, ka vecāki ir apmierināti:







ar vispārējo atmosfēru skolā (pozitīvās atbildes - 94%),
ar skolas sniegto informāciju par tās darbu (pozitīvās atbildes - 93%,),
ar skolas vadības attieksmi pret bērniem (pozitīvās atbildes - 92%,),
ar prasībām, kuras skola izvirza skolēniem (pozitīvās atbildes – 88%)
ar attiecībām ar klases audzinātāju (pozitīvās atbildes – 96%)
ar attiecībām ar direktori (pozitīvās atbildes – 93%)

Stiprās puses



Skolas gatavība problemātisku jautājumu atrisināšanai
Aktualizēta sadarbība ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir lielas grūtības mācībās, ir
piemērojami atbalsta pasākumi.
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Individuālo sarunu produktivitāte.
Daudzveidīgi pasākumi vecākiem.

Tālākās attīstības vajadzības



Pilnveidot Atvērto durvju dienu pasākumus izglītojamo vecākiem.
Panākt visu vecāku dalību klašu vecāku sanāksmēs.

Vērtējuma līmenis: labi

4.5. Izglītības iestādes vide:
4.5.1. Mikroklimats
Veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana. Skola veicina skolēnos,
vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts
plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā - organizējot skolā pasākumus, informējot par
skolēnu sasniegumiem dažādās jomās. Skolai ir sava atribūtika: skolas ģerbonis, himna, bukleti
un grāmata, kura izdota par godu skolas 50 gadu jubilejai. Skolas simboliku un atribūtiku
izmanto sporta formas apģērbos, piedaloties dažādos konkursos un sacensībās, diplomu,
Atzinības un Pateicības rakstu noformēšanai.
Skola ievieš un kopj savas tradīcijas: kopīgos pasākumus Zinību dienā, Valsts svētkos,
Ziemassvētkos, mācību gada noslēgumā, skolas jubilejas absolventu salidojumus reizi piecos
gados. Tas attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību savai skolai.
Pēc Edurio un citu aptauju datiem lielākā daļa izglītojamo mīl skolu un lepojas ar tās
sasniegumiem. Izglītojamo pašpārvalde regulāri sadarbībā ar skolas vadību apspriež skolas
dzīves problēmas un piedalās to risināšanā.
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.
Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, sadarbības un savstarpējās cieņas atmosfēra. Skolas
darbinieki ir godīgi un cenšas izturēties taisnīgi pret visiem skolēniem un viņu ģimenēm.
Vidusskolēnu starpā valda draudzīgas attiecības, uzlabojas skolēnu savstarpējās attiecības
pamatskolā. Nepieciešamības gadījumā problēmsituāciju risināšanā iesaistās skolas sociālais
pedagogs, psihologs, klases audzinātājs un skolēna vecāki. Skolas administrācija rūpējas par
pozitīva mikroklimata veidošanu un nodrošināšanu skolā.
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.
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
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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.
Vērtējuma līmenis: labi
4.5.2. Fiziskā vide
Skola izvietota 1959.gadā celtajā ēkā – Ventspilī, Tārgales ielā 5.
Skolas ēkas kopējā platība ir 4530,5 m2, skolas lietderīgā platība 4460,4 m2.
Skolas ēkai ir 4 virszemes stāvi un 1 cokolstāvs.
Skolas ēka ir siltināta, pilnībā renovēti ūdensvada un kanalizācijas un elektrotīkli.
Skolas teritorijā ir 2 funkcionālās zonas:
 Sporta zona (sporta laukums un skrejceļš (nomāts no OC Ventspils)). Sporta
laukums klāts ar sporta nodarbībām atbilstošu segumu.
 Saimniecības zona: bruģēts laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai.
Atkritumi tiek uzglabāti slēgtas konstrukcijas konteineros, lai nepieļautu pārtikas,
iekārtu, teritorijas, dzeramā ūdens un vides piesārņošanu.
Konteineri izvietoti atbilstoši atkritumu šķirošanas priekšnosacījumiem.
Iestādes teritorija tiek uzkopta un uzraudzīta visas darba dienas garumā.
Tā ir estētiski apzaļumota. Pie skolas pietiekamā skaitā izvietotas velosipēdu novietnes.
Skolā un teritorijā ir nodrošinātas būvniecības normatīvajos aktos noteiktās vides
pieejamības prasības: uzbrauktuves un elektriskais pacēlājs ratiņkrēsliem līdz skolas
administrācijas telpām.
Atbilstoši izglītības programmai, ko īsteno Ventspils 3.vidusskola, iestādē ir šādas telpu
grupas:
 administrācijas un skolotāju telpas,
 mācību telpas (28 mācību kabineti, 3 laboratorijas, 1 interešu izglītības)
 telpas praktisko iemaņu iegūšanai (zēnu un meiteņu mājturības kabineti)
 bibliotēka ar lasītavu
 atpūtas telpa
 aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām
 sporta zāle (nomāta no SIA Olimpiskais centrs Ventspils)
 zēnu, meiteņu un darbinieku tualetes
 garderobe
 saimniecības telpas
 veselības punkts
 ēdināšanas bloks (ēdamtelpa, virtuve, palīgtelpas)
Mācību telpas aprīkotas ar mēbelēm, kuru augstumi ir atbilstoši izglītojamo augumam
saskaņā ar MK 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610, 1.pielikumu.
Visi mācību kabineti laika periodā no 2006. līdz 2017. gadam ir kapitāli izremontēti.
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Ķīmijas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju kabineti, darbnīcas, datorklases un
datorizētas daba vietas iekārtotas, ievērojot mācību specifiku un darba drošības prasības.
Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves, dušas telpas un tualetes zēniem un meitenēm.
Tualetes ir nodrošinātas ar tualetes papīru, salvetēm, ziepēm un roku žāvēšanas vai
susināšanas līdzekļiem.
Ūdens apgāde un kanalizācija
Ūdensvads un kanalizācija pieslēgti pilsētas centralizētajai sistēmai.
Dzeramais ūdens iestādē atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.
Skolas ēkā ir aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācijas sistēma.
Par ūdens apgādes un kanalizācijas apkalpošanu Ventspils pilsētas domes Izglītības
pārvaldei ir noslēgts pakalpojuma līgumu ar uzņēmumu par ūdens apgādes un kanalizācijas
sistēmas apkalpošanu, uzturēšanu un avārijas situāciju novēršanu un likvidēšanu.
Apkure un ventilācija
Visa mācību gada garumā skolas mācību telpās rindas kārtībā tiek veikts CO2
koncentrācijas, gaisa mitruma un temperatūras monitorings, kurš tiek fiksēts uzskaites
žurnālā.
Viens no gaisa kvalitāti raksturojošiem parametriem ir oglekļa dioksīda koncentrācija
telpas gaisā. Lai samazinātu telpas gaisa piesārņojumu un oglekļa dioksīda koncentrāciju, tiek
veikta regulāra telpu ventilācija.
Mācību kabineti ir aprīkoti ar pieplūstošā āra gaisa mehāniskiem vārstiem.
Skolas bēniņos uz mācību kabinetu ventilācijas stāvvadiem uzstādīti nosūces
ventilatori, kuri darbojas automātiski iestādītā režīmā.
Tualetēs ierīkota mehāniskās vilkmes ventilācija.
Ķīmijas kabinets un telpas, kurās uzglabā ķīmiskās vielas, aprīkotas ar mehānisko
pieplūdes un vilkmes ventilāciju.
Laboratorija darbu veikšanai ar ķīmiskām vielām, ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes
skapis.
Informātikas kabinets 2017. gadā aprīkots ar atsevišķu gaisa kondicionēšanas iekārtu.
Zēnu un meiteņu mājturības kabineti aprīkoti ar nosūces ventilatoriem.
Bibliotēkā un aktu zālē svaigu gaisu un atbilstošu mitrumu nodrošina autonoma
klimata kontroles iekārta.
Par mehānisko ventilācijas iekārtu apkalpošanu ir noslēgts pakalpojuma līgums ar
uzņēmumu.
Iestādes siltumapgāde ir centralizēta SIA Ventspils Siltums.
Skolā ir atsevišķs siltummezgls ar saviem siltummaiņiem siltajam ūdenim un apkurei.
Apkures sezonas laikā siltumnesēju parametri ēkā tiek mainīti atbilstoši ēkas
siltummezglā ieregulētās apkures slodzes līknei. Atkarībā no āra gaisa temperatūras tiek
regulēts uz ēku padodamais siltumenerģijas daudzums.
16 kabinetos ierīkoti termostatiskie ventiļi, kurus ieregulējot, var nodrošināt optimālus
temperatūras apstākļus.
Par apkures sistēmu apkalpošanu, regulēšanu, apkopi un profilaksi ir noslēgts
pakalpojuma līgums ar uzņēmumu.
Apgaismojums
Mācību telpās dabisko apgaismojumu nodrošina logi. Logu stiklotās virsmas laukuma
attiecība pret grīdas laukumu nepārsniedz 20%.
Mācību telpas nodrošinātas arī ar mākslīgo apgaismojumu. Periodiski tiek veikti
mērījumi, un mākslīgā apgaismojuma minimālais līmenis nav zemāks kā noteikts MK
2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610, 3.pielikumā.
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Apsardzības sistēma
Iestādes apsargāšanu ārpus darba laika nodrošina apsargi un apsardzes tehniskās
sistēmas. Darba laikā sabiedrisko kārtību un drošību skolā uzrauga dežurants.
Iestāde ir nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu, kuru apkalpo atsevišķs uzņēmums.
Telpās ir nepieciešamais ugunsdzēsības aparātu skaits, atbilstoši dzēstspējas
aprēķinam. Iestādē ierīkots iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads un 15 ugunsdzēsības krāni.
Telpu uzkopšana
Katra iestādes telpa tiek uzturēta tīra un darba kārtībā.
Skolā izstrādāts telpu uzkopšanas plāns atbilstoši MK 2002.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.610.
Ēdināšanas bloks
Izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas tiek
organizētas ne agrāk par plkst. 11.00.
Gatavā produkcija tiek ražota, uzglabāta un realizēta saskaņā ar ēdināšanas tehnisko
dokumentāciju. Ēdināšanu organizē saskaņā ar ēdienkarti atbilstoši veselīga uztura principiem.
Ēdināšanas blokā tiek ievērotas pārtikas aprites uzņēmumā noteiktās higiēnas
prasības.
Ēdināšanas bloka telpas nomā un ēdināšanu nodrošina atsevišķs uzņēmums saskaņā
ar līgumu.
Atzinumi darbības turpināšanai
Adrese
Tārgales iela 5
Tārgales iela 5
Tārgales iela 5
Tārgales iela 5
Tārgales iela 5
Tārgales iela 5

Atzinums
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļa,
Pārbaudes akts Nr.22/12.5-3.1/51
LR Veselības inspekcija, Kontroles akts
Nr.000174317
Pārtikas un veterinārais dienests. Pārbaudes
protokols Nr. 88-17-11092
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļa,
Pārbaudes akts Nr.22/12.5-3.1/56
LR Veselības inspekcija, Kontroles akts
Nr.00235218
Pārtikas un veterinārais dienests. Pārbaudes
protokols Nr. 88-18-10884

Izsniegšanas
datums
01.03.2017.

29.03.2017.
11.10.2017.
05.03.2018.

18.04.2018.
18.04.2018.

Edurio dati liecina, ka skolēnu vecāki ir apmierināti ar skolas ēkas un mācību telpu
remontu (pozitīvās atbildes – 93%), ar skolas teritorijas labiekārtošanu (pozitīvās atbildes –
95%), ar komunālajiem pakalpojumiem (apkure, apgaismojums, ūdens apgāde uz 96%)

Stiprās puses:
 Skolas telpas ir piemērotas mācību vajadzībām, tās ir estētiski noformētas un ērtas.
 Skolas telpu kārtības un tīrības uzturēšana ir organizēta un pārraudzīta.
 Skolas teritorija sakopta, apzaļumota un uzraudzīta.
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Skolas vadība un personāls garantē drošu vidi.

Tālākās attīstības vajadzības:
 Veidot pievilcīgu un mūsdienīgu mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa
nodrošināšanai.
 Plānot un veikt apkures sistēmas rekonstrukciju.
 Sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi un Pašvaldības SIA Ventspils
Nekustamie īpašumi plānot skolas ieejas mezgla kāpņu, skolas gaiteņu un kāpņu telpu
un garderobes remontu, grīdas seguma nomaiņu fizikas kabinetā.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi
4.6. Izglītības iestādes resursi:
4.6.1. Iekārtas, materiāltehniskie resursi
Vidusskola tiek finansēta no valsts un Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta. Finanšu
līdzekļi tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Finanšu līdzekļu aprite un uzskaite ir centralizēta. Finansējuma izlietojums ir racionāls un
efektīvs.
Ventspils 3.vidusskolas budžets 2017. – 2018.gads:
Skolas administrācija plāno papildus finansējuma piesaisti.

Kopējais gada budžets,
t.sk.
Pašvaldības asignējumi
Valsts mērķdotācijas skolu
un interešu izglītības
pedagogu atalgojumam
Maksas pakalpojumu
budžets

2017.
EUR
697 943,-

% no kopējā
budž.

2018.
EUR
583 762,-

% no kopējā
budž.

304 738,383 450,-

43,6
55,0

188 454,385 553,-

32,3
66,03

9755,-

1,4

9755,-

1,67

Kopējais finansējums mācību grāmatu iegādei:
Mācību grāmatu iegādi veic centralizēti pēc MK ierosinājuma.
Budžets mācību grāmatu iegādei sastāv no valsts finansējuma un pašvaldības budžeta.
2017.
Finansējums mācību
grāmatu iegādei
Valsts finansējums
Pašvaldības finansējums

% no kopējā
finansējuma

4264,00
3228,00
1036,00

2018.

% no kopējā
finansējuma

4998,00
75,7
24,3

3187,00
1811,00

63,76
36,24
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Skolā ir izstrādāta un apstiprināta kārtība izglītības iestādes rīcībā esošo materiālo
resursu izmantošanai un uzglabāšanai.
Skola pilnībā nodrošina skolēnus ar nepieciešamajām mācību grāmatām un darba
burtnīcām. Skolas bibliotēkā iegādāta pedagoģiskā un metodiskā literatūra, kā arī
daiļliteratūra. Bibliotēkas darbu nodrošina Latvijas bibliotēku informācijas sistēma “Skolu
Alise”.
Telpu aprīkojums un pārējie materiāltehniskie resursi ļauj realizēt licencētās izglītības
programmas.
Skolā darbojas e-klase. Uz Edurio anketas jautājumu “Cik lielā mērā Jūs apmierina
skolas nodrošinājums ar skolvadības sistēmu e-klase?” ir saņemtas 95% pozitīvās atbildes no
skolēnu vecākiem.
Īstenojot projektu “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Ventspils pilsētā”, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabinetos tika
iegādātas jaunas mēbeles un nepieciešamais aprīkojums dabaszinātņu un matemātikas
mācību satura īstenošanai skolā, kurš sevī ietver:







IT un ierīces, kuras savietojamas ar IT, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas
skolotāja darba vieta aprīkota ar portatīvo datoru, kurš saslēgta ar interaktīvo tāfeli.
Fizikas kabinetā papildus izvietoti drukas iekārta skolotājam un 20 portatīvie datori
skolēneim,
Ierīces un piederumi pētnieciskajai darbībai bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā
skolēniem
Nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un
ķīmijā
Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā, dabaszinībās un bioloģijā
Modeļi, kolekcijas un preparātu komplekti
Materiālu un aprīkojuma klāsts tiek pastāvīgi uzraudzīts un atjaunināts.
2017.gadā īstenoti šādi projekti:

 ERAF projekts “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”:
 nomainīti visi datori informātikas kabinetos ,
 uzstādīti 10 jauni projektori, iegādātas 4 datu kameras un 4 multifunkcionālās
drukas iekārtas,
 veikta mājturības un informātikas kabinetu vienkāršota atjaunošana,
 meiteņu mājturības kabinets aprīkots ar iebūvējamām mēbelēm, iebūvētu
virtuves tehniku un atbilstošu nosūces sistēmu,
 izremontēti 16 mācību kabineti,
 16 kabineti aprīkoti ar pilnīgi jaunām mēbelēm, t.sk., skolēnu soli un krēsli,
 informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras izbūve: rekonstruēts
esošais IKT tīkls un visi mācību kabineti aprīkoti ar bezvadu IKT sistēmām,
 elektroapgādes sistēmu atjaunošana, ugunsgrēka automātisko atklāšanas un
apziņošanas sistēmu izbūve.
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 galvenās elektrosadales rekonstrukcija un zemējuma izbūve
 Sadarbībā ar SIA Ventspils Nekustamie īpašumi veikta jumta konstrukciju stiprināšana.
 Sadarbībā ar SIA Olimpiskais centrs Ventspils un SIA Ventspils Nekustamie īpašumi
īstenoti projekti “Trenažieru un aerobikas zāles izbūve Ventspils 3.vidusskolā” un
“Savienojošā koridora izbūve Ventspils 3.vidusskolā”. Īstenojot šos projektus, skola
ieguvusi:
 iespēju izmantot trenažieru un aerobikas zāli,
 komfortabli pa savienojošo koridoru nokļūt sporta hallē “Pārventa”, kur
notiek sporta nodarbības.
 Projekta ietvaros veikt remonts 1.stāva gaitenī.
 No jauna izbūvēta bibliotēka un aktu zāle. Bibliotēka tiek plānveidīgi aprīkota
ar jaunām mēbelēm un iekārtām. Aktu zāle iegādāts jauns priekškars un
kulises, ir kvalitatīva skaņu un apgaismes tehnika.
Pašreiz katrā mācību kabinetā ir projektors vai interaktīvā tāfele (6 interaktīvās tāfeles
un 24 stacionāri uzstādīti projektori komplektā ar ekrānu, ne vecāki par 2013.gadu).
Visi skolā izmantojamie datori darbojas ar jaunāko Windows operētājsistēmu un ir
saslēgti kopējā tīklā. Par datoriekārtu un tīkla administrēšanu noslēgts līgums ar Ventspils
Digitālo centru.
2017.gada maijā visiem pamatdarbā strādājošiem pedagogiem tika nomainīti vecie,
2011.gadā no pašvaldības līdzekļiem iegādātie portatīvie datori.
Skolas interešu izglītības kolektīvs krievu tautas mūzikas instrumentu ansamblis
“Kaļinka” nodrošināts ar nepieciešamiem tērpiem un mūzikas instrumentiem, kuru klāsts tiek
papildināts un atjaunots.
Budžeta ietvaros pieejamā summa saimniecības preču iegādei pilnībā nodrošina skolas
vajadzības pēc papīra higiēnas precēm, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, tehniskā
personāla darba rīkiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
Stiprās puses:
 Skolai piešķirtie finanšu resursi tiek izmantoti mērķtiecīgi un racionāli.
 Mūsdienīgi aprīkota aktu zāle.
 Jauna, ērta un komfortabla bibliotēka.
 Pilnībā aprīkoti un remontēti visi mācību kabineti.
Tālākās attīstības vajadzības:



Regulāri atjaunot, papildināt un uzturēt kārtībā esošo materiāltehnisko bāzi atbilstoši
mācību procesa un mūsdienu tehnoloģiskā progresa nostādnēm.
Intensīvāk strādāt pie papildus finansējuma piesaistes.

Vērtējuma līmenis – ļoti labi
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4.6.2. Personāla resursi
Lai īstenotu visas licencētās programmas, skolā ir nokomplektēts izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolā izveidotas un darbojas mācību priekšmetu
metodiskās komisijas un metodiskā padome.
Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst IZM normatīvo aktu
prasībām. Skolā pārsvarā strādā augsti kvalificēti, pieredzējuši, atbildīgi un radoši pedagogi.
Mērķtiecīgi strādā klašu audzinātāji. Skolā nav patstāvīgā darbā psihologs, taču sociālais
pedagogs strādā kvalitatīvi un sniedz arī psiholoģiska rakstura palīdzību.
Skolā strādā 37 skolotāji (35 sievietes, 2 vīrieši). Visiem skolotājiem ir Ministru Kabineta
noteikumiem atbilstoša izglītība. 37 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 16 – maģistri
(43%), 1 – doktora grāds.
Skolotāju darba stāžs vairāk kā 10 gadi ir 36 pedagogiem (97%), līdz 10 gadiem - 1
pedagogam (3%).
Vecumā no 35 - 39 gadiem - 1 (2%), no 40-44 gadiem – 5 (14%), no 45-49 gadiem – 5
(14%), no 50-54 gadiem – 6 (16%), no 55-59 gadiem – 9 (24%), no 60 – 64 gadiem – 5 (14%),
no 65 gadiem un vecāki – 6 (16%).
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.
Visi skolotāji vadījuši atklātās stundas un vērojuši savu kolēģu stundas. 18 skolotāji
vadījuši atklātās stundas Ventspils pilsētas skolotājiem, 5 – darbnīcas/nodarbības
pieaicinātiem Ventspils pilsētas skolotājiem skolas konferences laikā, LU DZM centra speciālisti
apmeklējuši un analizējuši vairāk nekā 20 mācību stundas. 8 pedagogi piedalījušies
starptautiskās vizītēs.
Skolotāji pielieto konferencēs un semināros gūtās zināšanas un prasmes mācību un
audzināšanas procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidei. Personāls ir apguvis speciālās
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
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.
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.
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Skolas logopēda, sociālā pedagoga, bibliotekāra, pagarinātās dienas grupas skolotāja
pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos pienākumu
aprakstos. Ir noteikta kārtība, kā skolēni un vecāki var saņemt palīdzību un konsultācijas. Ir
noteikts atbalsta personāla darba laiks.
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.
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.
Edurio dati liecina, ka skolotāji ir apmierināti ar dažādām profesionālās pilnveides
aktivitātēm skolā un aktīvi piedalās tajos (pozitīvās atbildes 96%). Skolotāji pārrunā mācīšanas
metodes un dalās ar labajiem piemēriem ar saviem kolēģiem (pozitīvās atbildes 96%). Reizi
nedēļā vai biežāk 67% skolotāju izmanto mūsdienu tehnoloģijas sava mācību priekšmeta
satura realizācijā, pārējie 33% to dara reizi mēnesī. Katru mācību gadu skolotāji vairākas reizes
piedalās dažādās profesionālas pilnveides aktivitātes pilsētā. 63% skolotāju apmierina pilsētā
piedāvātie tālākizglītības kursi, savukārt Edurio aptaujāšanas laikā skolotāji piedāvā par kādam
tēmām turpmāk būtu vēlams organizēt profesionālās pilnveidei aktivitātes, ka arī novērtē
kuras profesionālās pilnveides aktivitātes pēdējo 2 gadu laikā ir bijušas visnoderīgākās.
Skolā strādā 16 tehniskie darbinieki. Skolas tehniskais personāls ir nokomplektēts
optimālā sastāvā, lai nodrošinātu skolas funkcionēšanu. Tehniskais personāls savus
uzdevumus veic saskaņā ar izstrādātu iekšējo grafiku un atbilstoši Amata aprakstos
noteiktajiem pienākumiem.
Stiprās puses:


mācību procesa tehniskais nodrošinājums;



lielākajai daļai personāla augsta kvalifikācija;



skolotāju tālākizglītība.

Tālākās attīstības vajadzības:


piesaistīt skolai jaunākās paaudzes speciālistus.

Vērtējuma līmenis – labi
4.7. Iestādes darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana
Skolas vīzija – Veselības un individuālās attīstības skola.
Skolas misija – Veicināt skolas absolventa kļūšanu par augsti intelektuālu,
multilingvālu, tikumisku un emocionālu cilvēku, spējīgu pašrealizēties.
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Mērķu sasniegšanas ceļš – racionālas sadarbības “skolotājs - skolnieks”, “skolnieks –
skolnieks” organizēšana, pareizi nosakot konkrētus mācību stundā sasniedzamos rezultātus
(mērķus), nodrošinot pastāvīgu atgriezenisko saikni, pilnveidojot refleksijas etapu, kā arī radot
panākumu situācijas katram skolēnam, izmantojot valeoloģijas paņēmienus.
Rezultāts – mūsu audzēknis ir vesels, mācās ar prieku, brīvi pārvalda vairākas valodas,
ir orientēts uz panākumu sasniegšanu un ir skolas, pilsētas un Latvijas patriots.
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas vadība izstrādā un veiksmīgi realizē skolas iekšējās vadības sistēmu un kontroli,
kā arī izvērtēšanu visos tās darbības virzienos.
Skolas vadība veicina, atbalsta un organizē pašvērtēšana procesu. Pedagogi mācību
gada beigās izvērtē savu un skolas darbību, izmantojot konkrētus faktus un pierādījumus.
Pašvērtējuma kritēriji ir skaidri noteikti, kas ļauj katram skolotājam vispusīgi novērtēt savu
profesionālo kompetenci, parādīt savu aktivitāti un rezultativitāti dažādos līmeņos: skolā,
pilsētā, valstī, starptautiskā mērogā, kā arī izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai.
Skolas darba analīzē tiek iesaistīti skolas vadība, mācību priekšmetu metodisko komisiju
vadītāji, skolotāji, atbalsta personāls, kā arī skolēni un skolas vecāki (anketēšana, Edurio
aptaujas, pārrunas).
Darba kontrole un izvērtēšana notiek visos darbības virzienos, informācijas faktu
uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā, atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem un darba
plānam. Skolas darba organizēšana, darba kvalitātes vērtēšana notiek divreiz mēnesī skolas
vadības sanāksmēs, semestra un gada noslēgumā – tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi,
stundu kavējumi, augusta pedsēdē – notiek plaša, vispusīga skolas darbības tekošā gada
analīze.
Katru otro nedēļu notiek informatīvas sanāksmes pedagogiem. Informācijas apmaiņa
notiek, izmantojot e-klases pastu, WhapsApp – skolas pedagogu grupu, Facebook. Katra
mēneša darba plāns tiek ievietots skolas mājas lapā.
Skola iesaistījusies tīmekļa programmā – www.edurio.lv, kas paredzēta atgriezeniskās
saites no skolēniem un viņu vecākiem iegūšanai un analizēšanai, iegūstot pedagogu darba un
klases mācību apstākļu objektīvu vērtējumu. Analīze un skolēnu ieteikumi nodrošina mācību
procesa pilnveidošanu.
Skola sadarbībā ar Latvijas Universitāti iesaistās OECD PISA pētījumu veikšanā. Skolai
ir attīstības plāns 3 mācību gadiem 2015./2016. - 2016./2017.- 2017./2018., kurā noteiktas
prioritātes visās darbības jomās. Vadība analizē esošā attīstības plāna īstenošanu, izvērtē
rezultātus, veic korekcijas. Attīstības plāna veidošanā iesaistīts viss skolas kolektīvs, tāpēc tas
ir pārdomāts un izpildāms. Prioritātes tiek izvirzītas un apstiprinātas augusta pedsēdē, ņemot
vērā skolas darbības pamatmērķus, pašvērtējuma konstatētas stiprās puses un tālākās
attīstības vajadzības.
Skolas attīstības plāna realizācija tiek apspriesta metodisko komisiju sanāksmēs un
pedagoģiskās padomes sēdēs. Ar attīstības plānu tiek iepazīstināta Skola padome un Skolēnu
parlaments. Tālākās attīstības vajadzības tiek iekļautas metodisko komisiju un ikgadējā darba
plānā.
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Vērtējuma līmenis: labi
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
4.7.2.1. Vadības darba organizēšana un plānošana
Skolā ir visa obligātā darbību reglamentējošā dokumentācija, tā tiek izstrādāta
demokrātiski un atbilst normatīvajām prasībām. Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem
normatīvajiem dokumentiem un izmaiņām tajos. Visi dokumenti pedagogiem tiek nosūtīti
elektroniski e-klases pastā, kā arī ir izvietoti skolotāju istabā.
Skolas darba plānošana notiek atbilstoši IZM noteiktajām prasībām, Ventspils pilsētas
attīstības stratēģijai, Ventspils pilsētas Rīcības programmai mācīšanās kvalitātes uzlabošanas
sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2016. -2018.gadā, kā arī skolas
attīstības stratēģijai, izvirzot idejas un iniciatīvas turpmākajai darbībai. Skolas darba plānošanā
mācību gadam ir iesaistīti visi pedagogi, kuri gatavo savus priekšlikumus skolas attīstībai,
augusta pedsēdē.
Izglītības iestādes darba plāns satur iepriekšējo skolas darbības analīzi visos virzienos
(darba plāna izpilde). Skolā ir arī darba operatīvā plānošana – vadības, metodisko, analītisko
un organizatorisko jautājumu koordinēšanas mēneša darba plāns, dažādas ciklogrammas
(koordinācija).
Izglītības iestādes kārtību reglamentē spēkā esošais Ventspils 3. vidusskolas nolikums,
kas apstiprināts 2016.gada 1.decembrī Ventspils pilsētas domes izglītības komisijā, iekšējās
kārtības noteikumi un darba amatu apraksti, pārskatīti un aktualizēti iekšējie normatīvie akti.
Visa vadošā, metodiskā un analītiskā darbība ir sistemātiski un saturiski plānota,
orientējoties uz pedagoģisko atklājumu apmaiņu.





Vera Šengelija – direktore, pedagoģijas maģistrs, vadības doktore
Ludmila Ivanova – direktores vietniece izglītības jomā, pedagoģijas maģistrs
Irīna Lučina – direktores vietniece informātikas jautājumos, izglītības vadības maģistrs
Larisa Orlova – direktores vietniece audzināšanas darbā

Komandai piemīt nepieciešamās profesionālās kompetences, pastāvīgi tiek
paaugstināta vadības un pedagoģiskā meistarība. Kompetenču prasības norādītas amatu
aprakstos, atbildību sadalījumā iekšējās lietošanas dokumentos, kas iesniegti Ventspils
Izglītības pārvaldē (2015.,2016.g). Administrācijas kompetences vērtējums ir augsts (tika
prezentēts pedagoģiskajā sēdē 2016.gada augustā, Ventspils Izglītības pārvaldē – 2016.gada
septembrī).
Edurio aptaujas rezultāti – sadarbība skolotājs un administrācija 84%; skolas
mērķtiecīga attīstība – 69,14%.
Direktore plāno, organizē, koordinē un vada skolas darbu, deleģē direktoru vietnieku
atbildības jomas un pārrauga to izpildi.
Skolā darbojas profesionāla komanda. Direktore veiksmīgi iedvesmo kolektīvu uz
mērķtiecīgu, kvalitatīvu darbu, jauninājumu pieņemšanu un radošumu. Direktora vietnieki
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mērķtiecīgi plāno savu darbību profesionālo kompetenču un personiskās efektivitātes
paaugstināšanai.
Skolas administrācija iniciē pedagogu aktivitāti profesionālo kompetenču pilnveidei,
konsultē un nodrošina pozitīvas pieredzes apmaiņas iespējas (skolā, pilsētā un ārpus Latvijas
robežām).
Skolas vadība nodrošina labvēlīgu vidi, veicina personāla izpratni par izglītības iestādes
vīzijas, misijas un mērķu sasniegšanu. Izglītības iestādes vadība veiksmīgi sadarbojas gan savā
starpā, gan ar skolas pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un vecākiem, veicinot radošu
sadarbību skolā.
Divas reizes mācību gadā direktore organizē individuālas sarunas ar katru skolotāju, ar
metodisko komisiju vadītājām par darba mērķiem, par sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko
saiti, prioritātēm nākošajam mācību gadam.
Mācību gada beigās katrs skolotājs iesniedz darba pašvērtējumu, kur apkopotas visas
skolotāja aktivitātes mācību gada garumā. Individuālās sarunās tiek pārrunāta un saskaņota
katra skolotāja darba slodze.
Skolas direktore ir Ventspils pilsētas “Gada skolotāja 2000”, “Gada cilvēks 2003” un 7
kārtēja Ventspils pilsētas inovācijas fonda stipendiāte. 2016./2017. m.g. bija apbalvota VIP
(motivācijas programma), novērtējot izglītības iestādes vadītāja ieguldīto darbu skolēnu
mācīšanas kvalitātes līmeņa paaugstināšanā un pedagogu darba virzīšanā skolas izvirzīto
uzdevumu sasniegšanai.
Vadības kapacitātes paaugstināšanai skolas administrācija izmanto menedžmenta
zināšanas, izstrādājot komandas instrumentārijus.
Skolā ir veikts vadības kapacitātes nopietns monitorings, ņemot vērā 3 pušu viedokli:
pašvērtējums, administrācijas komandas vērtējums, skolas pedagogu vērtējums.
Skolas administrācija saņēmusi augstu kolektīva vērtējumu sešos vadības darba
kritērijos : orientēšanās uz sasniegumiem; darbs ar informāciju un lēmumu pieņemšana; darba
organizācija un kontrole; darbinieku motivēšana un attīstība; ietekme; personīgās darbības
organizēšana.
Direktora vietnieki un skolas pedagogi ļoti augsti novērtēja direktores vadības
kapacitāti.
Skolas direktore ir kreatīvs līderis jaunu ideju, jaunu izglītojošu paradigmu, SMART
tehnoloģiju ieviešanā un savu darbu plāno saskaņā ar skolas noteiktajām prioritātēm – mācību
stundu efektivitātes paaugstināšana, KD attīstīšana, IKT izmantošana skolēnu mācību
sasniegumu uzlabošanai.
Ir izstrādātas un skolas dzīvē ieviestas vadības sistēmas skolas administrācijas vadības
kapacitātes un profesionālās un personiskās efektivitātes paaugstināšanai, metodiskā
dienesta darbā, skolēnu un pedagogu atveseļošanai, jautājumā par ģimenes un skolas
sadarbību un optimālā sadarbības modeļa atrašanā: skolēns – skolotājs – vecāks.
Ir veikti pētījumi: “Bērnu un pusaudžu veselības veidošanās nosacījumu pētīšana skolas
vidē, izmantojot pedagoģisko valeoloģiju”; pilsētas skolotāju (mazākumtautību) emocionālās
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izdegšanas līmeņa noteikšana; izpētīts skolas sociālais portrets un ģimenes intelektuālais
potenciāls un pirmklasnieku; viņu vecāku apmierinātības ar skolas dzīvi līmeņa noteikšana;
skolas administrācijas kapacitātes un personiskās efektivitātes līmenis.
Skolas attīstības stratēģija izstrādāta kopā ar vadības komandu un skolas pedagogiem
2017./2018.m.g.
Skola aktīvi iesaistās vadības pieredzes apmaiņas semināros dažādos līmeņos, veidojot
skolas, pilsētas un Latvijas pozitīvu tēlu pilsētas un starptautiskas konferences organizēšana.
Skola un skolas direktore ir ļoti aktīvi publikāciju rakstīšanā Ventspils Izglītības
pārvaldes vietnē, laikrakstā “Ventas Balss”, Facebook.
Skolai ir aktīva sabiedriskā dzīve, realizējot savas idejas un projektus (Pārventas svētki,
Strūklaku modināšana)
Skolas vadība savā darbībā ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un
pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti, un rosina gan skolēnus, gan personālu
ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas Republikai un tās
Satversmei. Izglītības iestādes vadītājs ir pieprasījis nepieciešamās ziņas par personālu Sodu
reģistram.
Izglītības iestādes vadība pieņem apmeklētājus apmeklētājiem vēlamajos laikos. Ir
iespēja tikties ar vadību ārpus pieņemšanas laika, iepriekš to saskaņojot.
Vērtējuma līmenis: labi

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Ventspils 3.vidusskolai ir regulāra sadarbība ar Ventspils pilsētas domi un Ventspils
pilsētas domes izglītības pārvaldi.
Izglītības iestāde aktīvi sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām
organizācijām un citām ieinteresētajam pusēm.
Skola mērķtiecīgi iesaistās pilsētas, valsts un starptautiskos projektos, veicinot
skolotāju un skolēnu pamatkompetenču attīstību un personības efektivitāti, pilnveidojot
mācību un audzināšanas procesu.
Lielu uzmanību skola pievērš skolas tēla pilnveidošanai, patriotiskai audzināšanai,
veicina piederību savai skolai, pilsētai, valstij. Katru gadu skola piedalās atvērto durvju dienās
valsts iestādes (Saeima, Ministru kabinets, Tieslietu ministrija un citas iestādes), aktīvi iesaistās
akcijā “Atpakaļ uz skolu” (2 reizes notika tikšanas ar Lietuvas vēstniekiem, juristiem, valsts
kancelejas pārstāvjiem, citam veiksmīgam personām).
Veiksmīga sadarbība skolai ir ar dažādām pilsētas institūcijām:




ar Ventspils pašvaldību (Ēnu dienas, akcija “Deputāti apmeklē stundas”, tikšanās ar
domes pārstāvjiem, sadarbība ar vides uzraudzības nodaļu ekoskolas jautājumos)
ar Ventspils digitālo centru un Ventspils biznesa inkubatoru (IKT kompetences
paaugstināšana, kursi, pulciņi, konsultēšana, karjeras izglītība)
ar zinātnes un tehnoloģiju muzeju “Kurzemes democentrs” (lekcijas, darbnīcas,
ekspozīcijas)
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ar Ventspils pilsētas galveno un Pārventas bibliotēku (bibliotēkas stundas, lekcijas,
koncerti, izstādes, apmeklēšana, tikšanas ar ievērojamiem cilvēkiem)
ar Ventspils pilsētas muzejiem (muzejpedagoģijas nodarbības, ekskursijas, izstādes
apmeklēšana)
ar VeA – lekcijas vidusskolēniem, karjeras izglītība, kursi
ar SIA ““Ventspils nafta” termināls” – lekcijas, drošības pasākumi par rīcību
ekstremālās un nestandarta situācijās 1.-12.klašu skolēniem, karjeras izglītība, mācību
ekskursijas
ar Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātēm un Ķīmijas didaktikas
centru – jauno fiziķu un jauno ķīmiķu skolas nodarbības
ar radošo spēju un intelekta attīstības skolu “Gudrinieks” (sestdienas nodarbības 4.8.klašu skolēniem dažādu dabas procesu izzināšanā)
ar Ventspils Jaunrades namu – interešu izglītības nodarbības, planetārijs, Jauniešu
teātris, observatorija)
ar Jauniešu māju – kopīgi projekti, līderu skola, ekskursijas, tikšanas un lekcijas
ar Ventspils Olimpisko centru – sporta pasākumi, Olimpiskās dienas, karjeras izglītība
ar sporta kompleksu “Pārventa” – sacensības, sporta stundas, trenažieru un aerobikas
zāles

Tālākās attīstības vajadzības:
o turpināt vadības modernizāciju, izmantojot sadarbību ar vacākiem.
Vērtējuma līmenis: labi
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5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais)


Atvērtība inovācijām, radoša iniciatīva.



Skolas vīzija, misija ir skaidri noformulēta un atbilst mūsdienīgām prasībām.



Izstrādāta skolas attīstības stratēģija (2016.-2020.).



Skolā ir izveidota kvalitatīva drošības, izglītības, veselību veicinoša un estētiskā vide
(2017.gadā reizē realizēti 7 projekti, tajā skaitā “Izglītības iestāžu mācību vides
infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, 1 milj. 380
tūkstoši eiro).



Aktīvi attīstīta pedagoģiskā sadarbība skolotājs – skolēns, skolēns – skolēns, skolotājs
– skolotājs mācību procesā un dalīšanās pieredzē skolā, pilsētā, starptautiskā līmenī
(skolas, pilsētas un starptautiskās konferences, Ideju termināls, diskusijas, labas
prakses piemēru prezentēšana).



Izstrādātas un skolas vadības dzīvē ieviestas vadības sistēmas skolas administrācijas,
metodiskā dienesta darbā, skolēnu un pedagogu veselības nostiprināšanā, jautājumā
par ģimenes un skolas sadarbību un optimālā sadarbības modeļa atrašanā: skolēns –
skolotājs – vecāks.



Iekšējo pētījumu un monitoringu veikšana un rezultātu izmantošana procesu tālākai
attīstībai:
“Bērnu un pusaudžu veselības veidošanās nosacījumu pētīšana skolas vidē, izmantojot
pedagoģisko valeoloģiju”;
Pilsētas skolotāju (mazākumtautību skolu) emocionālās izdegšanas līmeņa noteikšana;
Izpētīts skolas sociālais portrets un ģimenes intelektuālais potenciāls;
Pirmklasnieku un viņu vecāku apmierinātības ar skolas dzīvi līmeņa noteikšana;
Skolas administrācijas vadības kapacitātes monitorings un salīdzinošā analīze ar mērķi
paaugstināt profesionālo kompetenci un personisko efektivitāti.



Skolas administrācijas un pedagogu mērķtiecīgs darbs virzienā “Kompetents cilvēks –
attīstības perspektīva” (KD, IKT un SMART tehnoloģiju efektīva izmantošana skolēnu
radošai un intelektuālai attīstībai).



Skolas, pilsētas tēla uzlabošanai publikāciju sagatavošana Ventspils Izglītības pārvaldei,
laikrakstā “Ventas Balss”, skolas mājaslapā, Facebook (piemēram: “Efektīvs skolotājs –
veiksmīgs cilvēks”; “Bez sirds ko sapratīsim?”; “Skaistuma valstības ziedošais darbs”,
“Kā tev klājas, pirmklasniek?” u.c.)



Motivētu skolnieku piedalīšanās apdāvināto bērnu skolā “Gudrinieks”.



Piedalīšanās pilsētas projektā “Mazais pētnieks” (KD attīstīšana caur lasīšanu,
lasītprasmes pilnveidošanas projekts 1.-4.klasei).



Papildus sporta nodarbības peldēšanā (3., 4. 10.-12.klase) un slidošanā (2.klase).



Pilotprojekta “Datorika” rezultatīva ieviešana (1.-4.klases).



Veiksmīgs darbs Ekoskolas statusa iegūšanai.
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Krievu tautas instrumentu orķestris “Kaļinka” ir mūsu lepnums (daudzkārtēji uzvarētāji
gan pilsētas, gan republikas, gan starptautiskā līmeņa konkursos). 2015.gadā orķestris
ieguva 1.vietu I starptautiskajā krievu tradicionālās mūzikas un dejas festivālā “Rīgas
prjaņiks 2015”, kurš notika Rīgā, un skolas vokālais ansamblis ieguva 2.vietu. Par
orķestra augstajiem sasniegumiem Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam
A.Lembergam tika izteikta pateicība.



Skola aktīvi iesaistās pilsētas projektu realizēšanā:
Ginesa pasaules rekorda “Visātrāk un visvairāk cilvēku vienlaicīgi iestāda sīpolpuķes”
uzstādīšanā (2017. aprīlī);
Pārventas svētku organizēšanā kopā ar Pārventas bibliotēku un Pārventas pamatskolu
(bērnu parkā “Fantāzija” izveidota interaktīva Latvijas karte “Skaista mana tēvu
zeme!”; organizētas tikšanās “Iepazīsties: Personība!” ar ievērojamiem pilsētas
cilvēkiem – entuziastiem: I.Gredzenu - Pārventas bibliotēkas vadītāju, A.Gūtmani - SIA
“Miesnieks” komercdirektoru, N.Pitkēviču – grāmatas “Osta, pilsēta, cilvēki” autoru,
M.Cielēnu – bērnu rakstnieci un dzejnieci).



Pašvaldības uzticība skolai augstu viesu uzņemšanā: valsts prezidente V.VīķeFreiberga; vides ministrs R.Vējonis, IZM ministri K.Greiškalns, K.Šadurskis, B.Rivža,
Īpašo uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās N.Muižnieks, Eiropas
Savienības ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā G. E.Veiss.
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6. Turpmākā attīstība
Ventspils 3.vidusskolas attīstības prioritātes 2018./2019.m.g.
Skolas mērķis:
Skolēnu sekmības kvalitātes un skolotāju darba efektivitātes paaugstināšana, personalizējot
mācību procesu un izmantojot kritiskās domāšanas un IK tehnoloģijas.
Prioritātes:









Mācību procesa personalizācija, saistītu ar praktisku dzīves darbību.
Skolotāju personiskā efektivitāte mūsdienīga mācību procesa organizēšanā (mācību
satura un procesa personalizācija).
Skolēna un skolotāja motivācijas paaugstināšana ar jauno vērtēšanas sistēmas
palīdzību.
Produktīva pedagoģiskā sadarbība skolēnu caurviju kompetences attīstībā.
Pāreja uz mācību priekšmetu pasniegšanu valsts valodā 9.-12.klasē.
Skolēnu un skolotāju kompetenču attīstība.
Sadarbība ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu obligātās izglītības iegūšanu visiem
skolēniem.
Audzināšanas darbā – pilsoniskā, patriotiskā un tikumiskā audzināšana; personības
veidošana un sociālā optimisma attīstība.

Uzdevumi:
1.
2.
3.
4.
5.

Darbības fokusa noteikšana visiem skolotājiem.
Skolotāju produktīva sadarbība mācību satura izstrādāšanā 3. līmeņos.
Pasākumu plānu izstrāde skolēnu caurviju kompetences attīstībai.
Vērtēšanas kritēriju izstrāde, ņemot vērā mācību procesa personalizāciju.
Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, iekļaujot valsts valodas
pilnveidošanu.
6. Labas prakses piemēru popularizēšana pedagoģiskās sēdēs, semināros, konferencēs,
Ideju terminālā.
7. Skolēnu izziņas intereses attīstība (mācīšanās ar prieku).
8. Teicamnieku audzināšana (Latvijas simtgadei – 100 teicamnieku).
9. Aktīvāka skolēnu piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs.
10. Regulāra pedagogu un skolēnu valsts valodas prasmes pilnveidošana.
11. Nodrošināt atbalstu zināšanu ieguvē talantīgiem izglītojamiem, kā arī skolēniem ar
mācīšanās grūtībām.
12. Motivēt skolēnus tālākai izglītībai un karjeras veidošanai.
SR
1. Skolēnu mācību sasniegumu pozitīva dinamika, līdzdalības paaugstināšana mācību
procesa norisē.
2. Skolotāju un vecāku apmierinātība.
3. Centralizēto eksāmenu rezultātu uzlabošana.
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4. Vērtēšanas kritēriji.
5. Jauna mācību satura izstrāde dabaszinības, matemātikas un valodu jomā.
6. Uzlabota lasītprasme, attīstīta kritiskā domāšana.

Iestādes
vadītājs

Vera Šengelija
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.
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PIELIKUMS
Ventspils 3.vidusskolas pašnovērtējuma
ziņojumam par 2017./2018.m.g.

Ventspils 3.vidusskolas izvirzīto prioritāšu īstenošana 2017./2018.m.g.(skolas attīstības plāna realizēšana)
Skolas mērķis: Skolēnu iesaiste kvalitatīvas apmācības, audzināšanas un attīstības nodrošināšanas procesa īstenošanā.
Skolas attīstības vektors: Skolēnu un skolotāju KD attīstīšana bilingvālās apmācības ietvaros, izmantojot mūsdienīgu izglītības vidi.
Mērķis stundās: Mūsdienīga mācību procesa organizācija, akcentējot skolēnam precīzu SR definēšanu, AS un produktīvu uzdevumu risināšanu.
Mērķtiecīga mācīšanas un mācīšanās kompetences veicināšana lasītprasmes, KD attīstībai
Pamatjomas
Mācību saturs

Paveiktais (rezultāts)
- Skolas programmu saturs ir mūsdienīgs, ievēro izglītojamo pieprasījumu un 
vajadzības. Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst licenzētājam 
programmām.
- Katram mācību priekšmetam katrā klasē ir izveidots tematiskais, plāns ņemot

vērā klašu īpatnības, kurš tiek apspriests priekšmeta metodiskajā komisijā.
- Plānojot darbu, skolotāji ievēro valsts standartus, kā arī pievērš uzmanību
skolēna spējām, vajadzībām, paredzot individuālo darbu ar bērniem, kuriem
rodas grūtības mācību procesā, gan ar talantīgajiem bērniem.
- Ir izveidoti pārbaudes darbu un konsultāciju grafiki.
- Katru mācību gadu pedagogi veic sava darba pašvērtējumu. Metodiskā padome
analizē tos un sniedz nepieciešamo atbalstu problēmu risināšanai.
- Skola pievērš uzmanību mācīšanās rezultātu analīzei un gala sekmju prognozei
- Elektroniskajā formā izstrādātie metodiskie materiāli mācību priekšmetos ir
pieejami visiem skolotājiem.
- Skolas pievērš uzmanību skolēnu kvalitatīvai apmācībai bilingvālajā apmācībā.
- Skola tradicionāli piedāvā adaptācijas nodarbības topošiem pirmklasniekiem
- 1.-3. kl. turpina īstenot jaunu mācību priekšmetu ”Datorika” ka āri KD attīstība
caur lasīšanu
Realizējot ZMT caur pedagoģisku sadarbību,

Prioritātes 2018./2019.m.g.
Mācību satura un procesa personalizācija
Turpināt veicināt valodu prasmju apguvi
bilingvālajā apmācībā
Turpināt sadarboties ar skolēnu vecākiem
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-

organizētas pedagoģiskās sēdes:
Analītiski – prognostiskā pedsēde.
KD tehnoloģiju izmantošana mācību darbā ar mērķi paaugstināt skolēnu
sekmības kvalitāti un skolotāju darba efektivitāti.
Mācīšanās grupu prezentācijas
Produktīvo uzdevumu prezentācijas pa mācību priekšmetiem.
IKT izmantošana mācību un ārpusklases darba optimizācijai un skolēnu
sekmības dinamikas paaugstināšanai.
Mazās pedagoģiskās sēdes
“Skolēnu sekmības dinamikas paaugstināšana/pazemināšana” 1., 5., 6., 9., 10.,
12.kl.:
Optimālā skolēnu sekmības dinamikas novērošanas un fiksēšanas sistēma.
Izglītojamo zināšanu kvalitātes izvērtēšana – metodikas pilnveide.
Vadības grupas sanāksmēs analizēti jautājumi:
Skolēnu sekmības dinamikas analīze (3., 6. ,7.–9., 11.kl.
oktobris, aprīlis; 5., 10. un 12. klasē novembris, marts)
Skolēnu radošā potenciāla attīstīšana, izmantojot KD un IKT tehnoloģijas
(komunikācijas un prezentācijas iemaņas), decembris
Mājas darba loma pamatmācību materiāla nostiprināšanā (apjoms, vērtēšana,
vērtēšanas kritēriji, rezultāts), janvāris
Radošo uzdevumu loma mācību sasniegumu paaugstināšanā (daudzums,
vērtēšanas kvalitāte, vērtēšanas kritēriji), februāris
Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāju sadarbība, realizējot
skolas pamata prioritātes (mācīšanas grupu starpatskaite), novembris, februāris
Metodiskā padome izskatīja jautājumus:
Par MK un katra skolotāja izvirzītā mērķa kvalitāti un izmērāmību, oktobris
Par stundu vērošanas rezultātiem un stundu apmeklēšanu skolotāju starpā,
novembris
Par skolēnu mācību sasniegumu dinamikas paaugstināšanu (analīze), decembris
Par skolotāju darbības rezultātiem, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem (AS),
februāris
Par stundas efektivitāti, izmantojot produktīvus uzdevumus. Stundas kvalitātes
un apmācības rezultāta mijiedarbība. (kvalitātes analīze), aprīlis
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Noteikti stundu vērošanas mērķi: - IKT, KD tehnoloģijas izmantošana
stundā.
- Skolotāji aktīvi izmanto iegūto tehniku savās stundās un KD, IK un SMART
tehnoloģijas.
- Elektroniskajā formā izstrādāti metodiskie materiāli mācību priekšmetos ir
pieejami visiem skolotājiem.
- Skolotājiem tiek sniegtas konsultācijas jaunu tehnoloģiju izmantošanā mācību
procesā. Skolotāju individuālas konsultācijas var iedalīt divas pozīcijas:
tehniskie jautājumi un programmas nodrošinājums. Tehniskie jautājumi –
problēmas ar internetu, skaņas pazušana, jaunu programmu instalēšana.
Programmas nodrošinājums – prezentāciju veidošana, tabulu un grafiku
sastādīšana, to apstrāde.
- Plānojot darbu, skolotāji paredz informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
izmantošanu ikdienas darbā.
- Pamatskolā un vidusskolā matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā plaši tiek
izmantoti skolēnu pašmācības diski, kas ir pieejami www.e-klase.lv
- Jaunu programmu meklēšana un aprobācija:
- Trešo gadu tiek aprobēta mācību programma “Datorika”1.-3.kl..
- 1.semestrī 10.klases skolēni piedalījās konkursā “Ventspils IT izaicinājums”
un saņēma atzinības rakstu
- 1.semestrā beigas visi skolēni, kas apgūst datoriku un informātiku piedalījās
pasākumā koda stunda un ieguva dalībnieka sertifikātu
- Valsts eksāmenā “Informātika 12.klasei” vidējā atzīme ir 7 (2017./2018.m.g.).
- Pilsētas konkursā “Itiņš - 2018” 10-12.klašu grupā ir izcīnīta 2.vieta.
- Starptautiskā konkursā “Olimpis” skolēni ir ieguvuši 1. un 2.līmeņa diplomus
16 matemātika, informātikā, dabaszinības un citas priekšmetos
- Skolēnu mācību sasnieguma dinamika (programmēšana) ir redzama code.org
sistēmā un tiek dinamiski atjaunināta.
- 1.semestra beigās visi skolēni, kas apgūst datoriku un informātiku, piedalījās
pasākumā koda stunda un ieguva dalībnieka sertifikātu.
Skolēnu mācību sasnieguma dinamika (programmēšana) ir redzama code.org sistēmā
un tiek dinamiski atjaunināta.
 Realizējot audzināšanas programmu, galvenais mērķis ir sistemātisku un
koordinētu, mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu veidošana, lai attīstītu
-

Prioritātes audzināšanas darbā: tikumiskā un
patriotiskā
audzināšana,
veselības
nostiprināšana,
karjeras
izglītība,
pašrealizēšanās.

Turpināt skolotāju darbu pie jaunām
apmācību tehnoloģijām.
Prioritāte audzināšanas darbā: tikumiskā un
patriotiskā audzināšana, veselības
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Mācīšana un
mācīšanās

radošu, uzņēmīgu un atbildīgu cilvēku un sekmētu skolēna pašattīstības un
pašaudzināšanas prasmes
Skola ir izstrādāta vienota audzināšanas darba programma, kurā ievērota pēctecība
un mērķtiecība. Audzināšanas darba plānošanā, organizēšana un vērtēšana ir iesaistīti
klašu audzinātāji un izglītojamie. Klases audzinātājs veido savu darba plānu, vadoties
pēc izglītojamo interesēm un vajadzībām, attīstot vispusīgu personību, kā arī no
audzināšanas prioritātēm un klases īpatnībām.
 Skolā darbojas ekopadome.
Ekopadomē ir saplānotas aktivitātes, kas tiks īstenotas 2019. gadā.
 Realizējot karjeras izglītības programmu tika organizētas šādas aktivitātes:
- Atklāto durvju dienas apmeklēšana valsts iestādēs: Valsts policija, Tieslietu
ministrija, Robežsardze.
- Karjeras nedēļas pasākumi un ekskursijas 2018. gada oktobrī dažādu klašu
grupām
- Sarunas ar uzaicinātiem karjeras konsultantiem
- Izstāžu un mācību iestādes apmeklēšana
Skola dod iespēju katram skolniekam atbilstoši viņa spējām sasniegt augstus mācību
rezultātus. Šo uzdevumu veic profesionāls un metodiski izglītots pedagogu kolektīvs,
kas atvērts sadarbībai un savstarpējai pieredzes apmaiņai.
Skolas administrācija regulāri vērtē mācību procesa kvalitāti.
Stundu vērošanas mērķis ir sniegt metodisko palīdzību mācību stundas saturā, SR, AS,
metožu, paņēmienu izvēlē, mūsdienīgu tehnoloģiju apgūšanā un ieviešanā, bilingvālās
apmācības mērķtiecīgā izmantošanā. Rezultāti liecina, ka stundu plānojums
strukturēts, izvēlētās metodes piemērotas skolēnu vecumam, mācāmā viela saistīta ar
praktisko dzīvi un mūsdienu aktualitātēm.
Liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšanai. Stundās tiek
izmantoti produktīvi uzdevumi, laboratorijas un praktiskie darbi. Skolotāji arī izmanto
mācību ekskursijas, izstādes, IKT.
Pakāpes: 3 pakāpe 2 skolotājiem.
Skolotāji rosina skolēnus mācīties atbilstoši savām spējām, motivēt jaunu zināšanu
apguvei; uzņemties atbildību par saviem mācību rezultātiem, vērtēt savu darbu,
darboties ar dažādiem informācijas avotiem.
Skolēni iesaistīti matemātikas konkursos 1.-4.klasei “Tik vai Cik?”, starptautiskā
konkursā “Ķengurs” 1. – 12.klasei.

nostiprināšana, karjeras izglītība,
pašrealizēšanās.

2019.gadā īstenot saplānotās aktivitātes
attiecīgajā līmenī.






Skolēnu un skolotāju kritiskās domāšanas
attīstīšana bilingvālās apmācības ietvaros.
Skolēnu pamatkompetenču un domāšanas
līmeņa attīstīšana, izmantojot produktīvu
sadarbību.
Izglītojamo zināšanu kvalitātes un to
izmantošanas izvērtēšanas metodikas un
sistēmas pilnveidošana.
Pedagogu sadarbība mācību stundu
uzlabošanai.
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Par skolēnu mācību rezultātiem regulāri tiek informēti vecāki. Skola organizē atklāto
durvju dienas, kurās vecākiem ir iespēja apmeklēt stundas, saņemt konsultācijas no
mācību priekšmetu pedagogiem par skolēna mācību sasniegumiem un iespējām tos
uzlabot.
Skolā uzskaita un analizē skolēnu stundu kavējumus. Klašu audzinātāji un mācību
daļa katru mēnesi apkopo kavējumus un informē par to vecākus.
 Skolā funkcionēja 2 mācīšanas grupas: dzm un valodnieki.
 Mācīšanās grupu nodarbības notika 1 reizi mēnesī. Katrai grupai bija noteikts
darba fokuss un izvēlēta tēma.
Dz un matemātikas grupa izvēlējās tēmu “Darbs ar informāciju”.
 Informācijas transformācija (tabulas, diagrammas, shēmas, teksts). Piemēram, kā
pārveidot informāciju no shēmas tekstā un otrādi. Uzdevumu meklēšana,
gatavošana, aprobācija
 Informācijas interpretācija (pareizība, attēlošana un tml.)
 Informācijas meklēšanas no dažādiem avotiem (atlase, uzticamība, pareizība,
saīsināšana, transformācija, interpretācija)
 Noslēpta informācija un kā tā darbojas
 2017./2018.mācību gadā skola realizēja Nordplus Junior projektu par veselīgu
dzīvesveidu.
 Ir pabeigti DZM organizētie ekspertu kursi, tiek vadīta DZM mācīšanas grupu skolā,
kura organizē un mudina skolotājus veidot ārpus klases izglītojošus un integrētus
pasākumus.
 Darbs par skolas datu konsultantu Edurio sistēmā.
 2018.gada 21.-23.martā I.Lučina piedalījās ES programmas izglītības, apmācības,
jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides seminārā “Minecraft izmantošana skolā un mācību
projektos”. 3 dienu laikā izveidotais eTwinning projekts ieguva 3.vietu.
 Mācības skolas vadības komandas grupā “Kompetenču pieeja mācību saturā”
 2017.gada septembrī I.Lučina uzstājās ar prezentāciju par skolas metodisko darbu
un mācīšanas grupām viesiem no projekta “LEADING TO LEARN TOGETHER LELETO”
 2018.gada 23.martā I.Lučina uzstājās Microsoft Latvia konferencē ar prezentāciju
par spēles izmantošanu mācību procesā.
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2018.gada 9.maijā skolotāji vadīja atklāto stundu “Loģiskās funkcijas izmantošana”
10.klasē LU ekspertiem un saņēma augstu sava darba novērtējumu, kā arī uzstājās ar
prezentāciju par skolas mācīšanas grupām viesiem no Utenas.
Izglītojamo
sasniegumi

 Darbs Edurio sistēmā AS saņemšanai no skolotājiem, skolēniem un vecākiem.
Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (salīdzinājuma ar iepriekšējo mācību gadu)
Sākumskolā: Skolēnu mācību sasniegumu dinamika ir stabila. Valsts standartu
apgūšana 99%
Latviešu valoda – dinamika stabila. Priekšmeta apguves koeficients 97%
Svešvalodās - augsts un optimāls līmenis pieauga no 71 līdz 77%, zems 3%,
Mazākumtautību (krievu) valoda – dinamika stabila, augsts un optimāls līmenis 67%,
pietiekams palielinājās līdz 31%
Matemātika augsts un optimāls līmenis 48%, pietiekams no 52% pazeminājās līdz 45%
Fizika stabili augsti A+O līmeņi 55%
Ķīmija A+O līmeņi no 53% palielinājās līdz 54%, bet pietiekams pazeminājās no 46%
līdz 44%
Bioloģija A+O līmenis no 70% palielinājās līdz 72%, nepietiekama līmeņa nav.
Ģeogrāfijā nedaudz pazeminājās A+O līmeņi, pietiekamais 34%
Vēsture A+O līmeņi pieauga no 76% pazeminājās līdz 72%
Informātika dinamika stabila, A+O līmeņi 83%
 Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Diagnosticējošie darbi latviešu valodā 3.klasē notiek veiksmīgi. Otro gadu
skolēniem nav nepietiekamā līmeņa, bet augsts un optimāls līmenis vairāk kā 70%.
Dzimtajā valodā (krievu) augsts un optimāls līmenis ir 90%, bet nepietiekama
līmeņa nav.
Matemātikā augstam un optimālam līmenis ir tendence augt, bet nepietiekama
līmeņa nav.
6.klasē latviešu (valsts) valodā optimālais līmenis pēdējos 2 gadus ir stabils,
pietiekamais nedaudz samazinājies, un nedaudz pieaudzis nepietiekamais.
Mazākumtautību (krievu) valodā samazinājies optimālais, un pieaudzis
pietiekamais līmenis, nepietiekamais nav.
Matemātikā pieaudzis augstais apguves līmenis, samazinājies optimālais, un
pieaudzis pietiekamais līmenis.













Skolēnu personības īpašību kopuma
pilnveidošana veiksmīgai mūžizglītībai;
Latvijas patriotu audzināšana.
Turpināt skolēnu sasniegumu dinamikas
analīzes pilnveidošanu
Nodrošināt skolēna pietiekamu atbalstu,
atbilstoši viņa vajadzībām un progresam
Veicināt skolēnu pētniecisko prasmju
attīstību
Noteikt pasākumus mācīšanas rezultātu
uzlabošanai tajos mācību priekšmetos,
kuros ir zemāki sasniegumi
Palielināt skolēnu īpatsvaru, kuri uzrāda
augstākus kompetenču līmeņus
Veikt pedagogu profesionālas darbības
novērtēšanu.
Veidot skolēniem iemaņas prognozēt
mācību rezultātu attīstīt viņu prasmes
novērtēt savus mācību sasniegumus un
uzņemties atbildību par sasniegto rezultātu
Caurviju kompetenču attīstība visos
mācību priekšmetos
Pievērst uzmanību spējīgāko skolēnu
prasmju attīstīšanai.
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Atbalsts
izglītojamiem

Dabaszinībās optimālais līmenis pieaudzis no 50% līdz 58%, nepietiekamais
līmenis nav.
9. klašu rezultāti centralizēta un valsts eksāmenos
CE latviešu (valsts) valodā parādījies augstais līmenis, pietiekamais un
nepietiekamais līmenis stabils.
Mazākumtautību (krievu) valodā augstam un optimālam līmenis ir tendence augt,
pietiekamais samazinās, bet nepietiekamais nepaaugstinās.
Angļu valodā augstam un optimālam līmenis vērojama tendence augt, pietiekamais
samazinās, bet nepietiekamais nepaaugstinās.
Matemātikā ievērojams augsta un optimālā līmeņa kāpums, pietiekamā
samazinājums un nepietiekamā nav.
Vēsturē ievērojama augstā un optimālā līmeņa rādītāju uzlabojums, nav
nepietiekamā līmeņa.
12.klases rezultāti centralizētos un valsts eksāmenos
Latviešu (valsts) valodā zemi rādītāji pieņemtās vērtēšanas sistēmas dēļ, kur 39 –
1 % uzskatāms par nepietiekamu līmeni.
Angļu valodā svārstības vērtējumos atkarīgas no skolēnu atlases, viņu motivācijas.
Nepietiekama līmeņa nav.
Matemātikā vērtēšanas reglaments definē 39-1 % kā nepietiekamu līmeni, tomēr
vidējais apgūšanas koeficients ir augstāks nekā valstī. Visi skolēni saņēma sertifikātus.
Sīkāka informācija par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes
darbos ir redzama 2017./2018.m.g. pašnovērtējuma ziņojumā.
 Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls. Izglītojamo psiholoģiskās un 
sociālpedagoģiskās vajadzības tiek regulāri apzinātas. Šo informāciju izmanto
izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar valsts un pašvaldības atbildīgajām
institūcijām.
 Katram skolēnam individuāli ir iespēja saņemt sociāli pedagoģisko un psiholoģisko 
palīdzību pie sociālā pedagoga. Sociālais pedagogs pēc nepieciešamības vada
nodarbības skolēniem, skolotājiem, vecākiem un strādā gan individuāli, gan
sadarbībā ar klašu audzinātājiem, medmāsu un vecākiem, gan profilakses darbu 
klašu kolektīvos un individuāli.
Skolā ir nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe: prasībām atbilstošā medicīnas
kabinetā strādā skolas medmāsa.

Skolēnu mācību sekmju kvalitātes,
mācību motivācijas un efektivitātes
paaugstināšana, izmantojot mūsdienīgas
tehnoloģijas un metodes.
Racionāla informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju izmantošana mācību un
ārpusklašu darba optimizēšanai.
Nosacījumu radīšana katra skolēna
sekmīgai apmācībai, saskaņā ar viņa
iespējam.
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Visiem izglītojamiem ir pieejama skolas bibliotēka, lasītava, divas datorklases. 
Skolas vadība organizē seminārus par sadarbības pedagoģijas jautājumiem, skolotāji
apmeklē kursus un pašizglītībā pilnveido sadarbības pedagoģijas jautājumus.
Bērnu un pusaudžu veselības saglabāšanai un nostiprināšanai papildus ir (3. – 
4.klasei) sporta stundas, koriģējošās vingrošanas, peldēšanas un slidošanas
nodarbības.
Talantīgiem skolēniem skola piedāvā papildizglītības bloku: krievu tautas
instrumentu orķestris, kori, solo dziedāšanas studija, vokālais ansamblis, “Čaklās
rokas”, skolas teātris, fakultatīvus: latviešu valoda, matemātika, vēsture – 9.klasei,
matemātika – 6.klasei, matemātika – 12.klasei. Skolā notiek fakultatīvās nodarbības
kritiskās domāšanas attīstībai 1.-3.klasei, datorikā 1.-3.klasei.
Skolā darbojas “mazais gudrinieks” sākumskolas skolēniem KD attīstīšanai caur
lasīšanu.(1.-3.kl)
Skola regulāri organizē dažādas sporta sacensības un piedalās pilsētas konkursos,
Olimpiskajās dienās, tūrisma dienās, kā arī apbalvo uzvarētājus.
Projektu vadīšana skolā - 2017./2018.gadā skola sekmīgi realizēja Nordplus
projektu par veselīgu dzīvesveidu (trīs mobilitātes Zviedrijā, Somijā un Igaunijā
piedalījās 15 skolēni un 6 skolotāji) un iesniedza Erasmus + projektu "Dzimumu
vienlīdzība – sieviešu tiesības mūsdienu Eiropā " (projekts ir atbalstīts)
2017./2018.m.g. četri 12.klases absolventi apbalvoti ar Ministra prezidenta atzinības
rakstiem: Freija Karīna, Jerihova Anastasija, Dudņika Marina, Staņeviča Anastasija
Simtgades loterijas stipendiju saņēma 12.klases absolvente Freija Karīna
Ventspils pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti 2017./2018.m.g. :
o Vizuālās mākslas olimpiāde: Marija Muzika, 12.klase, 3.vieta
o Ķīmijas Valsts olimpiādes 9.-12. klasēm: Liubov Sazonenko, 10.klase,
atzinība
o Konkurss “Tik vai cik?”, 4.a klase, 1.vieta pilsētā
o Ventspils pilsētas izteiksmīgas lasīšanas konkursa "Живое слово"
uzvarētāji:
5.klase: Avakjana Evnika - 2.vieta, Logina Darja - 2.vieta, Lefevre Sophie 3.vieta
6.klase Božinska Anastasija - 2.vieta
9.klase Doriņina Rebeka - 1.vieta, Liachkanov Aleksei - 2.vieta

Agrīnas spec. vajadzību un mācību
grūtību diagnostikas veicināšana visās
izglītības pakāpēs un veidos.
Karjeras izglītības pieejamība, dažādu
pasākumu piedāvājums.
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o 8.-9.klašu meitenes ieguva 2.vietu sacensībās “Lāses kauss-2018”
 Ir pozitīva dinamika skolēnu mācību sasniegumos:
54 skolēni tika apbalvoti ar atzinības rakstu un balvām teicamnieku ballē
o Starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs” skolas uzvarētāji:
1.vieta skolas līmenī: 2.klase – Rupato Timofejs, 3.klase – Popovs Dmitrijs,
4.klase – Antonova Karalīne, 5.klase – Jolkins Vadims, 6.klase – Jerjomina
Viktorija, 7.klase – Pampejevs Konstantins,
8.klase – Dlipskis Andris, 10.klase – Liubov Sazoņenko, 12.klase – Marčenkova
Jekaterina
 Starptautiskā mācību priekšmetu konkursa “Olimpis” uzvarētāji:
o Rudens sesijā 37 skolēni saņēma diplomus par I, II un III.vietu, pateicības
matemātikā, angļu valodā, informātikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, vēsturē, fizikā,
ķīmijā un dzimtā valodā. Darja Loseva no 2.a klases un Deniss Cvetkovs no
4.a klases saņēma medaļas par izciliem sasniegumiem.
o Pavasara sesijā 42 skolēni saņēma diplomus par I, II un III.vietu, pateicības
matemātikā, angļu valodā, informātikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, vēsturē, fizikā,
ķīmijā un dzimtā valodā. Anastasija Andrjušina no 3.b klases un Kims Ganža
no 3.a klases saņēma medaļas par izciliem sasniegumiem.
 Sadarbības pasākums ar Latvijas orientēšanas federāciju:
orientēšanās skolas telpās.
1.vieta:
5.klašu grupā - A.Mironova
6.klašu grupā - R.Matveičuks
7.klašu grupā - D.Rudenko
8.-9.klašu grupā - A.Ilarionovs
vidusskolā - G.Golubevs
2.vieta:
5.klašu grupā - D.Klunduks
6.klašu grupā - V.Jermoļins
7.klašu grupā - A.Djakovs
8.-9.klašu grupā - E.Savinkins
vidusskolā - V.Kalniņa
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3.vieta:
5.klašu grupā - A.Žarova
6.klašu grupā - K.Šļapunova
7.klašu grupā - A.Fjodorovs
8.-9.klašu grupā - D.Manajevs
vidusskolā - A.Jacukeviča



Ventspils 3.vidusskolas krievu tautas mūzikas instrumentu orķestris “Kaļinka”
ieguva 1.vietu Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu, instrumentālo
kolektīvu un popgrupu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam”
Visi mūsu skolas kolektīvi, kuri piedalījās valsts mēroga izpildītājmākslas konkursā
“Tatjanas diena – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā”, kurš notika 2018.gada
20. un 21.janvārī Rīgā, kļuvuši par šī konkursa uzvarētājiem visās nominācijās:
 Nominācija “Vokāls”:
Kategorijā “5.-7.klase”: 1.vieta vokālajam ansamblim “Dream team”:
Aleksandra Kravčenko, Angelina Varvašenko, Tatjana Tolstika, Svetlana
Aršinova, Evnika Avakjana, Taisija Kučuhidze, vadītāja Anžela Zraičenko;
“С добрым утром, люди!”, A.Zraičenko vārdi, B.Stuona mūzika;
Kategorijā “Pedagogi”: 1.vieta pedagogu trio: Vera Šengelija, Anžela
Zraičenko, vadītāja Ludmila Baidarova (bajāns); “Летит напев
гармоники”, L.Baidarovas vārdi un mūzika.
Kategorijā “Ģimeņu uzstāšanās”: 1.vieta vokālajam ansamblim: Irina
Labecka, Olimpiada Basenko, Svetlana Leiko, Jeļena Fomičova, Alina
Ruicēna, Aleksandra Kravčenko, vadītāja Anžela Zraičenko, “Pie Dieviņa
gari galdi”, latviešu tautasdziesma.
 Nominācijā “Instrumentālā mūzika”:
Kategorijā “5.-7.klase”: 1.vieta Krievu tautas instrumentu ansamblim
“Kaļinka”: Rebeka Doroņina, Evelīna Mozoļina, Ruslana Černova, Elīna
Tolkačova, Tatjana Tolstika, Avigeja Doroņina, Polina Pomorceva , Jeļena
Rusinovska, Svetlana Aršinova, Karalīna Antonova, Jegors Stuklovs,
Germans Tomašuks, Daniels Balika, Patriks Popovs, vadītāja Ludmila
Baidarova; “Jautrā Rīga”, R.Paula mūzika, «Край березовый»,
E.Derbenko mūzika;
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Kategorijā “Pedagogi”: 1.vieta instrumentālajam ansamblim: Anžela
Zraičenko, Svetlana Slobodjaņuka, Viktorija Kurdjukova, Guntars Klaips,
Rūta Rūde, Rebeka Doroņina, Germans Tomašuks, vadītāja L.Baidarova;
“Rio Rita”, E.Santeuhini mūzika.



Vecāki regulāri tiek informēti par izglītības iestādes pasākumiem drošības
jautājumos, citām aktivitātēm. Skola regulāri nodrošina AS sadarbībā ar vecākiem
Vecāku apmierinātība ar skolas darbības kvalitāti – 94%
Edurio dati liecina, ka skolēnu vecāki ir apmierināti ar:
 attiecībām skolēnu vidu klasē (pozitīvās atbildes 88%)
 attiecībām skolēnu vidū skolā (pozitīvās atbildes 80%)
 skolas ēdnīcas darbu (pozitīvās atbildes 84%)

Pirmklasnieku vecāku apmierinātība (salīdzinoša
analīze)
audzināšanas darbs

94%
93%

89%

attiecības (skolotājs-skolēns)

91%

objektivitāte

85%

87%

95%
94%

90%
99%
98%
98%

pedagogu profesionālā sagatavotība
informatīvais nodrošinājums

93%

skolas atmosfēra

95%

95%
75%

2017./2018.

80%
2016./2017.

85%

90%

95%

97%
98%
98%
100%

2015./2016.

Skolas un ģimenes sadarbības rezultāti tika apkopoti skolas noslēguma konferencē
“Efektīvs skolotājs – veiksmīgs skolēns” (aprīlis, 2018.)
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Vide

Mikroklimats
Veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana. Skola veicina skolēnos,
vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek
nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā - organizējot skolā pasākumus,
informējot par skolēnu sasniegumiem dažādās jomās. Skolai ir sava atribūtika: skolas
ģerbonis, himna, bukleti un grāmata, kura izdota par godu skolas 50 gadu jubilejai.
Skolas simboliku un atribūtiku izmanto sporta formas apģērbos, piedaloties dažādos
konkursos un sacensībās, diplomu, Atzinības un Pateicības rakstu noformēšanai.
Skola ievieš un kopj savas tradīcijas: kopīgos pasākumus Zinību dienā, Valsts
svētkos, Ziemassvētkos, teicamnieku balle, skolas jubilejas absolventu salidojumus
reizi piecos gados. Tas attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību
savai skolai.
Skola rūpējas par skolas imidžu, saglabājot ne tikai skolas tradīcijas, bet arī
veidojot jaunas (Pārventas svētki - skolas projekts, kurs ir kļuvusi par pilsētas tradīciju,
strūklaku modināšana, teicamnieku balle, piedalīšanos starptautisku projektos).
Pēc Edurio un citu aptauju datiem lielākā daļa izglītojamo mīl skolu un lepojas
ar tās sasniegumiem. Izglītojamo pašpārvalde regulāri sadarbībā ar skolas vadību
apspriež skolas dzīves problēmas un piedalās to risināšanā.
Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, sadarbības un savstarpējās cieņas atmosfēra.
Skolas darbinieki ir godīgi un cenšas izturēties taisnīgi pret visiem skolēniem un viņu
ģimenēm. Vidusskolēnu starpā valda draudzīgas attiecības, uzlabojas skolēnu
savstarpējās attiecības pamatskolā. Nepieciešamības gadījumā problēmsituāciju
risināšanā iesaistās skolas sociālais pedagogs, psihologs, klases audzinātājs un skolēna
vecāki. Skolas administrācija rūpējas par pozitīva mikroklimata veidošanu un
nodrošināšanu skolā.

Vidusskolēnu uzticības līmeņa monitorings





Veidot pievilcīgu un mūsdienīgu
mācību vidi kvalitatīva izglītības
procesa nodrošināšanai un izglītojamo
attīstībai.
Drošas attīstošas izglītības vides
nodrošināšana.
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Kādas pedagoga īpašības jūs vērtējat visaugstāk?
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Vadības, skolas personāla un skolēnu attiecībās pārsvarā valda labvēlība,
savstarpējā cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Skolēniem, skolotājiem, vecākiem un
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skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Attieksme
pret skolas apmeklētājiem ir labvēlīga un korekta.
Skolotāju un vecāku individuālajās sarunās vecākus informē par izglītojamo
attiecībām, uzvedību un attieksmi. Skola uzskaita un analizē izglītojamo apmeklējumus.
Fiziskā vide
Skolā ir mūsdienīga izglītības, sporta, drošības un estētiska vide mācību – audzināšanas
procesa kvalitatīvai nodrošināšanai.
 Mācību telpas aprīkotas ar mēbelēm, kuru augstumi ir atbilstoši izglītojamo
augumam
 Visi mācību kabineti laika periodā no 2006. līdz 2017. gadam ir kapitāli
izremontēti.
 Ķīmijas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju kabineti, darbnīcas, datorklases un
datorizētas daba vietas iekārtotas, ievērojot mācību specifiku un darba drošības
prasības.
 Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves, dušas telpas un tualetes zēniem un
meitenēm.
 Ir renovēts stadions
Apsardzības sistēma.
Iestādes apsargāšanu ārpus darba laika nodrošina apsargi un apsardzes tehniskās
sistēmas. Darba laikā sabiedrisko kārtību un drošību skolā uzrauga dežurants.
Aktualizēti evakuācijas plāni.
Ēdināšanas bloks.
Izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas tiek
organizētas ne agrāk par plkst. 11.00.
Gatavā produkcija tiek ražota, uzglabāta un realizēta saskaņā ar ēdināšanas tehnisko
dokumentāciju. Ēdināšanu organizē saskaņā ar ēdienkarti atbilstoši veselīga uztura
principiem.
Ēdināšanas blokā tiek ievērotas pārtikas aprites uzņēmumā noteiktās higiēnas prasības.
Ēdināšanas bloka telpas nomā un ēdināšanu nodrošina atsevišķs uzņēmums saskaņā ar 
līgumu.

Skola rūpējas par radošo vidi saglabāšanu un attīstību.
 Ir izstrādāts projekts “Latvijas 100 gadi – 100 labi darbu” Ir izveidots ziedu
paklājs – Latvijas karte “Ziedošā Latvija”, iestādītas rozes – 9.klases skolēnu un
vecāku dāvana, iestādīti koki.

Plānot un veikt apkures sistēmas
rekonstrukciju.
Sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes
Izglītības pārvaldi un Pašvaldības SIA
Ventspils Nekustamie īpašumi plānot
skolas ieejas mezgla kāpņu, skolas gaiteņu
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 Organizēts dziesmu konkurss “Latvija – zeme, kur dzīvo dziesmas”
Edurio dati liecina, ka skolēnu vecāki ir apmierināti ar skolas ēkas un mācību telpu
remontu (pozitīvās atbildes – 93%), ar skolas teritorijas labiekārtošanu (pozitīvās
atbildes – 95%), ar komunālajiem pakalpojumiem (apkure, apgaismojums, ūdens
apgāde uz 96%).
Direktores vietniece audzināšanas darbā tika apbalvota ar Ventspils pašvaldības
Pateicības rakstu un naudas balvu par lielo ieguldījumu Ventspils pilsētas kultūras
dzīves pilnveidošanu.
Resursi



Skolā ir digitalizēta metodiskā bāze. Skolas tīkla diskā: Ventspils 3.vidusskola –
MK bāze ir izveidota datu bāze pa metodiskajām komisijām, kur glabājas skolotāju
izdales materiāli, prezentācijas, atklātās stundas, kurus var izmantot skolas kolēģi.
Skolā ir digitalizēti arī administrācijas un metodisko komisiju materiāli. Skolas tīkla
diskā: Ventspils 3.vidusskola – Darba plāns 2017-2018 tiek saglabāti visi materiāli,
kas ir nepieciešami skolas darba plānošanai, MK vadītāji var ievietot tur informāciju
par savām komisijām un kopīgi izmantot materiālus
Skolas mājaslapā ir izvietota pamatinformācija par skolu, informācija par
eksāmeniem un olimpiādēm, aktualitātes, ēdnīcas ēdienkarte, karjeras jautājumi.
Facebook skolas lapa sociālā tīklā strauji attīstījās. To apmeklē daudz cilvēku, tur
var lejupielādēt daudz foto un pat video informācijas. Informāciju var publicēt
dažādās valodās. Tas ir bezmaksas un ir pieejama no jebkuras ierīces.
Skolā uzstādīts un testēts jauns programmnodrošinājums.
Visi pedagogi mērķtiecīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci.
Ir iegādāts jauns fotoaparāts.

 Veselību saudzējošas vides uzturēšana.
 Mūsdienīga mācību un audzināšanas
procesa
nodrošināšana,
kvalitatīvi
realizējot pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmas.
 Jaunu pedagogu piesaiste skolā no
Iespējamās misijas.
 Mācību materiālās bāzes pilnveidošana
 Pedagogu sadarbība, lai paaugstinātu
savas prakses un profesijas kopējo
kvalitāti
 Organizēt
pedagogu
profesionālās
kvalitātes novērtēšanu

Skolas vīzija – Veselības un individuālās attīstības skola.
Skolas misija – Veicināt skolas absolventa kļūšanu par augsti intelektuālu,
multilingvālu, tikumisku un emocionālu cilvēku, spējīgu pašrealizēties.
Mērķu sasniegšanas ceļš – racionālas sadarbības “skolotājs - skolnieks”, “skolnieks –
skolnieks” organizēšana, pareizi nosakot konkrētus mācību stundā sasniedzamos
rezultātus (mērķus), nodrošinot pastāvīgu atgriezenisko saikni, pilnveidojot refleksijas
etapu, kā arī radot panākumu situācijas katram skolēnam, izmantojot valeoloģijas
paņēmienus.

 Turpināt skolas stratēģiskās attīstības
realizēšanu.
 Izstrādāt un licencēt jaunu izglītības
programmu ar latviešu valodas apmācību
sākot ar 2018./2019.mācību gadu.
 Saglabāt skolas vērtības un tradīcijas, kā
arī ieviest jaunas tradīcijas.








Iestādes darba
organizācija

un kāpņu telpu un garderobes remontu,
grīdas seguma nomaiņu fizikas kabinetā.
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Rezultāts – mūsu audzēknis ir vesels, mācās ar prieku, brīvi pārvalda vairākas valodas,
ir orientēts uz panākumu sasniegšanu un ir skolas, pilsētas un Latvijas patriots.
Skolas administrācija, Skolas padome, Metodiskā padome, Metodiskās komisijas un
visi skolotāji rūpīgi analizē savu darbību, ņemot vērā attīstības vektoru un mērķtiecīgi
plāno darbību, izejot no iepriekšējā darba analīzes.
Galvenie darbības kvalitātes instrumenti – pedagoģiskās padomes lēmumi, skolas ZMT
realizācijas shēma, iekšējās kontroles plānojums, vadības grupas sanāksmes,
Metodiskās padomes sēdes, skolas attīstības plāns, gada darba plānošana, operatīva
organizatoriskā, metodiskā, vadības darba plānošana.
Skolas padome realizē pamatmērķi – demokrātiskas izglītības iestādes izveides
veicināšana, kas sniedz iespēju skolēniem, vecākiem un skolotājiem realizēt savas
pamatvajadzības un intereses izglītības procesā.
Sagatavotas un organizētas skolas konferences “Skolotāju un ģimenes loma skolēna
pamatkompetenču veidošanā” (aprīlis, 2014.)
“No pamatkompetencēm uz panākumiem” (aprīlis, 2015,2016)
“Veiksmīgs skolotājs – laimīgs skolēns” (aprīlis, 2017.)
“No pamatkompetencem uz kvalitāti !” (aprīlis, 2018.)
Skolas vadība un skolotāji aktīvi prezentē labas prakses piemērus dažādos līmeņos:
pilsētā, republikā, ES telpā (Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas,
Cēsu skolu vadībai, ES projekta “Skola, kas mācās” dalībniekiem, III starptautiskajā
konferencē “Izglītība. Dialogs nākotnes vārdā”).
Izpētīti un izanalizēti audzināšanas darba virzieni:


Izglītojamo radošā potenciāla atklāšana, interešu, dotību un spēju veidošana un
attīstīšana ar ārpusklases darba organizēšanas palīdzību (koris, mākslas studija,
instrumentālais ansamblis, muzikālās nodarbības)



1. – 4.klašu audzināšanas darba sistēma; audzināšanas darba panākumu pamata
kritēriji: izglītojamā audzināšanas līmenis; viņa saskarsmes attīstība ar pedagogiem
un vienaudžiem, savu pienākumu izpilde un attieksme pret darbu



5. – 9.klašu audzināšanas sistēma; audzināšanas darba panākumu pamata kritēriji:
radošās aktivitātes attīstība, aktīvas attieksmes veidošana pret apkārtējo pasauli,

 Izpētīt skolēnu un vecāku apmierinātību
ar skolas bilingvālās apmācības kvalitāti.
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radoša domāšana, pašapziņas veidošana; atbildīgas attieksmes veidošana pret
sabiedrības prasībām, tiekšanās atrast savu vietu


10. – 12.klašu izglītojamo tikumiskā brieduma līmeņa noteikšana: 10. – 12.klašu
audzināšanas darba sistēma, audzināšanas darba panākumu pamata kritēriji: kļūšana
par personību, aktīva sabiedriskā darbība, uzskatu sistēma par apkārtējo pasauli,
atbildības sajūta, apkārtējās īstenības apjēgšana, intelektuālās darbības aktivizācija



Skolas profesionālās orientācijas darba kvalitāte un izglītojamo sagatavošana dzīvei



Skolēnu pašpārvaldes loma mācību iestādes vadīšanas demokrātisko formu attīstībā



Skolas audzināšanas programmas un audzināšanas darba sistēmas realizācijas
kvalitātes analīze



Darba rezultativitāte ar skolas vecākiem klases kolektīvos un skolas vacāku aktīvā

Skolas administrācija un skolas pedagogi turpina profesionālo kompetenču
pilnveidošanas procesu, virzienā “Efektīvas mācīšanas – mācīšanās procesa
organizācija 21 gadsimtā”, sadarbībā ar pilsētas metodisko centru:



Izstrādāti, apspriesti un aizstāvēti sporta kompleksa renovācijas 4 varianti
Izstrādāts un aizstāvēts VIP ar Ventspils pilsētas domes 1.vietnieka Jāņa
Vītoliņa k-ga piedalīšanos. Skolas attīstības redzējums 2017.- 2020.gg
 Noteikti un aizstāvēti VIP skolotāju metodiskā atbalsta un profesionālās
pilnveides vajadzības.
 Izstrādāta un realizēta vadības sistēma “Kā panāksim pārmaiņām” (projekta
realizācijas koordinēšana, atbildības deleģēšana, vai vadības sadaļas lomas
izpildīšana).
Edurio aptaujas rezultāti apliecina, ka skolas vadība strādā mērķtiecīgi, attīstot
profesionālās attiecības ar skolotājiem.
Lai uzlabotu skolas imidžu un saglabātu skolēnu kontingentu, ļoti aktivizējās skolas
darbība publicējot sociālajos tīklos skolas darbības rezultātus, aktivitātes
(2015./2016.m.g. 259 publikācijas, 2016./2017.m.g. – 712, 2017./2018.m.g.- 876).

,

