
 

SKOLAS PLĀNA PRIORITĀTES PAMATJOMĀS 

 
Pamatjoma 2019./2020. m.g. Sasniedzamais rezultāts 

1.semestrī 

Sasniedzamais rezultāts 

 2.semestrī 

Informacijas avoti par 

razultāta sasniegšanu 

Mācību saturs 
Integrējot mācību saturā 

vides tēmu 

„Transports”, iekļaut 

veselības un drošības 

jautājumus. 

 

Turpināt īstenot 

pamatizglītības 

standartus, iepazīties ar 

jauno pamatizglītības 

standartu prasībām. 

Saskaņots mācību saturs vides 

tēmas „Transports” integrēšanai. 

Iesniegts vienas stundas plāns 

direktora vietniecei. 

 

 

Mācību jomu pedagogu sadarbība 

mācību satura pārskatīšanā. 

Novadīta viena atklāta mācību 

stunda katrā mācību priekšmetā. 

 

 

 

Pedagogi sagatavoti jauno 

standartu prasību izpildei 1., 4. 

un 7.klasē. 

Tematiskais plānojums un 

stundu plāni. 

 

Savstarpējā stundu vērošana un 

analīze. 

 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Organizēt mācīšanas un 

mācīšanās procesu 

jēgpilnu uzdevumu un 

atgriezeniskās saites 

veidošanai mācību 

stundās. 
 

Notikuši praktiski semināri par 

jēgpilnu uzdevumu veidošanu un 

atgriezeniskās saites veidošanu 

mācību procesā. 

Pedagogi apguvuši prasmi 

veidot jēgpilnus uzdevumus un 

atgriezenisko saiti, ka arī īstenot 

to mācību procesā. 

Skolotāju, vecāku  un skolēnu 

aptaujas.  

Novadītas nodarbības angļu 

kolēģiem. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Sekmēt skolēnu mācību 

sasniegumu izaugsmi 

ikdienas darbā, valsts 

pārbaudes darbos un 

Ogres novada 

olimpiādēs, ārpusskolas 

konkursos, sacensībās. 

Regulārs mācību sasniegumu 

pašvērtējums 7.-9.klases 

skolēniem. 

Optimāli un augsti rezultāti 

ikdienā, valsts pārbaudes 

darbos, Ogres novada 

olimpiādēs, ārpusskolas 

konkursos, sacensībās. 

Olimpiāžu un konkursu rezultātu 

protokoli. 

 

Skolēnu sekmju izraksti. 

 

E-klases žurnāls. 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti. 

Atbalsts 

skolēnam 

Palīdzēt skolēniem ar 

speciālās izglītības 

vajadzībām, mācīšanās 

grūtībām, lēnu darba 

tempu pārvarēt 

ierobežojumus mācību 

procesā.  

Savlaicīga problēmu 

diagnosticēšana, atbalsta 

komandai sadarbojoties ar mācību 

priekšmetu pedagogiem, klašu 

audzinātājiem un izglītojamo 

vecākiem. 

Uzlaboti skolēnu sasniegumi. 

 

 

 

 

Projekta „Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

pilnveidošanai” 

dokumentācija. 

 

Sanāksmju protokoli. 

 



 Atbalsts karjeras 

izglītībā. 

 

Pilnveidotas zināšanas un prasmes 

karjeras izglītībā, tiekoties ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem. 

6.-9.klašu skolēniem izveidots 

personīgās karjeras plāns. 

1.-5.klašu skolēniem izveidoti 2 

sev vēlamo profesiju apraksti. 

Skolēnu portfolio. 

Skolas vide Turpināt iesaistīt 

izglītojamos, vecākus 

un skolas darbiniekus 

radošas, drošas un 

draudzīgas skolas vides 

veidošanā.  

 
Motivēt skolēnus 

iesaistīties 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma un tradīciju 

saglabāšanā, piedalīties 

Dziesmu un deju 

svētkos. 

Izstrādātas aptaujas anketas, 

saskaņoti klases audzinātāja 

stundas plāni jautājumos.  

 

 

 
 
 

Skolēni piedalās interešu izglītības 

programmās un aktīvi darbojas 

skolas tradīciju saglabāšanā.  

Ieviesta audzināšanas darba 

sistēma izglītības procesā. 

Uzlabota āra un iekštelpu vide. 

 

 

 

 

 

Dalība skolēnu Dziesmu un 

deju svētkos, kā arī novada 

pasākumos. 

Aptaujas anketu rezultāti. 

 

Klašu audzinātāju darba plāni. 

 

Estētiska vide. 

 

Dalība Dziesmu un deju svetkos. 

 

Kvalitatīvi pasākumi. 

 

Resursi  

 

Nodrošināt jaunajā 

standarta nepieciešamo 

mācību līdzekļu iegādi. 

 

Izmantot skolai 

piešķirtos resursus 

ekonomiski. 

  

Izveidots saraksts 

nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem 2019./20. mācību 

gadam. Pieprasīti resursi novada 

pašvaldībai. 

Sastādīts saraksts remontdarbiem. 

Veikta tirgus izpēte. 

 

Iegādāti nepieciešamie mācību 

līdzekļi 2019./2020. mācību 

gadam. 

 

 

Skola sagatavota jaunajam 

mācību gadam. Resursi 

izmantoti ekonomiski. 

Budžeta tāmju pārskati. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Sagatavot skolu 

akreditācijai un jaunā 

standarta realizācijai 

 

Aktualizēti iekšējie normatīvie 

dokumenti.  
 

Noorganizēti semināri un 

apmācības jēgpilnu uzdevumu un 

atgriezeniskās saites veidošanai. 

Veiksmīga skolas akreditācija. 

 

Pedagogi sagatavoti jaunā 

standarta realizācijai. 

Iekšējie normatīvie dokumenti. 

 

Akreditācijas dokumenti. 

 

Semināru protokoli. 

 
 


