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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
1974. gadā darbu uzsāk Misas pamatskola, 1989. gadā tiek atvērta pirmā vidusskolas klase, 

1991. gadā pašvaldība skolas pārvaldībā nodod Misas bērnudārzu. 2012. gadā skola iegūst 

Ekoskolas statusu.  

   Misas vidusskola atrodas Vecumnieku novadā, kurš izveidots 2009. gadā, apvienojoties 6 

pašvaldībām. 2019. gadā tajā reģistrēti 8318 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam ir tendence 

samazināties ik gadus (salīdzinoši ar iepriekšējo gadu 134 iedzīvotāji mazāk, mirstība pārsniedz 

dzimstību aptuveni 50%). Vecumnieku novada pašvaldība no sava budžeta izglītībai aizvadītajā 

gadā tērējusi 49,3% budžeta līdzekļu. Misas vidusskola ir viena no sešām novada 

vispārizglītojošajām skolām, tā atrodas 8 kilometru attālumā no Vecumnieku novada centra, celta 

1974. gadā Misas kūdras fabrikas ciemata teritorijā. 

Skolai ir  konts bankā, mājas lapa (www.misasvsk.lv), facebook konts, savi simboli - logo, 

dziesma un vimpelis. Ciemats atrodas Vecumnieku pagasta rietumu daļā, kas robežojas ar Iecavas 

un Bauskas novadiem, tajā  dzīvo aptuveni 700 iedzīvotāju. Noslēgtā vide, skolas resursi un 

iestrādes mērķi rosina skolai būt par vietējās sabiedrības sporta, kultūras un izglītības centru. 

Skola ir atvērta ikvienam, tā sevi pozicionē par vietu, kur katram ir iespēja iegūt zināšanas, izkopt 

savus talantus, attīstīt gribu, norūdīt veselību, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidot uzstāšanās 

prasmes un piedzīvot emocionālu baudījumu. Skola rīko kultūras pasākumus kopā ar vietējo 

kopienu, kā arī aktīvi kuplina vietējos kultūras pasākumus ar savu līdzdalību un mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvu priekšnesumiem.  Aktīva sadarbība noris ar Misas ciemata bibliotēku.  

 Izglītības funkciju nodrošināšanai tiek izmantotas 4 ēkas, kuras atbilst valstī noteikto 

normatīvo aktu prasībām: 

- 1974. gadā celtā tipveida skolas ēka, kurai  plaša piegulošā  teritorija un gaumīgi veidota 

skolas zaļā zona (mācās 1.-12. klase); 

- 1964. gadā celta bērnudārza ēka (piebūve celta 1973. gadā) ar plašu, nožogotu teritoriju, 

piemērotu āra aktivitātēm (izvietotas 4 pirmsskolas grupas); 

- skolas interešu izglītības nodarbību vajadzībām un svētku organizēšanai tiek izmantotas 

Misas ciemata tautas nama telpas; 

- izglītojamo ēdināšanai piemērotas telpas atsevišķā ēkā Misas ciematā. 

Skolas ēkas kompleksā ietilpst daudzfunkcionāla sporta zāle ar skatītāju tribīnēm, 

ģērbtuvēm un iespēju nodrošināt prasības dažādu sporta spēļu norisei. 
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Skolas kompleksā ietilpst  atjaunots basketbola - volejbola, tenisa laukums ar cieto segumu 

un atklātais sporta laukums futbola, regbija spēlēm, 400 metrus garš skrejceļš. 

Skolas telpas ir labā tehniskā stāvoklī ar mūsdienīgu infrastruktūru, gaumīgi iekārtotu mācību 

un apkārtējo vidi, kas nodrošina radošas un daudzpusīgas personības attīstības iespējas. Materiāli 

tehniskā bāze pietiekoša. Skolas grāmatvedības funkcijas tiek nodrošinātas decentralizēti, 

izglītojamo ēdināšanu 1.-12. klasēs nodrošina  ārpakalpojuma sniedzējs, līgums ar SIA 

“Ēdiens.lv”. Ēdināšanu pirmsskolā nodrošina ar pašvaldības finansējumu. Visiem izglītojamajiem 

ir Vecumnieku novada apmaksātas brīvpusdienas. 

Izglītojamo dzīvesvietas deklarētas 6 novados: 

Bauskas novadā - 17 

Iecavas novadā - 7 

Baldones novadā - 2 

Rundāles novadā -3 

Ķekavas novadā -1 

Vecumnieku novadā -127 

Izglītojamie uz skolu nokļūst ar sabiedrisko transportu, brīvbiļetes apmaksā Vecumnieku 

novada pašvaldība. 

Lai nodrošinātu ikviena izglītojamā personīgo izaugsmi un veicinātu iekļaujošu mācību 

procesu pietuvinātu katra izglītojamā spējām un piesaistītu papildus finanšu līdzekļus, Misas 

vidusskola iesaistījusies projektos: 

- ES projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 

- ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

mazināšanai”; 

- Valsts finansētā projektā “Latvijas skolas soma”; 

- Lauku atbalsta dienesta projektos “Skolas auglis”, “Skolas piens”. 

 Izglītojamo skaits skolā pārskata periodā: 

 2017./18. 2018./19. 2019./20 

Pirmsskolā 58 56 54 

1.-9. klasēs 95 85 91 

Izglītojamie ar mācīšanās 

traucējumiem 

9 7 6 

10.-12. klasēs 27 17 6 

KOPĀ: 189 165 157 

Skaita dinamika salīdzinoši ar -12 -24 -8 
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iepriekšējo gadu 

Izmaksas uz 1 izglītojamo 

(eiro) 

130,52 153,51 184,92 

Ar 2018. gada 1. septembri ar Vecumnieku novada Domes lēmumu netika atvērta 10. klase. 

Pārskata periodā, 2017./18. mācību gadā, skolu absolvēja vispārējās vidējās izglītības humanitārā 

un sociālā virziena neklātienes programmas 8  izglītojamie, uzrādot optimālus un augstus rezultātus 

valsts pārbaudes darbos. 

Pirmsskolas izglītojamo skaita dinamika un prognozes: 

 2017./18. 2018./19. 2019./20. 2020./21. 2021./22. 2022./23. 

1,5-3 gadi 10 10 15 12   

3-4 gadi 22 18 18 15 12  

5 gadīgie 14 12 13 15 15 12 

6-gadīgie 12 16 9 13 15 15 

Kopā: 58 56 54 55   

 

1.1.Izglītības programmas 
Pārskata periodā tiek realizētas licencētas un akreditētas 5 vispārējās izglītības programmas: 

- pirmsskolas izglītības programma (01011111); 

- pamatizglītības programma (21011111); 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(21015611); 

- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011); 

- vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena neklātienes programma 

(31012013) - šobrīd nav aktīva. 

Misas vidusskolas viens no mērķiem ir sekmēt ikviena izglītojamā personīgo talantu 

apzināšanu un izkopšanu, attīstīt gribu, pilnveidot uzstāšanās prasmes. Tiek piedāvātas 15  interešu 

izglītības programmas: 

MĀKSLINIECISKAJĀ PAŠDARBĪBĀ: 

- 1.-3 klašu koris (valsts un pašvaldības finansējums); 

- zēnu koris (valsts un pašvaldības finansējums); 

- 4.-12. klašu koris (valsts un pašvaldības finansējums); 

- vokālais ansamblis (valsts finansējums); 

- 5 tautas deju kolektīvi (pirmsskolas, 1.-2. klases, 3.-4. klases, 5.-6. klases,7.-12. klases 

(valsts un  pašvaldības finansējums); 

- teātra pulciņš (valsts finansējums). 

SPORTĀ: 

- sporta tūrisma pulciņš (valsts finansējums); 

- basketbola treniņu grupas (Vecumnieku sporta skolas un valsts finansējums). 

VIDES IZGLĪTĪBĀ: 

- vides izglītības pulciņš (valsts finansējums). 
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TEHNISKAJĀ JAUNRADĒ: 

- datorikas un robotikas pulciņš (pašvaldības un projekta finansējums). 

ATTĪSTOŠĀ JOMĀ: 

- “Jaunie prātnieki” (projekta finansējums); 

- angļu valoda - pirmsskolā (pašvaldības finansējums). 

Pie skolas trenējas dažādu vecumu Vecumnieku novada sporta skolas basketbola grupas  

(interešu izglītības līmenī), atsevišķi grupas spēlētāji iekļauti Iecavas sporta skolas basketbola  

apvienotajā komandā (kopīgi turnīri). 

Mākslinieciskās dotības profesionālā līmenī attīsta 13 izglītojamie, kuri mācās un sevi 

pilnveido Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā un tās kolektīvos: 

 2018. 2019. 2020. 

Mūzikas programmās 10 6 5 

Mākslas programmās 4 6 3 

 Spēlē orķestrī “Draugi” 3 3 3 

Dzied korī “VIA 

STELLA” 

5 4 2 

 Interešu izglītības pulciņos skolā iekļāvušies 94%  1.-6. klašu izglītojamo, 74% - 7.-9. klašu 

izglītojamo; 37% vidusskolēnu. 

1.2.Personāla kvalitatīvais sastāvs 
Iestādē nodarbināti 39 pedagoģiskie darbinieki (34 sievietes, 5 vīrieši) un 27 (24,3 likmes) 

tehniskie darbinieki. Pirmsskolā nodarbināti 11 pedagogi, 10 tehniskie darbinieki. Pamatdarbā 

strādā 28 (72%), blakus darbā – 11 (28%) pedagogu. Pedagogu vidējais vecums - 49 gadi. Uz 

vērtēšanas brīdi skolā darbu veic 7 pensijas vecuma pedagogi, 4 no viņiem darba attiecības 

neturpinās. 

Pedagogu izglītības: 

augstākā pedagoģiskā- 36 (92,3%) 

cita augstākā- 1 (2,5%) 

mācās 2 (5,1%) 

pedagogi – maģistri - 11(30%) 

pedagogi, kuri ieguvuši papildspecialitātes - 12 (35%), 1 šobrīd iegūst papildspecialitāti. 
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Pedagogi pēc dzīves gadiem. 

 

Pedagogu profesionālā pieredze. 

 

 

 

2

4

1

4

0

4 4
5

10

5

0

2

4

6

8

10

12

Līdz 24
gadi

25 - 29
gadi

30 - 34
gadi

35 - 39
gadi

40 - 44
gadi

45 - 49
gadi

50 - 54
gadi

55 - 59
gadi

60 - 64
gadi

65 un
vairāk

0
1
2
3
4
5

5

1
0

2

0 0
1 1

0
1

Pirmsskolas pedagogu darba 
pieredze

0

2

4

6

8

līdz 5 6-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

5

0 0

2

8

2

4

2

6

Vidusskolas pedagogu darba 
pieredze 



Misas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums, 2018. - 2020. gads   

 

9 
 

1.3. Skolas īpašie piedāvājumi 
- ikvienam izglītojamajam nodrošināta iespēja personīgai izaugsmei un sasniegumiem drošā, 

atbalstošā, ikviena vajadzībām atbilstošā uz sadarbību vērstā  izglītības vidē; 

- skola atvērta iekļaujošai izglītībai, integrē izglītojamos ar mācīšanās traucējumiem, sniedz 

nepieciešamo atbalstu, iesaistās projektos finanšu piesaistei šiem mērķiem, ir izveidota laba atbalsta 

sistēma; 

- izsekojamība un tūlītēja rīcība (sadarbība) mācību motivācijas veidošanā, stundu kavējumu 

novēršanā; 

- pēctecības nodrošināšanas iespējas, dinamikas izsekojamība, realizējot bērnu izglītošanu no 1,5 

gadu vecuma; 

- 1.-4. klašu izglītojamajiem pieejama pagarinātās dienas grupa; 

- labi praktizēta netradicionālas mācību vides izmantošana, piesaistot absolventus, vecākus, 

sabiedrības pārstāvjus; 

- plašs ārpusstundu nodarbību piedāvājums, kas veicinājis neformālu izziņas interešu attīstību - 

mācību stundas muzejos, bibliotēkās, uzņēmumos, nodrošinot iespēju sasaistīt mācību saturu ar 

zināšanu reālu pielietošanu, redzesloka paplašināšanu un karjeras izglītību; 

- skola ir konkurētspējīga Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicinātāja, aktīvi 

iekļaujas Latvijas skolu jauniešu dziesmu un deju svētku kustībā, pulciņu pedagogu aktīva 

iekļaušanās Vecumnieku novada kultūras aktivitātēs; 

- plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums mākslinieciskās pašdarbības un sporta jomā visām 

vecuma grupām; 

- aktīvs darbs sporta tūrisma  jomā - sadarbība ar sporta klubiem, sporta tūrisma federāciju, valsts 

mēroga pasākumu organizēšana, vasaras pārgājieni kalnos, veselīga dzīvesveida popularizēšana, 

atzīstami rezultāti sacensībās valsts mērogā; 

- vides un cilvēku iepazīšana, fizisko spēju attīstīšana, lokālpatriotisma veicināšana izglītojamajos, 

komandas darba nozīmīguma akcentēšana kopīgu mērķu sasniegšanā ikgadējos pārgājienu, 

velomaršrutu  norisēs pa novada un tuvākās apkārtnes vietām; 

- noturīgas, izkoptas skolas tradīcijas, augstvērtīgi skolas organizētie pasākumi; 

- akcents uz vērtībām - līdzcietība, atbalsts - labdarības akciju organizēšana; 

- ikviena skolas darbinieka un izglītojamā līdzdalība skolas vides veidošanā, uzturēšanā ikdienā un 

darbojoties Latvijas Ekoskolu programmā, veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

- nodibināta “vecāku skoliņa”; 
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- sakārtota skolas infrastruktūra, laba sporta bāze, plašas piegulošās teritorijas ārpus klases 

nodarbību organizēšanai, pētniecisko darbu veikšanai un brīvā laika aktivitātēm; 

- skola, kā sporta nodarbību bāze pieaugušo sporta aktivitātēm (iknedēļas treniņi, basketbola turnīri, 

volejbola komandu spēles, orientēšanās telpās u.c.); 

 

1.4.Skolas finansējuma nodrošinājums 
Skolas budžeta resursi ir pietiekami skolas darbības nodrošināšanai. Budžetu veido valsts, 

pašvaldības līdzekļi un maksa par skolas sniegtajiem pakalpojumiem. Atsevišķu projektu 

realizēšanai līdzekļi tiek piešķirti ar Vecumnieku novada Domes lēmumu. (Sīkāk par budžeta 

pozīcijām skatīt jomā “Izglītības iestādes resursi”). 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību 

gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 
 

Izstrādājot  Misas vidusskolas Attīstības plānu 2017. - 2020. mācību  gadam, kolektīvs 

izvirzīja savu redzējumu, par ko iestāde vēlas kļūt?  

Noteiktā vīzija bija: 

Skola - radoša, droša, atbalstoša, atvērta pārmaiņām. 

Pedagogs - inovatīvs, uz pārmaiņām un sadarbību vērsts. 

Izglītojamais - mērķtiecīgs, motivēts izglītībai, atbildīgs par saviem lēmumiem, pozitīvs. 

Vecāks - izglītots, atvērts sadarbībai, līdzatbildīgs. 

Lai to realizētu, noteicām pamatuzdevumu 3 gadu garumā, noteicām savas iestādes misiju: 

Skola kā Misas ciemata kultūrizglītības centrs, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā 

vidē ikvienam izglītojamajam ir pieejama kvalitatīva izglītība, savu interešu un spēju 

attīstīšana. 

Lai to sasniegtu, izvirzījām skolas darbības mērķi noteiktam laika periodam: 

Nodrošināt katra izglītojamā vispusīgu personības izaugsmi, attīstīt spēju veiksmīgi 

iekļauties  mūsdienu mainīgās dzīves apstākļos. 

Ir aizvadīts  periods šo izvirzīto mērķu realizēšanai un veikts skolas darbības izvērtējums pa 

jomām. Izvērtēšanas procesā tika iesaistīti darbinieki, izglītojamo vecāki, izglītojamie. Izveidotā 

darba grupa veica detalizētu izvērtēšanu, balstoties uz aptauju rezultātiem un dokumentiem. 

 

 



Misas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums, 2018. - 2020. gads   

 

11 
 

Izglītības iestādes pamatmērķu realizēšanai izvirzīto prioritāšu izpilde 

 

Skolas darbības pamatjoma Prioritāte 

Mācību saturs 
Mācīšanas stratēģiju pilnveidošana un 

pedagogu sadarbība mācību procesā. 

- Metodisko komisiju ietvaros notikusi veiksmīga pedagogu sadarbība - praktizēšanās 

caurviju tēmu plānošanā, formatīvajā vērtēšanā, atgriezeniskās saites nodrošināšanā, 

pieredzes stundu vadīšanā, izvērtēšanā; 

- Pedagogi izstrādāja vienotu prezentāciju vērtēšanas kritērijus, praktizēja prezentāciju 

veidošanu kā mācību formu, to novērtēšanu atbilstoši kritērijiem; 

- Novadīts seminārs pedagogiem skolā par prezentāciju veidošanu; 

- Apmeklētas metodiskās sanāksmes skolā un Vecumnieku novadā par efektīvu mācību 

stundu; 

- Nodrošināts individuālais atbalsts mācību stundās un veikti uzdevumu pielāgojumi 

pārbaudes darbos izglītojamajiem ar dažādiem mācīšanās traucējumiem; 

- Pedagogu sadarbība profesionālās pilnveides jomā ar citu skolu pedagogiem, noorganizēti 

profesionālās pilnveides kursi pedagogiem darbā ar izglītojamajiem, kuriem  mācīšanās 

traucējumi, apmeklēti kursi par IT izmantošanas prasmēm, par darbu portālā Uzdevumi.lv.  

- Pirmsskolas pedagogi apmeklējuši kursus par  pirmsskolas vadlīniju ieviešanu; 

- Mērķtiecīgi dažādotas mācību darba organizācijas formas - akcentēts darbs ārpus klases; 

- Mācību satura padziļinātai apguvei un pašvadītas mācīšanās prasmju apguvei  nodrošināta 

dalība vides izglītības programmās “Izzini mežu”, “Putni un mēs”, Ekoskolas aktivitātēs, 

projektu nedēļās. 

Mācīšana un mācīšanās Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem 

- Regulārs piedāvājums pie savu talantu atklāšanas un attīstīšanas interešu izglītības pulciņos; 

- Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitāšu ietvaros 

piedāvāti radoši pasākumi, pulciņi,  mācību vizītes uz uzņēmumiem Latvijā, veicinot redzēt 

radošas pieejas paraugus, pašiem iekļauties, praktizēties, atklāt talantus, atklāt savu interešu 

jomu, karjeras iespējas; 

- Mērķtiecīgi un plānoti organizētas mācību vizītes un kultūrizglītojoši pasākumi mācību 

satura labākai izpratnei, kultūrtelpas iepazīšanai; 

- Nodrošinātas alternatīvas mācīšanās iespējas un individualizēts mācību process projektos 

”Skolas soma”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 
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- Pētniecisko prasmju, radošuma, zinātkāres attīstīšana darbojoties robotikas pulciņā “Jauno 

prātnieku pulciņā” un 4.klase “Prātnieku laboratorijas” nodarbībās; 

- Organizētas mācību priekšmetu olimpiādes skolā matemātikā un vizuālajā mākslā, 

izglītojamie gatavojušies starpnovadu olimpiādēm; 

- Skolā radīta motivēšanas un stimulēšanas sistēma par izglītojamo panākumiem; 

- Karjeras izglītības jomā izveidota laba sadarbība ar skolas absolventiem. 

Izglītojamo sasniegumi 

 Izglītojamo atbildības veicināšana par 

iekļaušanos un aktīvu līdzdalību mācību 

procesā, lai uzlabotu ikdienas mācību 

sasniegumus. 

- Mācību stundās organizēta pašvadīta mācīšanās prakse, atgriezeniskās saites nodrošināšana 

izglītojamajiem; 

- Veicināta izglītojamo pašiniciatīva personīgo sasniegumu izvērtēšanā, izglītojamajiem 

veidoti personīgie portfolio; 

- 4 reizes gadā izvērtēti mācību sasniegumi, individuālo nodarbību un skolas apmeklētība. 

Pieņemti lēmumi par rīcību atsevišķu gadījumu risinājumiem. 

Atbalsts izglītojamajiem 

Izglītojamo valstiskās, nacionālās  

identitātes , pilsoniskuma un patriotisma 

izpratnes un atbildības veidošana 

- Sekmēta izglītojamo līdzdalība skolu jauniešu dziesmu un deju svētku procesos, kultūras 

mantojuma saglabāšanā; 

- Koptas skolas, Misas ciemata, Vecumnieku novada tradīcijas, dalība pasākumos. 

 

 Iekļaujošās izglītības īstenošana skolā 

- 3 gadus skolā tiek realizēts atbalsts projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai, 1 gadu - projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”; 

- Skolā noorganizēti profesionālās pilnveides kursi pedagogiem  speciālajā izglītībā; 

- Nodrošināta atbalsta personāla klātbūtne izglītojamajiem; 

- Izveidota atbalsta personāla metodiskā komisija, veiksmīga sadarbība izglītojamo vajadzību 

diagnostikā, individuālo atbalsta pasākumu plānu izstrādē un dinamikas izvērtēšanā; 

- Nodrošinātas konsultācijas, individuālās stundas, logopēda, psihologa atbalsts, daļā mācību 

priekšmetu stundu - pedagoga palīga klātbūtne; 

- Nodrošināts atbalsts personības attīstībai darbojoties interešu izglītības pulciņos. 

 

Izglītības iestādes vide Aktivizēt izglītojamo un viņu vecāku 



Misas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums, 2018. - 2020. gads   

 

13 
 

iesaistīšanos skolas fiziskās vides uzlabošanā 

- Rudens un pavasara apkārtnes un Lejzemnieku kapu sakopšanas talkās tiek aicināti 

piedalīties arī vecāki; 

- Skolas estētiskās vides veidošanā iekļauti vecāki; 

- Vecāki iesaistījušies Ekoskolas organizētajās akcijās (makulatūras, izlietoto bateriju 

vākšana); 

- Pirmsskolas vecāku grupa iniciēja āra nojumītes, smilšu kastes atjaunošanu pirmsskolā. 

Izglītības iestādes resursi Regulāra sporta inventāra atjaunošana un 

iegāde 

- Ikgadējā skolas budžetā tiek ieplānoti līdzekļi inventāra iegādei un atjaunošanai; 

- Inventārs atjaunots un pietiekams, lai nodrošinātu daudzveidīgas fiziskās aktivitātes. 

 Sporta stadiona pakāpeniska renovācija 

- Izstrādāts projekts, piešķirti finanšu līdzekļi un rekonstruēts sporta spēļu āra laukums. 

 Izglītojamo garderobes telpu labiekārtošana, 

personīgo skapīšu iegāde 

-Ieklāts alternatīvs grīdas segums klašu garderobēs. 

 

 Pedagogu piesaiste 

-Ikgadēja sadarbība ar valsts nodarbinātības aģentūru un organizācijām “Iespējamā misija” 

un “Mācītprieks”; 

- Sadarbība ar Vecumnieku novada domi  pedagogu nodrošināšanai ar apdzīvojamo platību; 

- Sadarbībā ar skolas absolventiem, piesaistīts fizikas skolotājs; 

- Motivēts darbinieks papildspecialitātes - matemātikas skolotājs - iegūšanai. 

 

Izglītības iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Vienotu prasību uzturēšana skolas iekšējās 

kārtības noteikumu  ievērošanā. 

-Veikti grozījumi skolas iekšējās kārtības noteikumos un izstrādāta kārtība to izpildei 

(mobilo tālruņu lietošana skolā); 

-Regulārs motivēšanas darbs un atbildības izvērtēšana (nodrošināta sadarbība ar institūcijām, 

atbalsta personālu un vecākiem) ar izglītojamajiem, kuri apzināti pārkāpuši noteikumus); 

- Organizēta sadarbība ar Vecumnieku novada domes institūcijām. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

Novērtēšanas laiks: 20.04. 2018. 

Akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu ieviešana skolā: 

Ieteikums 

Ieviešana  

(Plašāka informācija ietverta ikgadējā atskaitē IKVD par ekspertu 

komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanu). 

Dažādot mācību metožu 

izvēli darbā ar 

izglītojamajiem, kuriem ir 

ieteikts izglītību turpināt 

atbilstoši programmai 

”Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem”, 

kods 21015611, izmantojot 

interaktīvās mācību metodes 

izglītojamo darbības 

aktivizēšanai mācību procesā 

un diferencētā darba 

nodrošināšanai mācību 

stundās. 

- Skolā kā prioritāte 2018./19. mācību gadā izvirzīta mācīšanas stratēģiju 

pilnveidošana un pedagogu sadarbība mācību procesā. Uzdevumos 

ietverta IT prasmju pilnveidošana pedagogiem, sadarbības veicināšana 

mācību satura apguves plānošanā, prezentāciju un uzstāšanās prasmju 

attīstīšana izglītojamajiem. 

-Pedagogiem tika rīkotas metodiskās dienas skolā, kurās piedalījās 

Vecumnieku novada mācību jomu koordinatori, notika stundu vērojumi, 

tās kopā analizētas, sniegtas konsultācijas pedagogiem; 

-Skolā metodisko jomu ietvaros plānotas savstarpējas pieredzes stundas, 

kuras apmeklē skolas pedagogi, izvērtē tās, dalās pieredzē; 

-Mācību gadu noslēgumos skolā rīkotas metodiskās dienas, kur pedagogi 

dalās ar labās prakses piemēriem mācību stundu vadīšanā; 

- Notikusi pedagogu profesionālā pilnveide speciālajā izglītībā, 

sadarbībā ar Rīgas V. Avotiņa pamatskolu - attīstības centru, Kokneses 

pamatskolu-attīstības centru un Jelgavas pamatskolu VALDEKA - 

attīstības centru; 

-Izglītojamo izaugsme skolā tika veicināta kompleksi, sasaistot darbu 

mācību stundās ar personības izaugsmes iespējām ,kuras nodrošina 

mācīšanās ārpus stundas - talantu atklāšana un izkopšana interešu 

izglītības pulciņos, izmantojot citas alternatīvas mācību darba formas- 

mācību vizītes, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, līdzdarbošanās 

skolas pasākumos, dalība projektos, dažādos izglītojošos pasākumos un 

aktivitātēs skolā. 

Pilnveidot un dažādot 

karjeras izglītības pasākumus 

- Skolā nodrošināts pedagogs - karjeras konsultants; 

- Izstrādāts karjeras veicināšanas pasākumu plāns, kurā iekļauts karjeras 
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iestādē. izglītības pedagoga, skolas bibliotēkas un klašu audzinātāju plānotās 

aktivitātes; 

- Viena no prioritātēm skolā - atbalsts personības veidošanā, kur viens no 

uzdevumiem izvirzīts mācību vizīšu plānveidīga un mērķtiecīga 

organizēšana, lai veicinātu karjeras izglītību; 

- Aktivizēta izglītojamo iesaistīšanās vietējā sabiedrības un valsts 

norisēs, neformālās izglītības aktivitātēs; 

- Profesiju pasaules iepazīšana notiek, darbojoties projektā “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros (mācību vizītes 

uz uzņēmumiem, vietējām ražotnēm, uzņēmējiem), tikšanās reizēs ar 

bijušajiem absolventiem, vecākiem (vada karjeras stundas skolā) ”Ēnu 

dienās” u.c.; 

- Mērķtiecīgs darbs mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās pie 

līderības prasmju attīstīšanas. 

  Sīkāks veikto pasākumu uzskaitījums jomas “Atbalsts izglītojamiem” 

izvērtējumā. 

-  

Vēlams, lai atbalsta personāls 

- sociālais pedagogs un  

psihologs būtu pieejams 

vairākas reizes nedēļā. 

-Ar 2017./18. mācību gada 1. septembri sociālais pedagogs strādā 3 

dienas nedēļā, psihologs pēc plāna 1 reizi nedēļā, pēc nepieciešamības 

pieejams biežāk. Speciālistu piesaiste notikusi sadarbībā ar Vecumnieku 

novada pašvaldības atbalstu. 

Izveidot jēgpilnu atbalsta 

personāla komandas darba 

organizāciju, nosakot tās 

mērķus, uzdevumus un 

speciālistu kompetences 

atbalsta komandā. Iecelt 

atbalsta komandas vadītāju. 

- Ar 2018./19. mācību gada 13. septembri izveidota Atbalsta personāla 

metodiskā komisija, ievēlēts komisijas vadītājs, kurš koordinē darbu 

atbalsta nodrošināšanai izglītojamajiem; 

- Izstrādāta kārtība ”Par atbalsta personāla darba organizēšanu”, tajā 

nodefinēti darba mērķi, uzdevumi, metodiskās komisijas sastāvs, 

noteiktas darbības iespējamās mērķgrupas un speciālistu kompetences 

atbalsta sniegšanai; 

- Notiek aktīva atbalsta personāla sadarbība metodiskās komisijas 

ietvaros un sadarbībā ar pedagogiem. 

Turpināt pilnveidot iestādes 

mācību kabinetu 

- Atbilstoši skolas prioritātēm un nepieciešamībai  tikuši plānoti 

ikgadējie budžeta izdevumi, lai papildinātu mācību materiālu klāstu, 
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labiekārtošanu. veiktu pasākumus skolas infrastruktūras, mācību vides un izglītojamo 

drošības  uzlabošanai.  Skolas budžeta ietvaros un ar papildus Domes 

lēmumu par  finansiālu atbalstu, esam veikuši darbus, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu mācību procesu un radījuši  izglītojamajiem draudzīgu vidi. 

Par konkrēti veiktajiem projektiem un ieguldījumiem sīkāk apskatāms 

jomas “Izglītības iestādes resursi” izvērtējumā. 

 

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes 

vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos: 
 

4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 
 

Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām: 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Akreditāci

jas termiņš 

Izglītojamo 

Skaits 

2017./18.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./19.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2019./20.m.g. 
Nr. Datums 

Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V_1263 30.05.2019.  54 58 60 56 51 54 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 V-3095 02.12.2010. 13.10.2021. 99 95 98 85 104 91 

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-7547 04.09.2014. 13.10.2021. 8 9 6 7 7 6 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31011011 V-3096 02.12.2010. 13.10.2021. 27 27 19 17 6 6 

Kopā:     188 189 183 165 168 157 

 

Licencētās un akreditētās izglītības programmas atbilst Valsts izglītības standartam. Mācību 

darba rezultātu analīze un pedagogu pašvērtējumi  liecina, ka pedagogi pārzina izglītības standartus, 

mācību priekšmetu programmu saturu, mērķus un uzdevumus. Pedagogi strādā, izmantojot MK un 

IZM reglamentējošos dokumentus, kā arī skolas iekšējos normatīvos dokumentus. 
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Mācību priekšmetu stundu saraksts  un mācību procesa plānojums pirmsskolas izglītības 

grupās ir apstiprināts ar izglītības iestādes direktores rīkojumu  un atbilst licencētajām mācību 

programmām.  Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pieejams informatīvajā stendā  2. stāva 

vestibilā, skolvadības sistēmā e-klase un skolas mājas lapā. Par izmaiņām mācību priekšmetu 

stundu sarakstā izglītojamie, vecāki un pedagogi tiek savlaicīgi  informēti e- klasē un stendā pie 

stundu saraksta. 93% pedagogu atzīst, skolas vadība savlaicīgi informē par mācību stundu 

izmaiņām. 

Izglītojamo mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības. Izglītības iestādē 

izglītības programmu īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos 

apstākļos, par ko liecina veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

pārbaudes akti. Aktos minētās nepilnības tiek novērstas prioritārā secībā, atbilstoši iestādes budžeta 

iespējām. 

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos un pedagogus ar izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Metodiskajās komisijās izvērtē 

nepieciešamo mācību literatūras un mācību līdzekļu nodrošinājumu, saskaņojot to ar izglītības 

iestādes direktori un skolas bibliotekāri. Mācību literatūras un mācību  līdzekļu saraksti tiek 

izsniegti izglītojamajiem kopā ar liecību mācību gada noslēgumā, lai ar tiem varētu iepazīties 

izglītojamo vecāki. 

Mācību priekšmetu tematiskie plāni, kas satur informāciju par mācību priekšmetu standartā 

un programmā apgūstamajām tēmām, to apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu, mācību 

metodēm, tiek saskaņoti metodiskajās komisijās, ko apstiprina direktores vietniece izglītības jomā. 

Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas tematisko plānu  korekcijas. Veidojot tematiskos plānus, 

pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālās spējas, vajadzības, skolas atbalsta personāla 

(psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, medmāsas) ieteikumus, paredz darbu ar talantīgajiem 

izglītojamiem, kā arī izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. Sadarbojoties klašu 

audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un skolotāju palīgiem, tiek veidoti individuālie 

atbalsta pasākumu plāni izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, ar tiem tiek iepazīstināti 

izglītojamo vecāki.  

Izglītības programmas apguves individuālie atbalsta plāni izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām: 
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 2017./18.  

mācību gads 

2018./19. 

 mācību gads 

2019./2020.  

mācību gads 

Izglītojamajiem ar pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumu 

9 7 7 

Izglītojamajiem, kuri pārcelti ar 

nepietiekamu vērtējumu 

 1 2 

Izglītojamajiem, kuri mācās atkārtoti  1  

Izglītojamajiem, kuriem nepieciešams cita 

veida atbalsts ar speciālista atzinumu 

(psihologs, logopēds) 

 3 4 

 

Visos mācību priekšmetos, pēc iestādē  izstrādāta un izglītības iestādes direktores apstiprināta 

grafika, izglītojamajiem ir nodrošinātas konsultācijas un individuālās nodarbības. Individuālo 

nodarbību grafiks ir pieejams informatīvajā stendā 2. stāva vestibilā, kā arī e-klasē un skolas mājas 

lapā www.misasvsk.lv.  

Mācību priekšmetu skolotāji veido izglītojamo darbu portfolio, tos izmanto izglītojamo 

attīstības  dinamikas virzības izpētei un analīzei. 

Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā izstrādā klases audzinātāja darba plānu pa 

semestriem, izvirzot mērķi un uzdevumus, ievērojot valsts audzināšanas darba  vadlīnijas, izvirzītās 

audzināšanas darba prioritātes valstī un iestādē, skolas audzināšanas darba programmu un VISC  

izstrādāto metodisko līdzekli ”Klases stundu programmas paraugs”. Audzināšanas darbu izglītības 

iestādē vada pedagogs, kuram darba pienākumos ietilpst audzināšanas darba koordinēšana skolā. 

Šis pedagogs ir klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītājs. 

Izglītības iestādē tiek realizētas daudzveidīgas interešu izglītības programmas –  tautas dejas 

(TDK “Spriguļi” piecas grupas), 3.- 12. klašu koris, zēnu koris, 1. -4. klašu ansamblis, sporta 

tūrisma pulciņš, sporta treniņu grupas (sākot no pirmsskolas), teātra pulciņš, vides zinību pulciņš, 

datorika pirmsskolā un 1. - 4. klasēs, angļu valoda pirmsskolā. Iestādes direktores apstiprināts 

nodarbību grafiks ir pieejams e- klasē, skolas mājas lapā www.misasvsk.lv un informatīvajā stendā 

2. stāva vestibilā. 

Mācību satura īstenošanas norise tiek analizēta vadības sanāksmēs, metodiskajās komisijās, 

metodiskajā padomē un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Par izglītības standartu realizācijas kvalitāti liecina izglītojamo mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

http://www.misasvsk.lv/
http://www.misasvsk.lv/
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Izglītības iestāde izmanto EDURIO platformu, lai noskaidrotu izglītojamo, vecāku un 

skolotāju viedokli, kas tiek ņemts vērā iestādes darba tālākajai pilnveidošanai. 

SASNIEGUMI: 

1.Veiksmīgi tiek realizētas četras licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

2. Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā izglītojamo vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju 

un diferenciāciju, sniedz atbalstu  izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

3. Izglītojamajiem  nodrošinātas regulāras konsultācijas un individuālās nodarbības. 

4. Sākot no pirmsskolas līdz 4. klasei tiek apgūtas iemaņas datorikā. 

5. Pirmsskolas izglītības grupās ieviesta, regulāri tiek izvērtēta un uzlabota, kompetencēs balstītā 

pieeja mācību procesā. 

6. Pedagogi veiksmīgi sadarbojas ar izglītības iestādes atbalsta personālu – psihologu, logopēdu, 

sociālo pedagogu, medmāsu. 

7. Pirmsskolas izglītības grupās un pamatskolā pieejams daudzveidīgs interešu izglītības 

programmu piedāvājums. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Licencēt speciālās izglītības programmu izglītojamajiem  ar garīgās attīstības traucējumiem  

(kods 21015811). 

2. Licencēt pamatizglības programmu (kods 21011111)  un speciālās izglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) atbilstoši jaunajam pamatizglītības 

standartam. 

3. Uzsākt pakāpenisku kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu 1., 4.,7. klasē. 

4. Izglītot pedagogus un izglītojamo vecākus par kompetencēs balstīta mācību satura 

ieviešanu, izmantojot projekta Skola 2030 piedāvātos materiālus un apmeklējot profesionālās 

pilnveides kursus. 

5. Pirmsskolā turpināt padziļināti apgūt kompetencēs balstīto pirmsskolas mācību programmu. 

       Kvalitātes rādītāja vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
Pedagogi pašvērtējumos atzīst, ka pārzina sava mācību priekšmeta standarta prasības. Visi 

pedagogi darbā  izmanto mācību priekšmetu paraugprogrammas. Mācību procesā lielākā daļa 

pedagogu izmanto daudzveidīgas, sadarbību veicinošas  mācību metodes un darba formas, kas 
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atbilst izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai, izvirzīto mērķu saniegšanai, mācību 

saturam un izglītojamo zināšanu līmenim. 100% pedagogu atzīst, ka ar kolēģiem regulāri pārrunā  

savu pieredzi par dažādu mācību metožu, tehnoloģiju izmantošanu klasē. 73% izglītojamo uzskata, 

ka pedagogi saprotami izskaidro mācību vielu, 57% izglītojamo apgalvo, ka mācību stundā pietiek 

laika uzdevumu veikšanai, 48% izglītojamo aptaujā atbild pozitīvi, ka mācību stundas ir 

interesantas.  

Mācību procesā gandrīz visi pedagogi veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina 

izteikt savu viedokli (pozitīva atbilde 31% izglītojamo), analizēt savus sasniegumus, secināt un 

pieņemt lēmumus (to atzīst 45% izglītojamo), cenšas veidot pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. 

 Mācību stundu vērojumi liecina, ka lielākā daļa pedagogu izvirza stundā sasniedzamo 

rezultātu, māca to darīt arī izglītojamajiem, cenšas dažādot formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās 

saites realizēšanas paņēmienus.  

Pirmsskolas izglītības skolotājas patstāvīgi izstrādā mācību plānus, iekļaujot sasniedzamos 

rezultātus mācību jomās, apgūstamās caurviju prasmes, vērtības un tikumus. Mācību procesa 

plānojums tiek attēlots e-klasē. Pedagogi veido didaktiskos materiālus mācību procesam un brīvā 

laika jēgpilnai pavadīšanai. 

Mācību priekšmetu skolotāji sadarbībā ar atbalsta personāla metodisko komisiju ir 

izstrādājuši izglītības programmas apguves individuālā atbalsta plānus izglītojamajiem ar 

speciālajām vajadzībām. Divas reizes gadā plāni tiek analizēti, veiktas korekcijas un izaugsmes 

dinamikas izpēte. 2., 3., 5., 6., 7., un 9. klasē matemātikas, latviešu valodas, ģeogrāfijas, ķīmijas, 

bioloģijas, angļu valodas stundās strādā  pedagogu palīgi. 

Individuālajās  nodarbībās un konsultācijās izglītojamajiem tiek nodrošināta individuāla 

pieeja gan talantīgajiem izglītojamajiem, gan izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, ir iespēja 

noskaidrot un apgūt neizprasto mācību vielu, uzlabot mācību sasniegumus.  

Ikdienas mācību sasniegumu fiksēšanai tiek izmantota skolvadības platforma e-klase. Lielākā 

daļa pedagogu ierakstus veic regulāri. Direktores vietniece izglītības jomā uzrauga ierakstu 

atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestādē izstrādātajai kārtībai par 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Misas vidusskolā. Izteiktos ierosinājumus pedagogi 

saņem personīgi  mutiskā formā. 

Izglītojamie par mācību uzdevumiem un sasniegumiem tiek informēti e – klasē. Pedagogi 

veic arī dažādus informatīvus ierakstus vecākiem. Aptaujas rezultāti liecina, ka vecākiem e-klase ir 

ērts saziņas līdzeklis, un tas viņus apmierina.  
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Mācību procesā pedagogi četros mācību kabinetos un pirmsskolas grupās izmanto 

interaktīvās  tāfeles, deviņos mācību kabinetos un pirmsskolas grupās  stacionāros datu projektorus, 

visos mācību kabinetos un visās pirmsskolas izglītības grupās ir pieejami datori. 40% izglītojamo 

un 71 % pedagogu uzskata, vismaz reizi nedēļā  mācību stundās tiek izmantotas informāciju  un 

komunikācijas tehnoloģijas. 93% pedagogu atzīst, ka mācību telpu iekārtojums ir piemērots, lai 

varētu efektīvi organizēt mācību procesu. Pedagogu kvalifikācija informācijas tehnoloģiju lietošanā 

ir apmierinoša. 

Iestādē ir izveidota un metodiskajās komisijās apstiprināta izglītojamajiem uzdoto mājas 

darbu sistēma, kas nosaka to veidus, izpildes kontroli, vērtēšanas kārtību. Mājas darbu formas ir 

daudzveidīgas, to daudzums ir sabalansētas starp mācību priekšmetiem. Izglītojamie zina mājas 

darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību procesā. 48% vecāku aptaujā 

sniedz pozitīvu atbildi, ka mājas darbu daudzums ir tieši tik liels, cik nepieciešams.  

Lielākā daļa pedagogu mācību priekšmetu programmu īstenošanai nodrošina saikni ar reālo 

dzīvi un mūsdienu aktualitātēm (par to svarīgumu liecina 100% pedagogu aptaujas atbildes), 

organizējot alternatīvas mācību formas – mācību vizītes uz ražošanas uzņēmumiem (kokapstrādes 

uzņēmums SIA Pakāpieni, kūdras ražotne Agaris Latvija, dabīgās pārtikas ražošanas uzņēmums 

KEEFA, bezalkoholisko dzērienu ražotne Ābolis, Madara Cosmetics, stikla būvkonstrukciju 

ražotne UPPE, konfelādes ražotne “GI Line”, karameļu darbnīca Jelgavā, muzejpedagoģijas 

nodarbības Latvijas Okupācijas muzejā, Latvijas Kara muzejā, Ziemassvētku kauju muzejā, 

P.Stradiņa medicīnas muzejā, Swedbankas Finanšu laboratorijā, Latvijas Ceļu laboratorijā, K. 

Barona muzejā, I. Ziedoņa muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem, izmantojot skolu programmas “Dzīvei gatavs”  lektoru nodarbības. 

Pedagogi strādā četrās metodiskajās komisijās – pirmsskolas un sākumskolas, pamatskolas, 

atbalsta personāla un klašu audzināju metodiskajā komisijā, kas īsteno mūsdienīgas mācību 

metodikas un aktuālu ar izglītošanu saistītu novitāšu ieviešanu mācību stundās, aktivizējot 

izglītojamo un pedagogu pašizglītošanos, mācīšanās motivācijas veidošanu un radošu pieeju 

mācīšanas procesa organizēšanā un pedagogu sadarbībā. Komisiju mērķtiecīgu darbību atzīst 86% 

pedagogu. 

 Metodisko komisiju vadītāji kopā ar administrāciju veido Metodisko padomi, kas koordinē 

izglītības standarta  prasību realizēšanu atbilstoši mūsdienu prasībām, sniedz kvalitatīvu metodisko 

palīdzību pedagogiem, vada metodisko darbu iestādē, aprobē, analizē apkopo pieredzi un 

popularizē inovatīvas atziņas. 
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Mācīšanas process tiek analizēts metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē, vadības 

sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, jautājumus, kas skar konkrētu klasi vai konkrētus 

izglītojamos, izskata mazajās pedagoģiskajās sēdēs. 

Katra mācību gada noslēgumā pedagogi  veic sava un skolas  darba pašvērtējumu, izsaka 

priekšlikumus izglītības iestādes tālākai attīstībai. 

SASNIEGUMI 

1. Mācību procesā tiek pielietotas alternatīvas mācību metodes, kas nodrošina saikni ar reālo 

dzīvi - mācību vizītes, muzejpedagoģijas nodarbības, koncertlekcijas, tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, lauku prakses, mācību stundas ārpus ierastās skolas vides.  

2. Izstrādāta kārtība, kādā organizējama projektu- pētniecības darbu izstrāde izglītības iestādē. 

3. Mācību procesā pedagogi arvien vairāk izmanto informāciju tehnoloģijas. 

4.  Īstenota kompetenču pieejas uzsākšana pirmsskolas izglītības grupās, veicinot mācību 

procesa kvalitātes paaugstināšanu, veicot izmaiņas izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, mācīšanas un  

mācīšanās pieejā. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  

1. Pilnveidot pedagogu prasmi strādāt diferencēti ar dažādu spēju līmeņa izglītojamajiem. 

2. Mācību procesā pedagogiem sekmēt izglītojamo savstarpējo un pašvērtēšanas, publiskās 

uzstāšanās un prezentēšanas prasmju pilnveidošanu. 

3. Izstrādāt vienotus kritērijus  mācību stundu vērojumu analīzei. 

4. Pilnveidot pedagogu prasmi strādāt diferencēti ar dažādu spēju līmeņa izglītojamajiem. 

5. Turpināt pilnveidot pedagogu kompetenci darbam ar digitālajiem materiāliem. 

6. Organizēt un dažādot pirmsskolā rotaļnodarbības ārā, attīstot izglītojamo pētnieciskās prasmes. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums: 3 (labi) 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 
Izglītības iestāde par mācību darbā izvirzītajām prasībām informē izglītojamos katrā mācību 

priekšmetā. Par to atbildīgs ir mācību priekšmeta pedagogs.  

Gandrīz visi pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, mācību stundās 

iekļauj tādas mācību metodes, lai izglītojamie sadarbojas cits ar citu (to apliecina 71% pedagogu), 

mācās paši vērtēt savu un citu izglītojamo darbu (to apliecina 64% pedagogu, taču tikai 14% 

izglītojamo), rosina strādāt radoši, atbilstoši savām spējām. Visiem izglītojamajiem tiek dota 
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iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi citiem izglītojamajiem mācību stundās, projektu 

– pētniecības  darbos, konkursos, pasākumos, sacensībās, mācību priekšmetu olimpiādēs. 79% 

izglītojamo atzīst, ka saņem informāciju par notiekošajiem konkursiem, projektiem un citiem 

pasākumiem, 59% izglītojamo aptaujā  atbild, ka pedagogi mudina piedalīties dažādos konkursos, 

olimpiādēs un citos pasākumos, 62% izglītojamo apgalvo, ka piedalās skolā notiekošajos 

konkursos, projektos un citos pasākumos. 

 Daļa izglītojamo ir motivēti mācību darbam, aktīvi iesaistās mācību procesā, prot plānot un 

izvērtēt savu darbu, ir atbildīgi, izmanto izglītības iestādes piedāvātos resursus mācību mērķu 

sasniegšanai – datorklasi, bibliotēku, sporta zāli un sporta laukumu, individuālās nodarbības un 

konsultācijas, interešu izglītības nodarbības. Tomēr daudziem izglītojamajiem mācību darbs nav 

regulārs, viņi nevēlas darboties papildus, lai uzlabotu mācību sasniegumus, nespēj uzņemties 

personisko atbildību, nav motivācijas un atbalsta ģimenēs, ir disciplīnas problēmas, kas traucē 

pārējiem izglītojamajiem.  

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valsī un attālināto mācīšanos ne visi izglītojamie kvalitatīvi veica 

individuālos  projekta - pētniecības darbus atbilstoši “Kārtībai, kādā organizējama projektu- 

pētniecības darbu izstrāde”. 

 Izglītības iestādē ir izstrādāta “Kārtība kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības 

iestādē” (arī pirmsskolas izglītības grupās). Kavētās mācību stundas tiek ievadītas  un uzskaitītas 

skolvadības sistēmā e-klase. Klašu audzinātāji, sadarbībā ar vecākiem, skolas vadību, atbalsta 

personālu, pašvaldības atbildīgajām institūcijām, mērķtiecīgi strādā  ar izglītojamajiem, kuriem ir 

neattaisnoti skolas kavējumi, analizē kavējumu iemeslus. Izglītojamo kavējumi tiek analizēti 4 

reizes gadā pedagoģiskās padomes sēdēs, ja nepieciešams arī mazajās pedagoģiskās padomes sēdēs, 

kur tiek  noteikta turpmākā rīcība kavējumu novēršanai. Ja neattaisnotu kavējumu skaits pārsniedz 

20 mācību stundas, informācija tiek ievadīta VIIS un nodota Vecumnieku novada domes izglītības 

nodaļai. Stundu sākumu kavētāji  tiek reģistrēti uzskaites veidlapā pie skolas dežuranta, tiek ziņots 

klašu audzinātājiem, kuri sadarbojoties ar vecākiem, mēģina rast risinājumus šai problēmai. 

2019./20. mācību gadā iestādē trīs 7. klases izglītojamie un trīs  9. klases izglītojamie bez 

attaisnojoša iemesla ilgstoši kavēja skolu. 

SASNIEGUMI: 

1.  Pozitīva izglītojamo un pedagogu sadarbība mācību procesā, labvēlīga mācību vide. 

2.  Izveidojusies mērķtiecīga pirmsskolas un sākumskolas klašu sadarbība, kas tiek atspoguļota 

publiskajā telpā. 
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3. Uzsākta veiksmīga izglītojamo iesaiste mācību procesa plānošanā pirmsskolas izglītības 

grupās un darbošanās mācību centros. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Mācību procesā akcentēt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās prasmes. 

2. Motivēt talantīgos izglītojamos papildus izzinošai darbībai, veicināt izglītojamo 

iesaistīšanos ārpusskolas projektos un konkursos. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums: 3 (labi) 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Pedagogi regulāri un sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, ievērojot valstī 

noteikto izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Izglītības iestādē ir izstrādāta “Kārtība 

par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Misas vidusskolā”. Gan formatīvā, gan summatīvā 

vērtēšana mācību sasniegumu noteikšanai notiek plānoti, par ko liecina ieraksti mācību priekšmetu 

e- žurnālos. Izglītojamajiem un vecākiem  ir zināma vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. 

Vērtēšanas formas un metodes atbilst izglītojamo vecumposmam un mācību priekšmetam. Ir 

izstrādāti vienoti kritēriji prezentāciju, projektu-pētniecības darbu un pārdomu darbu vērtēšanai. 

Tiek veidots pārbaudes darbu grafiks mēnesim, ar ko var iepazīties e-klasē, skolas mājas lapā 

www.misasvsk.lv, informatīvajā stendā 2. stāva vestibilā. Pārbaudes darbi tiek veidoti un vērtēti 

diferencēti, ņemot vērā izglītojamo vajadzības. Pirms pārbaudes darba izglītojamie tiek iepazīstināti 

ar vērtēšanas kritērijiem.  55% izglītojamo uzskata, ka skolotāji izvirza  vienotus vērtēšanas 

kritērijus,  taču 24% izglītojamo stundās piedzīvo situāciju, ka nezina, kā pedagogs vērtēs darbu. 

Ne visi pedagogi ievēro izglītības iestādē noteiktās vienotās prasības pārbaudes darbu 

veidošanai un mācību sasniegumu vērtēšanai. 57% vecāku atzīst, ka informēti par skolas pārbaudes 

darbu prasībām. 53% izglītojamo domā, ka pārbaudes darbi labāk palīdz apgūt mācību vielu. Tikai 

14% izglītojamo uzskata, ka pedagogi stundās izmanto alternatīvās pārbaudes darbu formas (piem. 

mutvārdu ieskaites, audio video darbu veikšanu, prezentāciju, iestudējumu). 

Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. Lielākā daļa pedagogu 

regulāri un sistemātiski  veic ierakstus e- klases žurnālā. 

Vecāki saņem informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem katru dienu e- klasē, reizi 

mēnesī (ja nepieciešams arī biežāk) ar sekmju izrakstu, reizi semestrī ar liecību, kā arī 

http://www.misasvsk.lv/
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individuālajās sarunās Vecāku dienā reizi mēnesī. 87% vecāku uzskata, ka reizi nedēļā vai reizi 

mēnesī saņem informāciju no skolas par sava bērna mācību sasniegumiem. 

Pirmsskolas izglītības grupās izglītojamo sasniegumu vērtēšana notiek regulāri katra temata 

apguves noslēgumā, izglītojamo mācību ikmēneša un pusgada sasniegumu vērtējumi tiek 

atspoguļoti e-klases žurnālā un izsniegti rakstiskā formā izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem. 

Izglītojamo mācību sasniegumus četras reizes gadā analizē pedagoģiskās padomes sēdēs. Ja 

nepieciešams, atsevišķu izglītojamo mācību sasniegumus skata mazajās pedagoģiskajās sēdēs un 

starpinstitucionālajās sanāksmēs. Mācību sasniegumu analīzes rezultātus izmanto mācību procesa 

tālākai pilnveidošanai. 

 Izglītojamo sasniegumi mācībās, sportā, interešu izglītībā tiek atzīmēti un novērtēti  

iknedēļas rīta līnijās, Ziemassvētku pasākumā, Latvijas Valsts dibināšanai veltītajā pasākumā, 

mācību gada noslēgumā ar Goda rakstiem, Atzinībām un Pateicībām (gan izglītojamajiem, gan viņu 

vecākiem).  

Izglītojamo fotogrāfijas tiek ievietotas skolas Goda plāksnē. Pateicības dienā mācību gada 

noslēgumā tiek sumināti izglītojamie, kuriem ir augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos. 

SASNIEGUMI: 

1. Izglītības iestādē izstrādāta izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura nodrošina 

vienotu, secīgu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmu un nosaka to veidu, biežumu, 

metodes un paņēmienus. 

2. Izglītojamie pārsvarā zina un izprot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, izmanto iespēju 

uzlabot mācību sasniegumus. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši jaunajam 

pamatizglītības standartam. 

2. Pedagogiem uzturēt vienotas prasības izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā. 

3. Pārskatīt un pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izvērtēšanas kārtību 1.- 9. 

klasēs, uzlabot izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamikas atspoguļošanas sistēmu 

pirmsskolas izglītības grupās. 

4. Ieviest caurviju prasmju vērtēšanu tēmas noslēgumā pirmsskolā. 

5. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, regulāri informējot par 

sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās un izglītojamo mācību sasniegumiem. 
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Kvalitātes rādītāja vērtējums: 3 (labi) 

 

JOMAS “MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” NOVĒRTĒJUMS: 3 (LABI) 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
Izglītojamo ikdienas  sasniegumi izglītības iestādē tiek vērtēti atbilstoši valsts normatīvajiem 

aktiem un iestādes izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.  Izglītības iestādē sekmju un 

kavējumu uzskaitei izmanto skolvadības sistēmu e-klase. Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi 

tiek atspoguļoti dienasgrāmatās, sekmju izrakstos, liecībās, elektroniskajā datu bāzē. 

Izglītojamo mācību sasniegumu statistikas dati apkopoti direktores vietnieces izglītības jomā 

darba mapēs un metodisko komisiju dokumentos. 1. semestra un mācību gada beigās, kā arī aizejot 

rudens un pavasara brīvdienās, klašu audzinātāji gatavo atskaiti par izglītojamo pozitīvajiem 

sasniegumiem, nepietiekamajiem vērtējumiem, kavējumiem un sasniegumu dinamiku. Mācību 

priekšmetu skolotāji mācību  gada noslēgumā veido kopsavilkuma pārskatu par gada vērtējumiem 

visās klasēs, izglītojamo zināšanu apguves līmeņiem, analizē pozitīvo un trūkumus, plāno turpmāko 

darbību mācīšanas un mācīšanās darba, izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Analizējot 2. -12. klašu izglītojamo  ikdienas mācību sasniegumus, redzam, ka 2019./20. 

mācību gadā 62% izglītojamo mācību sasniegumi ir optimālā līmenī, 36% - pietiekamā līmenī, 

mācību sasniegumi nepietiekamā līmenī ir tikai 1%  jeb 1 izglītojamajam, kurš ir atgriezies no 

ārzemēm. Pārskata periodā varam vērot, ka augstais un optimālais mācību sasniegumu līmenis ir 

stabils, bet pietiekamais - ar nelielu tendenci samazināties. Izglītojamo ikdienas sasniegumu 

ietekmē motivācijas trūkums un izglītojamo speciālās vajadzības, atbalsta trūkums ģimenēs. 
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Mācību gada noslēgumā divas nedēļas tiek organizēti papildus mācību pasākumi tiem 

izglītojamajiem, kuri ir saņēmuši nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem, mācību 

sasniegumu uzlabošanai. 2019./20. mācību gadā papildus mācību pasākumus apmeklēja 9 

izglītojamie, no kuriem 2 mācīsies atkārtoti tajā pašā klasē. 

Izglītības iestādes  metodiskā padome katru gadu iesaka skolas pārcelšanas pārbaudes darbus 

divos mācību priekšmetos 7. un 8. klasē.  Tie notiek maija mēnesī pēc skolā izstrādāta grafika. 

Izglītojamie, kuriem pārcelšanas pārbaudes darbā ir saņemts nepietiekams vērtējums, apmeklē 

papildus mācību pasākumus jūnijā un kārto pēcpārbaudījumu. Izglītojamo sasniegumi tajos tiek 

analizēti mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē. Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī 

2019./20. mācību gadā pārcelšanas pārbaudes darbi tika atcelti. 

Pārskata periodā viens no galvenajiem uzdevumiem bija mācību sasniegumu uzlabošana 

matemātikā, latviešu valodā un vēsturē. Vērojama neliela pozitīva dinamika latviešu valodā +0,1, 

matemātikā +0,2, Latvijas vēsturē +0,2, pasaules vēsturē +0,1. Latvijas un pasaules vēsturē -0,3, 

kas saistīts ar nelielo izglītojamo skaitu (6) vidusskolas posmā. 

Vidējie vērtējumi latviešu valodā pārskata periodā (ballēs) 

Klašu grupa 2019./20. māc.g. 2018./19. māc.g. 2017./18. māc.g. 

2. -12. klase 6,1 6,0 5,9 

2. -4. klase 6,5 7,0 6,6 

5. -12. klase 5,9 5,6 5,6 
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57%

35%
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Vidējie vērtējumi matemātikā pārskata periodā 

Klašu grupas 2019./20. māc.g. 2018./19. māc.g. 2017./18. māc.g. 

2. 12. klase 6,3 6,1 5,9 

2. -4. klase 6,7 6,8 6,7 

5. -12. klase 6,0 5,8 5,6 

 

Vidējie vērtējumi Latvijas vēsturē pārskata periodā 

Klašu grupas 2019./20. māc.g. 2018./19. māc.g. 2017./18. māc.g. 

6. -9.klase 5,6 5,4 5,3 
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Vidējie vērtējumi pasaules vēsturē pārskata periodā 

Klašu grupas 2019./20. māc.g. 2018./19. māc.g. 2017./18. māc.g. 

6. -9. klase 5,6 5,5 5,5 

 

Vidējie vērtējumi Latvijas un pasaules vēsturē pārskata periodā 

Klašu grupas 2019./20. māc.g. 2018./19. māc.g. 2017./18. māc.g. 

10. -12. klase 5,2 5,5 5,8 

 

 

Misas vidusskolas izglītojamo sasniegumi 

 starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 

Mācību 

gads 

Mācību 

priekšmets 

1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

2017./18.

māc.g. 

Angļu valoda    1 

 Krievu valoda 1  2 1 

 Latviešu valoda  2   

 Vēsture 1    

 Matemātika 1   1 

 Bioloģija    1 

 Ekonomika    1 

 Fizika  1   

 Vizuālā māksla 1    

Kopā  4 (29%) 3 (21%) 2 (14%) 5 (36%) 

2018./19.

māc.g. 

Angļu valoda     

5.6

5.5 5.5

5.45

5.5

5.55

5.6

5.65

6.-9.klase
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2019./20.m.g. 2018./19.m.g. 2017./18.m.g.
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 Krievu valoda 1  1 3 

 

 

Latviešu valoda    1 

 Matemātika 1   1 

 Vizuālā māksla 1 1   

Kopā  3 (30%) 1 (10%) 1 (10%) 5 (50%) 

2019./20.

māc.g. 

Angļu valoda    2 

 Krievu valoda 1  2  

 Latviešu valoda  1   

 Matemātika 1    

 Vēsture    1 

Kopā   2 (25%) 1 (13%) 2 (25%) 3 (37%) 

 

 

SASNIEGUMI:  

1. Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir stabili, ar nelielu pozitīvu dinamiku. 

2. Izglītojamie guvuši labus panākumus angļu valodas, krievu valodas, matemātikas, latviešu 

valodas un vēstures starpnovadu olimpiādēs. 

3. Pārskata periodā nedaudz uzlabojušies vidējie vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un 

vēsturē. 

 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

1. Veicināt ikviena izglītojamā  vēlmi paaugstināt ikdienas mācību sasniegumus. 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6. klasē 

Misas vidusskolas 3. klases izglītojamie diagnosticējošajos darbos ir uzrādījuši labus 

rezultātus, tie ir augstāki kā novadā un valstī. Turpmāk nepieciešams veicināt izglītojamo apzinātu 

lasītprasmi (īpaši uzdevumu nosacījumu lasīšana),  būtiskās informācijas atrašanai tekstā. 

Arī  6. klases izglītojamie ir parādījuši augstus rezultātus valsts pārbaudes darbos. Latviešu 

valodā un dabaszinībās tie ir augstāki kā novadā un valstī, bet matemātikā ir vidējais apguves 

kopprocents tikpat augsts kā valstī. 
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Diagnosticējošais 

darbs 

Mācību 

priekšmets, 

klase 

Kopvērtējums 

% 

Misas 

vidusskolā 

Kopvērtējums 

% 

Vecumnieku 

novadā 

Kopvērtējums 

% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% 

valstī 

2019./20.māc.g.  

Latviešu 

valoda 

3.klasē 

82% 78,36% 73,30% 77,93% 

2018./19.māc.g. 74%  69,89% 74,14% 

2017./18. māc.g. 79%  70,78% 75,5% 

 

2019./20. māc.g. 
 

Matemātika 

3. klasē 

63% 62,53% 56,6% 59,42% 

 

2018./19.māc.g. 

73%  73,62% 78,59% 

 

2017./18.māc.g. 

91%  70,96% 77,33% 

 

2019./20. māc.g. 

 

Latviešu 

valoda 

6.klasē 

74% 62,47% 61,88% 64,11% 

 

2018./19. māc.g. 

67%  61,25% 63,24% 

 

2017./18. māc.g. 

58%  66,22% 63% 

 

2019./20. māc.g. 

 

 

Matemātika 

6.klasē 

65% 59,28% 61,52% 65,15% 

 

2018./19. māc.g. 

40,64%  51,51% 59,9% 

 

2017./18. māc.g. 

39,88%  55,86% 55,56% 

 

2019./20. māc.g. 

 

 

Dabaszinības 

6.klasē 

60% 52,44% 52,59% 52,77% 

 

2018./19. māc,g. 

57,14%  57,87% 59,46% 

 

2017./18. māc.g. 

56,67%  61,06% 63,33% 
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Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

 

Eksāmens  Kopvērtējums % 

Misas vidusskolā 

Kopvērtējums % 

laukos 

Kopvērtējums % 

vidusskolās 

 

2018./19.māc.g. 
 

Latviešu 

valoda 

52,44% 62,92% 63,62% 

 

2017./18.māc.g. 

70,45% 64,77% 66,21% 

 

2018./19.māc.g. 
 

Matemātika 

37% 51,48% 54,40% 

 

2017./18.māc.g. 

31,5% 49,79% 53,54% 

 

2018./19. māc.g. 
 

Latvijas 

vēsture 

47,35% 60,23% 61,69% 

 

2017./18. māc.g. 

63% 64,78% 66,49% 

 

2018./19. māc.g. 
 

Angļu valoda 

57% 67,92% 68,94% 

 

2017./18. māc.g. 

73,13% 68,01% 69,99% 

 

2018./19. māc.g. 
 

Krievu valoda 

63,7% 71,84% 75,04% 

 

2017./18. māc.g. 

70,75% 70,73% 75,60% 
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Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī 2019./20. mācību gadā eksāmeni par pamatizglītības ieguvi 

nenotika. 

2018./19.mācību gadā eksāmenu rezultāti zemāki (vidējais apguves koeficients 0,51), 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu pārskata periodā (vidējais apguves koeficients 0,63). Nedaudz 

uzlabojies sniegums matemātikā  +5%. 

2017./18. mācību gada vidējais vērtējums 5,6 balles, bet vidējais vērtējums eksāmenos – 5,7. 

2018./19. mācību gada vidējais vērtējums 5,32 balles, bet vidējais vērtējums eksāmenos - 5,14. 

 

Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

Eksāmens Mācību  

priekšmets 

Kopvērtējums 

% 

Misas 

vidusskolā 

Kopvērtējums 

% 

Vecumnieku 

novadā 

Kopvērtējums 

% 

pēc tipa 

Kopvērtējums 

% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

2018./19.m.g.  

Angļu 

valoda 

55,6% 58,88% 65,4% 57,3% 62,7% 

2017./18.māc.g. 

 

63,39% 55% 64,4% 54,7% 61,9% 

2018./19.māc.g 

 
Krievu 

valoda 

81,2% 73,22% 76,3% 66,9% 74,4% 

2018./19.māc.g,  48,4% 38,53% 54,5% 48,6% 57,1% 
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 Bioloģija 

2017./18.māc.g. 

 

63% 54% 58,5% 50,3% 60,8% 

2018./19.māc.g. 

 
 

Matemātika 

20,2% 29,02% 36,4% 25,4% 32,7% 

2017./18.māc.g. 

 

37% 29% 38,8% 37,4% 34,6% 

2018./19.māc.g. 

 
Latvijas un  

pasaules 
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74,5% 75% 59,1% 38,3% 41,3% 
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2017./18. mācību gadā centralizēto eksāmenu rezultāti visos mācību priekšmetos ir augstāki 

nekā vidēji valstī - bioloģijā (+2,2%), angļu valodā (+1,49%), matemātikā (+2,4%), Latvijas un 

pasaules vēsturē (+30,03%), latviešu valodā (+6,59%). 

2018./19.mācību gadā centralizēto eksāmenu rezultāti krievu valodā ( +6,8%), vēsturē 

(33,2%) un latviešu valodā (4,8%) ir augstāki nekā vidēji valstī. Zemāki rādītāji ir angļu valodas  

(-7,1%), bioloģijas (-8,7%) un matemātikas (-12,5%) centralizētajos eksāmenos. Draudzīgā 

aicinājuma fonda skolu reitingā centralizētajos eksāmenos starp lauku skolām Misas vidusskola 

ierindojās 13. vietā un saņēma balvu par izaugsmi vēsturē. 

SASNIEGUMI: 

1. Iepriecinoši rezultāti valsts organizētajos diagnosticējošajos darbos, kas ir augstāki kā vidēji 

valstī. 

2. Atzīstami rezultāti centralizētajos eksāmenos. 

3. Iegūta fonda “Draudzīgais aicinājums” balva par izaugsmi vēsturē. 
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TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Atbalsta nodrošināšana 9. klases izglītojamajiem, lai paaugstinātu sasniegumus matemātikas 

eksāmenā.  

4. 4. Atbalsts izglītojamajiem. 

4.4.1. Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts. 
 Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Skola nodrošina 

atbalsta personālu - psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu, pedagogu palīgus, bibliotekāru, 

medmāsu. Notiek sadarbība ar Vecumnieku novada sociālo dienestu, bāriņtiesu un pašvaldības 

Sabiedriskās kārtības nodaļu. Atsevišķu jautājumu risināšanā tiek organizētas starpinstitucionālas 

sanāksmes. 71 % aptaujāto pedagogu, 45 % izglītojamo un 61 % vecāku  atzīst, ka pastāv iespēja 

saņemt atbalstu , ja radušās grūtības (pēc Edurio aptaujas). 

Skola ņem vērā vecāku un medicīnas darbinieka sniegto informāciju par izglītojamo veselības 

stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām, ievēro ārsta norādījumus. Skolas 

medmāsa veic ikgadējās bērnu profilaktiskās apskates un medicīnisko aprūpi, saskaņā ar skolā 

izstrādāto “Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās 

palīdzības pieejamība izglītības iestādē”. 76% izglītojamo ir informēti, kur griezties pēc 

medicīniskās palīdzības. 

Ikdienā tiek īstenots veselību veicinošs dzīvesveids. Skola iesaistījusies programmās “Skolas 

auglis” un “Skolas piens”, organizē veselību veicinošus pasākumus- “Olimpiskā diena”, “Sporta 

dienas”. EKO skolas un sporta tūrisma aktivitātes. 

 

SASNIEGUMI: 

1. Skola nodrošina atbalsta personālu - psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu, pedagogu 

palīgus. 

2. Skolā un pirmskolā pieejama medmāsa. 

3. Ikdienā tiek īstenots veselību veicinošs dzīvesveids. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

Piesaistīt psihologu un sociālo pedagogu darbam skolā uz lielāku darba slodzi. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 



Misas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums, 2018. - 2020. gads   

 

39 
 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un aizsardzība) 
Izglītojamie skolā un pirmsskolā jūtas droši, maksimāli radīti apstākļi drošības garantēšanai. 

To atzīst 59% izglītojamo un 76% vecāku. 

Skolā izglītojamie tiek instruēti par skolas iekšējās kārtības, ugunsdrošības, ceļu satiksmes 

noteikumiem un rīcību ekstremālās situācijās. Skolā izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas 

nosaka vadības, klašu audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu atbildību ar drošību saistītos 

jautājumos. Pirmsskolā ar piktogrammām atspoguļoti uzvedības noteikumi bērniem. Skolā un 

pirmsskolā izvietota informācija par drošības noteikumiem (evakuācijas plāni, norādes, uzvedības 

plakāti u.c.).  

Skolā un pirmsskolā ir noteikta kārtība, kā vecāki informē klases audzinātāju vai pirmsskolas 

pedagogu par izglītojamā stundu kavējumiem. Par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem 

informācija tiek ievadīta VIIS. 

Sadarbībā ar CSDD jau trešo gadu izglītojamajiem un pedagogiem ir iespēja apgūt ceļu 

satiksmes noteikumus un iegūt velosipēdista vadītāja apliecību. Velosipēda vadītāja apliecības ir 

ieguvuši -  30 izglītojamie un 2  pedagogi. 

Gan klašu stundās, gan individuāli notiek sarunas - lekcijas ar skolas sociālo pedagogu, 

medmāsu par atkarību profilaksi, veselīgu dzīvesveidu. 

Skolā ir kārtība, kas nosaka nepiederošu personu ierašanos un atrašanos skolā, to uzrauga 

skolas dežurants. 

SASNIEGUMI: 

1. Ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, skolas telpās izvietota informācija par 

drošības un uzvedības noteikumiem un to ievērošanu.  

2. Veikti grozījumi “Skolas iekšējās kārtības noteikumos” par mobilo telefonu lietošanu skolā. 

 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

Organizēt pasākumus par drošības jautājumiem izglītojamajiem sadarbībā ar Valsts policiju,  

pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļu un sociālā atbalsta iestādēm. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums – 4 (ļoti labi) 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
Atbalsts izglītojamā personības veidošanā tiek sekmēts īstenojot pirmsskolas un pamatskolas 

izvirzītās galvenās darba prioritātes – organizējot darba plānā iekļautos svētkus, tematiskos 

pasākumus. To sagatavošanā un norisē iesaistās gan izglītojamie, gan pedagogi, gan vecāki. 
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Lielu atbalstu personības veidošanā sniedz iespēja iesaistīties interešu izglītības pulciņos. 

Skola iesaistījusies projektā “Skolas soma” un “Mūzika Tev”, kura ietvaros izglītojamie 

apmeklē kultūras pasākumus, koncertlekcijas, muzejus un radošās darbnīcas. 2019./2020.m.g.  

1.-4. klašu, 7.-9. klašu un 12.klases izglītojamie apmeklējuši 3 koncertlekcijas projekta “Mūzika 

Tev” ietvaros. Projektā “Skolas soma” izglītojamie apmeklējuši nodarbības - Vēstures un 

kuģniecības muzejā, K. Barona muzejā, J. Rozentāla muzejā, Lielvārdes Koka pili u.c. Tikušies ar 

dzejnieci I. Zanderi, dzejnieci un publicisti M. Kosteņecku u.c.. 

 Izglītojamie un pedagogi iesaistās novada un starpnovadu izglītības, kultūras un sporta 

pasākumos - Dzejas dienās Bauskā, Zinātnieku naktīs, Swedbankas Finanšu laboratorijā, Prātnieku 

laboratorijā 4.klašu izglītojamiem, sadraudzības koncertos, sporta sacensībās vieglatlētikā, 

basketbolā, sporta tūrisma sacensībās u.c. 

Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana notiek 

ikdienas mācību stundās un ārpusstundu darbā. Tiek rīkotas mācību priekšmetu nedēļas (Valodu 

nedēļa, dabaszinību eksperimentu nedēļa u.c.) Par skolas tradīciju ir kļuvuši labdarības pasākumi 

(apsveikumu gatavošana, piparkūku cepšana, vietējo pensionēto skolas darbinieku un pansionāta 

“Atvasara” apciemošana). Izglītojamajiem ir iespējas veicināt savu pilsonisko aktivitāti, piedaloties 

projektos ārpus skolas – “Vides izglītības programma “Mammadaba” un EKO skolas pasākumos- 

Rīcības dienas, Pasaules ūdens diena, Ekoskolu forumos, Koku dienās u.c. 86 % izglītojamie 

iesaistās šajās aktivitātēs, 10 % izglītojamo - neinteresē šādi pasākumi. 

Par skolas aktivitātēm informējam sabiedrību novada  informatīvajā izdevumā “Vecumnieku 

novada ziņas”, skolas mājas lapā www.misasvsk.lv, skolas Facebook kontā, laikrakstā „Bauskas 

Dzīve”. 

Audzināšanas darbs tiek īstenots, pamatojoties uz VISC 2016. gadā izstrādāto Klases stundu 

programmas paraugu 1.-12.klasei, kā arī 2017.gadā apstiprināto “Misas vidusskolas 1.-12.klašu 

audzināšanas darba programmu”. Plānojot klases stundas semestrim, tiek noteiktas mēneša tēmas, 

kuras ir aktuālas skolā un sabiedrībā. 

Skola iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektos “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas ir 

nenovērtējams ieguldījums izglītojamā personības veidošanā. 

SASNIEGUMI:  

1. Izglītojamajiem ir piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 

2. Izglītojamo motivācija, akcentējot un novērtējot pozitīvos rezultātus. 
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3. Iesaistīšanās projektos „Skolas soma” un „Mūzika Tev”. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

1. Pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras vienotu prasību uzturēšanas skolas un 

klases pasākumos. 

2. Pilnveidot darbu ar izglītojamo pašpārvaldi. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums – 4 (ļoti labi) 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 
Izglītojamajiem, viņu vecākiem un citiem interesentiem skolas mājas lapā ir pieejama 

informācija par skolā piedāvātajām un īstenotajām izglītības programmām, mācību ilgumu, to  

apguves nosacījumiem.  

 Karjeras izglītībā tiek izmantotas dažādas darba formas: 

- izglītojamo interešu apzināšana un izpēte klklases stundās, 

- darbs ar izglītojamajiem mācību satura apguves ietvaros,  

- dalība ārpusstundu pulciņu nodarbībās,  

- iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām,  

- ekskursijas – mācību vizītes uz uzņēmumiem un ražotnēm, 

- izglītības iestāžu atvērto durvju dienu apmeklēšana, 

- izglītojamo piedalīšanās Ēnu dienā, 

- aktivitātes Karjeras nedēļas ietvaros. 

 Aktuāla un vispārēja informācija par karjeras iespējām ir pieejama skolas bibliotēkā. 

 Tiek  rīkoti informatīvi pasākumi (tikšanās ar Vecumnieku novada Jaunatnes lietu 

speciālistu, Vecumnieku novada pedagogu karjeras konsultantu, vieslekcijas ar biedrības “Dzīvei 

gatavs” pārstāvjiem). 

 Mācību priekšmetu stundās skolotāji plāno projektu darbu, diskusijas, prezentācijas, 

tikšanās par karjeras izglītību. (Tikšanās ar ornitologu, mežzini, Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi, 

Sadales tīkla pārstāvi, lauksaimniecības nozaru izpēte Vecumnieku novadā u.t.t.). 

 Sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, tiek organizētas klases stundas atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam, kurās iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Skolā tradicionāli tiek organizēti  

gadskārtu svētku tirdziņi, kuros izglītojamie izkopj savas uzņēmējspējas, piedāvājot citiem 

pašizgatavoto produkciju, meistarklasēs parāda savas prasmes, iemaņas.  
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 Skola organizē informatīvus pasākumus. Vecākiem ir iespēja apmeklēt vecāku dienas, 

tikties ar pedagogiem. 

 Atzīstama ir izglītojamo vecāku iesaistīšanās, organizējot Karjeras nedēļas pasākumus. 

Izglītojamie iepazina – uzņēmējdarbību zemnieku saimniecībā, policista, gida, datorspeciālista, 

biškopja, fizioterapeita, pārdevēja profesijas. 

 Izglītojamie tikās ar personībām - profesiju pārstāvjiem, kā arī mūsu skolas bijušajiem 

absolventiem (ar režisori -I.Kolmani, dzejnieci -I.Zanderi, Leļļu teātra aktrisi - E.Klimavičiusu, 

stilisti, imidža dizaineri, fotogrāfi -  D.Rodenkirhenu, Aizsardzības Ministrijas pārstāvi - E. 

Popakulu, Latvijas Radio 5 žurnālisti -  I. Pučeku, Ventspils stikla pūtējiem, policistu, SUB 

darbinieku K. Rikumu – Lapiņu, frizieri – J. Dienu, bibliotekāri – S. Šlikaiti, uzņēmēju zemnieku 

saimniecībā – A. Vaļecku). 

 Ēnu dienā izglītojamajiem ir iespēja izvēlēties un satikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 

iepazīt šīs profesijas priekšrocības un izaicinošo ikdienu, gūt priekšstatu par profesijas izvēli un 

sagatavoties darba tirgum. (Tikšanās ar pirmskolas skolotāju, medmāsu, frizieri, veikala vadītāju, 

Vecumnieku neatliekamā palīdzības darbiniekiem, Jelgavas LLU, Vidzemes augstskolas studentu, 

skolotāju, Vecumnieku pasta nodaļas darbinieku, uzņēmuma “ Andersons un Spalva” pārstāvi, 

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbiniekiem, Latvijas dzelzceļa darbiniekiem). 

  Karjeras izglītība ir integrēta ārpusstundu audzināšanas pasākumos. Mācību ekskursijas 

tiek organizētas, lai izglītojamie iepazītu  uzņēmumus, zemnieku saimniecības un tur strādājošo 

profesijas, noskaidrotu kādas īpašības, spējas, prasmes un izglītība nepieciešama, lai uzsāktu 

uzņēmējdarbību. (Ķekavas Konfelādes ražotne, kūdras ražotne AS ”AGARIS LATVIA”, 

kokapstrādes uzņēmums “Pakāpiens”, maizes ceptuve “Lāči”, koka darbi “Namdara darbnīca”, 

ābolu sulas mājražošana SIA “Ābolis”, dabīgas pārtikas ražotājs SIA “KEEFA”, Skrīveru “Gotiņa” 

ražotne, Ķeguma HES ražotne, Swedbankas finanšu laboratorija). 

 Mācību vizītēs uz Zinātkāres centru “ZINOO Rīga”, Rīgas Tehniskās universitātes 

Elektrosakaru un telekomunikāciju vēstures muzeju, stikla celtniecības konstrukciju ražotni SIA 

“UPPE”  un SIA “Eko PET” pārstrādes rūpnīcu, Elektronikas un Datorzinātņu institūtu, gūts 

priekšstats par nepieciešamo tehnisko priekšmetu apguvi, programmēšanas tehniķa, elektronikas 

tehniķa, inženiera profesijas nozīmi mūsdienās. 

 Izglītojamie apmeklē Zinātņu nakts organizētos pasākumus un gadskārtējās izglītības 

izstādes “Skola 2019”, “Skola 2020”, lai gūtu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs. 
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 Skolā tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām gaitām. 

 

 

SASNIEGUMI: 

1. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts mācību darbā un ārpusstundu audzināšanas 

pasākumos. 

2. Mērķtiecīgi un plānveidīgi organizētas tikšanās un mācību vizītes ar mērķi iepazīt 

profesiju pasauli. 

 3. Visiem interesentiem pieejama informācija par absolventu tālākizglītības iespējām. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

 1. Attīstīt izglītojamo izpratni par mācību rezultātu ietekmi uz viņu turpmāko dzīvi un 

karjeras veidošanas iespējām. 

 2. Mūžizglītības akcentēšana izglītojamajos – būt elastīgam pārmaiņām un mācīties. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums – 3 (labi) 

   

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
Skolā ir apzināti talantīgie izglītojamie un izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās. 

Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

dažādos konkursos – Latviešu valodas aģentūras organizētā radošo darbu konkurss, konkurss “Garā 

pupa”,  novada dzejas konkursā un projektos. 59% izglītojamo atzīst, ka tiek mudināti piedalīties 

dažādos konkursos, olimpiādēs, savukārt, 86% pedagogu uzskata, ka saņem atbalstu darbā ar 

talantīgajiem izglītojamiem. Pedagogi sistemātiski plāno šo darbu, paredzot tam laiku iknedēļas 

konsultācijās, individuālajās un grupu nodarbībās. Skolā ir apstiprināts darba grafiks individuālajām 

konsultācijām. 

Mācību priekšmetu stundu vērojumi liecina, ka pedagogi piedāvā dažādas mācīšanas un 

mācīšanās metodes, cenšas ievērot izglītojamo vajadzības, piedāvā dažādas grūtības pakāpes 

uzdevumus. Talantīgie izglītojamie reizēm paskaidro, palīdz veikt uzdevumus klases biedriem. Tie 

izglītojamie, kuriem ir nepieciešams uzlabot mācību sasniegumus un apgūt mācību saturu, 

palīdzību var saņemt, apmeklējot konsultācijas un pagarinātās dienas grupas nodarbības (1. – 4. 

klašu izglītojamiem), kas organizētas saskaņā ar apstiprinātu grafiku. Izglītojamie iesaistās Eiropas 
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Sociālā fonda projektos “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (11 

izglītojamie 2019./2020. mācību gadā) un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Ar izglītojamiem strādā logopēds, sociālais pedagogs, psihologs, pedagoga palīgi. 

Ir izstrādāta kārtība, par izglītojamo apbalvošanu par mācību un audzināšanas darba 

sasniegumiem. Izglītojamos apbalvošanai izvirza mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolas administrācija. Par labiem mācību  rezultātiem, augstu vērtējumu mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās, par aktīvu sabiedrisko darbu skolā izglītojamie tiek apbalvoti ar 

skolas Atzinības vai Goda rakstu, piemiņas velti mācību gada noslēgumā - Pateicības dienas 

pasākumā. Vecumnieku novada pašvaldība apbalvo mācību priekšmetu olimpiāžu un sporta 

laureātus. 

Skola realizē speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611). 

Skolas atbalsta personāls apzina izglītojamo mācību grūtības, psiholoģiskās īpatnības, 

izstrādā individuālos izglītības atbalsta plānus un piedāvā individuālas konsultācijas 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

SASNIEGUMI: 

1. Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, projektos, sporta 

sacensībās. 

2. Skola sistemātiski organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības, 

piedāvājot dažādas iespējas snieguma uzlabošanai. 

3. Izveidota un aktīvi darbu uzsākusi Atbalsta personāla metodiskā komisija. 

4. Nelielais izglītojamo skaits ļauj nodrošināt iespēju laicīgi pamanīt traucējumu veidu un sniegt 

atbalstu. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Motivēt izglītojamos izmantot visas skolas piedāvātās iespējas mācību procesā un ārpusstundu 

nodarbībās savas izaugsmes veicināšanai. 

2. Turpināt iesaistīt izglītojamos Eiropas Sociālā fonda projektos “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums - 3 (labi) 
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4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 
Skola īsteno speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

(izglītības programmas kods 21015611 - 7 izglītojamie). Izglītojamie ir integrēti vispārējās 

pamatizglītības klasēs. 

Ir apzināti izglītojamie, kuriem mācību procesā nepieciešams atbalsts un to ir noteicis skolas 

psihologs (4 izglītojamie), un izglītojamie, kuri pārcelti ar nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību 

priekšmetiem. Katram izglītojamajam pēc vienota parauga ir izstrādāts individuālais izglītības 

plāns, atbalsta pasākumi, noteikti ieteikumi vecākiem, klašu audzinātājiem. Divas reizes gadā tiek 

izvērtēta sasniegumu dinamika. Pedagogi un  izglītojamie gatavo atgādnes, kurās uzskatāmi un 

koncentrēti tiek sniegta informācija, kas palīdz apgūt standarta prasības. Tiek izstrādāti atbilstoši 

pārbaudes darbi. Dažādotas zināšanu novērtēšanas metodes.  

Izglītojamajiem ir pieejams atbalsta personāls, pirmsskolā vienam izglītojamajam asistents. 

Skolas atbalsta personāla metodiskās komisija apzina izglītojamo mācību grūtības, vajadzības un 

piedāvā individuālas konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem, nodrošina palīdzību un 

sadarbojas ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, nepieciešamības gadījumā 

piesaistot pašvaldības institūcijas. 45 % izglītojamo uzskata, ka saņem atbalstu, ja tas 

nepieciešams, 34 % - kā kuru reizi. 

SASNIEGUMI: 

1. Izglītojamie sevi pilnveido, piedaloties interešu izglītības pulciņu nodarbībās, uzstājoties klases 

un skolas pasākumos. 

2. Skolas psihologs diagnosticē izglītojamos, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācību procesā. 

3. Izglītojamie iesaistīti Eiropas Sociālā fonda projektos “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

4. Daudzveidīgas iespējas individuālā atbalsta nodrošināšanai. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Katrā mācību priekšmeta stundā nodrošināt atbalstu atbilstoši traucējuma veidam. 

2. Pilnveidot pārbaudes darbu izstrādi un metodiku zināšanu un prasmju novērtēšanai. 

3. Stiprināt sadarbību ar vecākiem. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums – 4 (ļoti labi) 

 

4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Izglītības iestāde sistemātiski, plānveidīgi informē vecākus par skolas darbu. 

Tiek realizētas šādas sadarbības un vecāku informēšanas darba formas: 
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- Vecāku dienas - individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu pedagogiem vienu reizi 

mēnesī; 

- vecāku kopsapulces- 2 reizes gadā, klašu vecāku sapulces; 

- ziņojumi izglītojamo dienasgrāmatās un e-klases žurnālā; 

- mācību sasniegumu vērtējumu un izglītojamo kavēto stundu izraksti - 1 reizi mēnesī; 

- starpvērtējumu liecības pirms rudens un pavasara brīvdienām, liecības semestra beigās; 

- saziņa ar viedierīču palīdzību (telefoniskas sarunas, īsziņas); 

- informatīvas vēstules vecākiem; 

- informatīvi rakstvieda saskaņojumi ar vecākiem par pasākumiem ārpus skolas 

 (ekskursijām, pārgājieniem u.c.); 

- motivējošas, individuālas sarunas pie skolas vadības ar izglītojamā vecākiem; 

- Skolas padomes dalība nozīmīgu lēmumu pieņemšanā; 

- Vecāku skoliņas nodarbības- lekcijas vismaz 2 reizes semestrī; 

- Informācija vecākiem skolas mājas lapā, Facebook.com profilā; 

- Vecāku aptaujas. 

Skola organizē Vecāku nedēļu, kurā piedāvā apmeklēt mācību priekšmetu stundas, 

ārpusstundu nodarbības un pasākumus. 63% aptaujāto vecāku apgalvo, ka apmeklē skolā 

organizētos pasākumus vecākiem. 89 % vecāku atbild, ka vecāku sapulces un citi pasākumi ir labi 

noorganizēti. 

Skola saziņai ar vecākiem izmanto personalizētas izglītojamo dienasgrāmatas.Vecākiem ir 

iespēja ikdienā sekot līdzi sava bērna mācību darba rezultātiem, izmantojot e-klases žurnālu. 

Darbojas e-klases pasts, kas dod iespēju ātrai saziņai.  

Pedagogi konsultējas ar vecākiem, ja izglītojamajam nepieciešama atbalsta personāla atbalsts 

un palīdzība. 64% vecāku atzīst, ka klases audzinātājs pazīst viņa bērnu un zina viņa vajadzības. 

Mācību gada sākumā klašu audzinātāji plāno sadarbību ar klases skolēnu ģimenēm. Vecāki 

kopā ar bērniem apmeklē Zinību dienu, Ziemassvētku pasākumus, Mātes dienas pasākumu. 

Vecāki savus priekšlikumus un ierosinājumus izsaka izglītības iestādes vadībai, klašu 

audzinātājiem un mācību priekšmetu pedagogiem. Vecāku izteiktos priekšlikumus izglītības 

iestādes vadība apkopo, analizē un izmanto turpmākajā darbā. 58% aptaujāto vecāku apgalvo, ka 

viņu ieteikumi tiek ņemti vērā. 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un organizē pasākumus vecākiem, aicina vecākus 

iesaistīties dažādos skolas pasākumos - Zinību diena, Mārtiņdienas tirgus, Latvijas proklamēšanas 
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gadadienas pasākumos, Ziemassvētkos, Mātes dienas svētkos, izlaidumos. Mācību gada noslēgumā 

Pateicības dienas pasākumā tiek sumināti tie vecāki, kuru bērni ir uzrādījuši labus rezultātus mācību 

priekšmetu olimpiādēs, sporta jomā un interešu izglītībā. 57% vecāku atzīst, ka skolas pasākumi 

atbilst bērna interesēm, 41% izsakās par to, ka skolā piedāvātie pulciņi ir saistoši viņa bērnam. 

 

SASNIEGUMI: 

1. Skolā noteikta kārtība vecāku informēšanai un sadarbībai. 

2. Vecāki tiek regulāri informēti par bērnu sasniegumiem. 

3. Skolā tiek piedāvātas iespējas vecāku pašizglītībai, līdzdalībai mācību procesā un karjeras 

izglītībā. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Pilnveidot darbu ar izglītojamo vecākiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības traucējumi. 

2. Apzināt vecāku vēlmes, veicot aptaujas, ciešākai skolas un vecāku sadarbībai. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums – 3 (labi). 

JOMAS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM” NOVĒRTĒJUMS – 4 (ĻOTI 

LABI) 

4.5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats. 
Izglītības iestāde mērķtiecīgi veido skolas tēlu. Ir izveidojušās skolai raksturīgas tradīcijas un 

lietoti skolas simboli: skolas vimpelis, logo, skolas dziesma. Skola nodrošina cieņas pilnu attieksmi 

pret valsts simboliem un to lietošanu. Skolas 2. stāva vestibilā, klašu kabinetos, pirmsskolā ir 

stendi, kuros attēlota valsts himna, valsts karogs, ģerbonis, svētku un atceres dienas, Latvijas 

prezidentu portreti. Skolā nav novērota necieņas izrādīšana pret valsts simboliem un to lietošanu, kā 

arī politiskās neitralitātes, lojalitātes pret Latvijas republiku un tās Satversmi pārkāpumi.  

Piederības apziņa skolai un uz sadarbību vērsta vide tiek veidota un īstenota:  

- organizējot kopīgus pasākumus visai skolai: Zinību dienu, Dzejas dienas, Skolotāju dienu, 

Olimpisko dienu, Lāčplēša dienu, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Barikāžu laika 

atceres dienu, Valentīndienu, Domrakstu dienu, Projektu nedēļu, Pēdējo zvanu;  

- organizējot pasākumus klašu grupu ietvaros: Miķeļdienas izstādes, Mārtiņdienas tirgu, 

Publiskās runas konkursus, Lieldienu pasākumus pirmsskolā, Simto dienu skolā 1. klasei, 

Jāņu ielīgošanu pirmsskolā;  
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- kopā ar vecākiem – Karjeras dienas, Ziemassvētku klašu eglītes, Žetonvakaru, Vecmāmiņu 

pēcpusdienu pirmsskolā, Baltā galdauta svētkus, Mātes dienas koncertus, izlaidumus 

pirmsskolā, 9. un 12. klasei; 

- piedaloties EKO skolas pasākumos: makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcijās, Koku 

dienas pasākumos u.c.; 

- dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos ārpus skolas; 

- interešu izglītības pulciņu koncertos, skatēs, reģionālajās un valsts sporta, sporta tūrisma 

sacensībās, festivālos, Novada Dziesmu un deju svētkos, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos.  

Skolas vadības komanda īsteno skolas tēla veidošanu sabiedrībā, veicinot izglītojamajos, 

vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Visi pedagogi un 59% 

izglītojamo atzīst, ka lepojas ar to, ka strādā un mācās tieši šajā skolā. 68% izglītojamo vecāku 

norāda, ka ieteiktu šo skolu citiem vecākiem. 58% vecāku norāda, ka viņu ieteikumi par skolas 

darba organizāciju tiek ņemti vērā. 

Skola tiek prezentēta un aktivitāšu norise regulāri tiek atspoguļota pirmsskolas informatīvajos 

stendos, skolas mājas lapā www.misasvsk.lv , skolas avīzē „Skolas Acs”, pagasta informatīvajā 

izdevumā “Vecumnieku Novada Ziņas”. Interneta vietnē Facebook 

https://www.facebook.com/misasvsk/?ref=bookmarks tiek atspoguļota informācija par izglītojamo, 

skolotāju individuāliem un kolektīvajiem sasniegumiem dažādās jomās. Informācija tiek iesūtīta 

arī novada interneta vietnei www.vecumnieki.lv, Bauskas reģiona laikrakstam “Bauskas Dzīve”.  

Skolai ir prezentācijas materiāli ar skolas logo, fotogrāfijām. Diplomi, pateicības un 

apsveikumi izglītojamajiem tiek pasniegti un izteikti skolas iknedēļas līnijās, kā arī informācija 

ievietota skolas mājas lapā. Skolā trīs reizes gadā (Valsts svētku koncertā, Ziemassvētku koncertā 

un skolas gada noslēguma līnijā un Pateicības dienas pasākumā) tiek godināti un apbalvoti 

izglītojamie par sasniegumiem mācībās, sportā un interešu izglītības jomās. 1. stāva gaitenī 

izveidota Goda plāksne ar izglītojamo portretiem par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.  

Ar mērķi veicināt visa skolas kolektīva, skolas padomes un vecāku līdzatbildību pozitīva 

mikroklimata veidošanā, regulāri notiek darbs pie skolas iekšējās kārtības noteikumu 

pilnveidošanas atbilstoši skolas prioritātēm, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

nepieciešamības. Starpbrīžos gaiteņos atrodas dežūrskolotājs, kurš ir atbildīgs par izglītojamo 

drošību. Skolas ārpusē izvietotas 7 video kameras. Par dežūrā veiktajiem novērojumiem un saviem 

priekšlikumiem nepilnību novēršanai vai disciplīnas uzlabošanai dežūrskolotājs informē 

https://www.facebook.com/misasvsk/?ref=bookmarks
http://www.vecumnieki.lv/
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pirmdienas rīta līnijā. Pedagogi un skolas darbinieki reaģē uz pamanītajiem vai ziņotajiem 

gadījumiem par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, atbilstoši Skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem. 76% vecāku apgalvo, ka jūtas droši, kad bērni ir skolā, 83% - ka ceļš uz 

skolu ir drošs. Izglītojamie atzīst, ka skolas apkaimē (59%) un ceļā uz skolu jūtas droši (72%). 

Problēmsituācijas, kuras rodas izglītojamo savstarpējās attiecībās vai skolotāju – izglītojamo 

attiecībās, tiek risinātas, nepieciešamības gadījumos iesaistot sociālo pedagogu, psihologu, skolas 

administrāciju, pašvaldības Sociālo dienestu vai Valsts policiju. 62% izglītojamo atzīst, ka nav 

skolā emocionāli aizskarti vai pazemoti, 24% procenti, ka šādās situācijās bijuši bieži. Šādu 

situāciju rašanos nosaka dažādi faktori - izglītojamo mācību motivācijas problēmas, 

sociālekonomisko apstākļu ietekme uz izglītojamo spējām mācīties, apgūt labas saskarsmes 

prasmes, neregulārs skolas apmeklējums u.tml. 

Skolas personālam ir izstrādāti darba kārtības noteikumi un Ētikas kodekss. Noteikumi 

nodrošina skolā vienotu darba kārtību, kas ir saistoša visiem skolas darbiniekiem.  

Jaunajiem pedagogiem iekļauties skolas kolektīvā palīdz skolas administrācija, pieredzes 

bagātie kolēģi, pozitīvas atbildes snieguši 79% aptaujāto pedagogu. 52% izglītojamo apgalvo, ka 

izglītojamajiem, kuri atnākuši no citām skolām, viegli iejusties klašu kolektīvos. 

Skolas administrācijas pieņemšanas laiki ir pieejami visiem skolas apmeklētājiem. Skolas 1. 

stāva gaitenī dežurē dežūrants, apmeklētāji tiek reģistrēti atbilstoši izstrādātajai kārtībai. 

 

SASNIEGUMI: 

1. Skolas vadība iegulda mērķtiecīgu darbu pozitīva un labvēlīga mikroklimata nodrošināšanā. 

2. Daudzveidīgas tradīcijas un pasākumi veido piederības apziņu un lepnumu par savu skolu 

darbiniekos uz izglītojamajos. 

3. Veiksmīgi tiek strādāts pie pozitīva skolas tēla veidošanas. 

4. Skolas kolektīvs aktīvi iekļaujas drošas un pozitīvas skolas vides veidošanā. 

  TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

1. Skolas tradīciju uzturēšanā, skolas popularizēšanā aktīvi iesaistīt arī izglītojamo pašpārvaldi un 

skolas padomes vecāku pārstāvjus.  

2. Audzināt izglītojamajos personisko atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā, 

veidojot pozitīvas uzvedības atbalsta sistēmu. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums – 4 (ļoti labi). 
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4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 
Mācību process Misas vidusskolā notiek divās ēkās – pirmsskolas izglītības programma tiek 

realizēta adresē – Bērnudārzs Misā, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3906, 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas – Saules ielā 6, Misā, Vecumnieku 

pagastā, Vecumnieku novadā, LV – 3906. Interešu izglītības pulciņu nodarbības notiek arī Misas 

tautas namā. 

Skolas telpas ir tīras, estētiski noformētas, labiekārtotas. Tās atbilst sanitārajām prasībām, 

drošības noteikumiem un mācību procesa vajadzībām, atbilstoši licencēto un akreditēto izglītības 

programmu īstenošanas prasībām. Par to liecina atbildīgo institūciju pārbaudes akti. ( 14.04.2020. 

VUGD Zemgales reģiona brigādes, Bauskas nodaļas pārbaudes akts Nr. 22/11.3-3.1.-40, 

08.07.2020. Veselības inspekcijas pārbaudes akts) 

Skolas telpas ir funkcionālas, tīras un drošas, skolas gaiteņos, klasēs redzamās vietās izvietoti 

evakuācijas plāni, evakuācijas izejas. Atbilstoši finanšu līdzekļu iespējām klašu telpās veikts 

kosmētiskais remonts, izremontēta fizikas kabineta laboratorija (2019.) Atbilstoši gadalaikiem un 

svētkiem skolā un pirmsskolā tiek veidots vienots svētku noformējums. Rotājumu veidošanā un 

skolas noformēšanā tiek iesaistīti izglītojamie ar rokdarbu un vizuālās mākslas stundās vai brīvajā 

laikā izgatavotajiem darbiem. Klašu telpās izvietoti mācīšanos veicinoši plakāti, saistītā ar jaunā 

mācību satura pieejas ieviešanu, uzskates līdzekļi, bērnu projektu darbi, u.c. Pirmsskolas izglītības 

grupu telpas, atbilstoši bērnu vecumposmam ir krāsainas, koši noformētas. Pirmsskolā veikti 

remontdarbi priekštelpai un vestibilam, uzstādīta automātiskā ugunsdrošības signalizācija (2019.).  

Katrā klasē ir dators ar interneta pieslēgumu ērtam ikdienas darbam. Pedagogi ikdienas mācību 

procesā izmanto interaktīvās tāfeles, projektorus. Skolā tiek nodrošināts WiFi bezvadu interneta 

piekļuves tīkls. 

Skolā ir laba bāze sporta nodarbībām – sporta zāle ar tribīnēm, āra sporta spēļu laukums un 

sporta stadions,kas pieejams arī vietējai sabiedrībai.  

 Pirmsskolā ir atbilstošas telpas izglītojamo ēdināšanai, kvalitatīvs virtuves aprīkojums pavāru 

darba nodrošināšanai. 1.-12.klašu izglītojamie pusdieno ārpus skolas galvenās ēkas, ēdināšanas 

pakalpojumus nodrošina „Ēdiens.lv”. Visi izglītojamie izmanto Vecumnieku novada pašvaldības 

apmaksātās brīvpusdienas.  

Skolas apkārtne ir estētiski sakārtota, apzaļumota un uzturēta labā kārtībā. Skolas tehniskais 

personāls piedalās skolas pagalma estētiskajā noformēšanā, audzējot stādus puķudobēm, tos 

iestādot un kopjot. Pirmsskolas teritorijā ir plaša un izglītojamo attīstību veicinoša āra vide. 
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 Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši – pie 

pirmsskolas uzstādītas  ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes, ātrumu ierobežojošie vaļņi, pie skolas 

ēkas ir atzīmēta gājēju pāreja, ir automašīnu stāvvieta, novietne velosipēdiem. Skolas apkārtnes 

sakopšanu un teritorijas uzturēšanu nodrošina skolas tehniskie darbinieki. Lai veidotu līdzatbildību 

par skolas vidi, pedagogi iesaista izglītojamos skolas un ciemata teritorijas sakopšanas talkās. 

Misas vidusskola no 2012. gada ir EKO skola, kuras viens no mērķiem ir audzināt izglītojamos 

uzņemties atbildību un sekot kārtīgas un tīras vides uzturēšanai un saudzīgai attieksmei pret dabu.  

Skola nav pielāgota izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem. Nepieciešamības 

gadījumā pie skolas ieejas tiek uzstādīta neliela uzbrauktuve ratiņkrēsliem. 

SASNIEGUMI:  

1. Pirmsskolā veikti āra vides uzlabojumi, lai veicinātu bērnu vispārējo un fizisko attīstību. 

2. Piemērota, labiekārtota un droša vide mācībām un brīvā laika pavadīšanai skolā. 

3. Izglītojamo iesaistīšana skolas telpu noformēšanā. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

1. Modernizēt mācību kabinetus atbilstoši jaunā kompetenču projekta prasībām. 

2. Skolas vidi pielāgot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums: 4 (ļoti labi) 

JOMAS “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE” NOVĒRTĒJUMS – 4 ( ĻOTI 

LABI) 

 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana 

Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu, bērnam 

draudzīgu un darba pienākumu veikšanai atbilstošu izglītības vidi. Skolas funkciju nodrošināšanai 

tiek izmantotas trīs ēkas – tipveida skolas ēka ar plašiem gaiteņiem pamatizglītības programmu 

apguvei, bibliotēku, lasītavu, atpūtas telpu; bērnudārza ēku pirmsskolas programmas apguvei un 

pielāgotas telpas izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai, kas atrodas ārpus skolas. Abām ēkām 

pieguļ plaša teritorija, kurā izglītojamajiem tiek organizētas āra aktivitātes un nodrošinātas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas. Skolas kompleksā ietilpst mūsdienīga sporta zāle, atjaunots sporta spēļu 
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laukums un stadions. Telpas atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām un drošam mācību 

procesam. Interešu izglītības nodarbību norisei (deju kolektīvu un koru nodarbībām) tiek 

izmantotas Misas Tautas nama telpas. Mācību kabineti ir plaši, nodrošināti ar datoriem ar interneta 

pieslēgumu, telpām ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un evakuācijas plāni. 93% pedagogu 

aptaujā atzīst, ka telpu iekārtojums ir piemērots, lai efektīvi varētu organizēt mācību procesu, 

100% izsakās, ka skolā tiek īstenoti ilgtspējīgas attīstības principi.100% vecāku atzīst, ka 

apmierina skolas apkārtējā vide un sakoptība un 68% šo skolu ieteiktu citiem. Katru gadu 

plānveidīgi skolas budžetā tiek  iekļauti projekti infrastruktūras un vides uzlabošanai. 

Materiāltehniskie resursi skolā tiek atjaunoti plānveidīgi un demokrātiski, vadoties pēc skolas 

Attīstības plānā noteiktā un izzinot pedagogu kārtējās vajadzības mācību līdzekļu iegādei. 

Priekšlikumi tiek koleģiāli izvērtēti un atbalstītie ieteikumi tiek iekļauti skolas kārtējā gada budžetā 

vai ilgtermiņa investīcijās un tiek iekļauts Vecumnieku novada Izglītības attīstības stratēģijā 2020.-

2023. gadam un Vecumnieku novada Attīstības programmā 2020. - 2026. gadam.  

Lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu apguvi, iestāde nodrošinājusi: 

- ar nepieciešamajiem mācību tehniskajiem līdzekļiem. Pārskata periodā iegādāti: 

Iegādātie tehniskie 

līdzekļi 

(skaits) 

2018. gads 2019. gads 2020. gads 

Skolā kopā 

uz pārskata 

brīdi 

Izmaksas 3 

gados (eiro) 

Datori 
2 2 1 55 

 

1696,59 

Planšetdatori - 6 22 28 3594,61 

Printeri (skaits) - 3 - 15 444,46 

Projektori (skaits) 2 2 - 15 1423,86 

Interaktīvās tāfeles 

u.c. 
- - - 6  

Digitālās klavieres - 1 - 1 725 

 

Aptaujā par iestādes resursiem 55% izglītojamo atzīst, ka skolā ir pieejams  dators ar interneta 

pieslēgumu, ja tas nepieciešams mācībām. Pedagogi atzīst, ka visiem pedagogiem ir pieejami 

datori un printeri, kas atvieglo ikdienas darbu un to, ka regulāri tiek papildināts tehnoloģiju klāsts. 

- ar nepieciešamo mācību literatūru, papildliteratūru, metodiskajiem materiāliem, uzziņas 

literatūru, daiļliteratūru.c.: 

Mācību 

materiāli 

2018. 

(eiro) 

Uz 1 izgl. 

(eiro) 

2019. 

(eiro) 

Uz 1 izgl. 

(eiro) 

2020. 

(8 mēn.) 

(eiro) 

Uz 1 izgl. 

(eiro) 

Mācību 

grāmatas un 

2013,24 10,7 1265,14 6,9 1200 7,1 
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papildliteratūra 

Daiļliteratūra, 

t.sk. uzziņu 

literatūra 

619,70 3,3 649,73 3,6 486,22 2,9 

Mācību līdzekļi 3495 18,6 3670 20.1 3000 17,9 

Periodika, t.sk. 

elektroniskā 

500 2,7 500 2,7 651 3,9 

86% izglītojamo atzīst, ka skolas bibliotēkā ir pieejamas grāmatas un žurnāli, kas 

nepieciešami mācībām. 97% vecāku atzīst, ka bērni ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem. Pedagogi akcentē, ka sakarā ar jaunā pamatizglītības standarta ieviešanu, dabaszinību 

mācību priekšmetos nepieciešams papildināt mācību  līdzekļu klāstu, uzsver, ka viss nepieciešamais 

darbam tiek nodrošināts. 

Ar 2019. gadu skolai noslēgts nomas līgums ar  SIA “Ortega”par kopējamo iekārtu nomu.  

Materiāltehniskie resursi tiek uzraudzīti, veikti apkopes darbi, plānota attīstība, periodiski 

veikta pedagogu apmācība to lietošanā. To nodrošina no pašvaldības budžeta atalgots datorsistēmu 

tehniķis. 

Pārskata periodā veiktie uzlabojumi skolu infrastruktūrai, telpās, mācību kabinetos: 

Gads Veiktie uzlabojumi 
Izmaksas 

(eiro) 

2018. - ierīkota ugunsdrošības signalizācijas sistēma  skolas ēkā; 13245 

- atjaunots sporta spēļu laukums stadionā; 80440 

- veikti remontdarbi un iekārtota telpa lietvedības sekretāres darba 

pienākumu veikšanai; 

4943 

- uzstādīta āra aktivitāšu ierīce pirmsskolā; 4300 

- dabaszinātņu kabineta laboratorijas remonts, nomainītas mēbeles, 

iegādātas ierīces un ķīmiskās vielas darbu veikšanai, remonts 

matemātikas kabinetā, sporta zāles palīgtelpu remonts; 

34100 

2019. -kosmētiskais remonts sporta skolotāja kabinetā, iegādātas jaunas 

mēbeles; 

1500 

- remonts fizikas kabineta laboratorijā, iegādātas jaunas mēbeles; 6630 

-ierīkota ugunsdrošības signalizācijas sistēma pirmsskolā; 6880 

-remonts pirmsskolas ēkas ieejas vestibilā, atjaunota grīda; 

 

10500 

- iegādāti izglītojamo galdi un krēsli latviešu valodas kabinetā; 1000 

- nomainīti garderobes skapīši pirmsskolas 2 grupās; 2000 

- 3 metāla darba galdi zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetam; 618 

- elektroierīces meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetam 

(veļas mašīna, trauku mazgājamā mašīna) 

600 

-veikti elektrotehniskie pārbaudes mērījumi abās ēkās. 1670 
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2020. - saules staru slāpēšana aprīkojot logus ar žalūzijām (18 logiem); 3000 

-tautas tērpu brunči deju kolektīvam; 500 

-sporta inventārs pirmsskolā; 1200 

- ēku būvkonstrukciju pārbaude abās skolās 3000 

-sporta zāles vestibila un kāpņu telpas remonts; 18845 

 

- izglītojamo krēsli fizikas kabinetā 

600 

 -zāles griestu atjaunošana pirmsskolā 2308 

 

Skolas finanšu resursu nodrošināšana un izmantošana 

 

Ikgadējā skolas budžeta tāmes plānošana notiek iesaistoties visam kolektīvam, tiek izvērtēti 

ieteikumi, ar budžeta tāmi iepazīstināts kolektīvs un skolas padome. Plānotajiem, finansiāli 

apjomīgākiem projektiem tiek lūgts papildus finansējums novada Domei. Gada ietvaros, pēc 

nepieciešamības tiek veikti budžeta grozījumi, par budžeta līdzekļu izlietojumu direktore atskaitās  

darbiniekiem un skolas padomei.  Budžets ir pietiekams, lai nodrošinātu iestādes darbību: 

Budžeta 

gads 

Valsts finansējums 

(eiro) 

Pašvaldības 

finansējums 

(eiro) 

Maksas 

pakalpojumi 

(eiro) 

 

Kopā 

(eiro) 

2018. 243084 508239 13599 764823 

2019. 239325 439042 10000 688367 

2020. 157987 (8 mēn.) 451505 10000 619442 
 

Ikgadējais darba algu fonds ir : 
 

Budžeta 

pozīcijas 
2018.gads 2019.gads 2020. gads 

5-6 gadīgo 

apmācībai 

25392 25888 14752 (8 mēnešiem) 

Interešu 

izglītībai 
Valsts 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums 

Valsts 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums 

Valsts 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums 

 15400 5296 16096 3925 12448 1736 

Kopējais  20696 20021 14184 (8 mēn.) 

Pedagogu 

darba algām 

189376 183816 122512 (8 mēn.) 

Pirmsskolas 

skolotāju 

darba algām 

68709 72837 77627 

Tehniskajam 

personālam 

198814 199437 208080 

 

Skolas uzturēšanas izmaksas, kuras veido pakalpojumu izmaksas, krājumi un pamatkapitāls: 
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Budžeta gads Summa Piezīmes 

2018. 256670 Sporta laukuma pārbūve 

(80440) 

2019. 178873  

2020. 174889  

Papildus tiek piesaistīti finanšu līdzekļi piedāvājot telpas vasaras nometņu rīkošanai, tiek 

iznomātas telpas ģimenes ārsta prakses vietai, izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai SIA 

Ēdiens.lv. Sadarbībā ar pirmsskolas izglītojamo vecākiem, atjaunota āra nojume, smilšu kaste, 

šūpoles pirmsskolas iestādes teritorijā. Skolai atvērts ziedojumu konts, saņemti skolas absolventu 

dāvinājumi - mēbeles skolotāju istabai, ragaviņas un rotaļlietas pirmsskolas bērniem, datori un 

printeri. Lai atslogotu skolas budžetu, skola iesaistījusies projektos – ES sociālā fonda projektos - 

”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas mazināšanai”. Dažādu skolas  aktivitāšu nodrošināšanai, izveidojusies cieša 

sadarbība ar zemnieku saimniecību ”Bogdani”. 

SASNIEGUMI: 

1. Demokrātisks skolas budžeta plānošanas un pārraudzības modelis. 

2. Labs nodrošinājums ar mācību materiāliem un mācību līdzekļiem, plānveidīgi tiek nodrošināti 

nepieciešamie resursi kvalitatīvam mācību darbam. 

3. Aktīvs skolas bibliotēkas darbs mācību materiālu apzināšanā, skolotāju iepazīstināšanā ar 

piedāvājumu un iegādē. 

4. Mācību kabineti, skolas bibliotēka nodrošināta ar tehnoloģijām, laba tā uzraudzība, plānveidīgi  

tiek papildināts to klāsts. 

 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

1. Turpināt plānveidīgu skolas telpu atjaunošanas un modernizācijas procesu (pirmsskolas 2 

grupas, guļamistabas, gaiteņi, klašu telpas, sporta zāles tribīnes u.c.). 

2. Piesaistīt papildus līdzekļus iesaistoties projektu piedāvājumos, stiprināt saites ar vietējiem 

uzņēmējiem un absolventiem. 

3. Mācību materiālu pakāpeniska iegāde jaunā pamatizglītības standarta prasību nodrošināšanai. 

4. Garderobes telpu labiekārtošana, personīgo mantu skapīšu iegāde. 

5. Uzturēt un virzīt jautājumu pašvaldībā par sporta stadiona pakāpenisku renovāciju. 

6. Nodrošināt apstākļus un ierīces  āra aktivitātēm. 

 

Kvalitātes rādītāja vērtējums: 3 (labi). 
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4.6.2. Personālresursi 
Personāla nodrošinājums 

Izglītības programmu īstenošanai iestādē un resursu uzturēšanai  nodarbināti 39 pedagoģiskie,( 34 

sievietes, 5 vīrieši)  un 27 tehniskie darbinieki. Skolā nodrošināti visi nepieciešamie personāla 

resursi. 

Personāla darba slodzes un finansēšanas avoti: 

 
Darba slodzes 

Finansējums 

Valsts Pašvaldības Projekta 

Pirmsskolas skolotāji 6,88 2,35 4,53  

Pirmsskolas metodiķis 0,5  0,5  

Vispārējās izglītības 

pedagogi 

13,378 13,378   

Interešu izglītības 

pedagogi 

2,067 1,633 0,234 0,2 

Administrācija 3,272 1,272 2  

Direktors 1 1   

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

0,272 0,272   

Struktūrvienības 

vadītājs 

1  1  

Direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā 

1  1  

Atbalsta personāls 2,9 0,8 1,4 0,7 

Pedagogs-karjeras 

konsultants 

0,05 0,05   

Logopēds 0,55 0,15 0,4  

Pedagogu palīgi 1 0,3  0,7 

Bibliotekārs 0,3 0,3   

Psihologs   1 reizi 

nedēļā 

 

Sociālais pedagogs   3 dienas 

nedēļā 

 

Medmāsa 1  1  

Tehniskie darbinieki 24,3    

 

Pedagogu kvalifikācija atbilstoša valstī noteikto normatīvo aktu prasībām: 36 (92,3%) - 

augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 (2,5%) - cita augstākā, 2 (5,1) mācās. 11 (28%) pedagogiem 

iegūts maģistra grāds. 26% (9) pedagogu iegūta papildspecialitāte, 9%(3) - 2 papildspecialitātes 
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mācāmās jomas ietvaros, lai kvalitatīvi iekļautos pedagoģiskajā procesā skolā un darbu kvalitatīvi 

veiktu vienā iestādē.  

Pedagogi  pēc vecuma: 

 
Pedagogu vidējais vecums 49 gadi. Uz vērtēšanas brīdi darbu skolā veic 7 pensijas vecuma 

pedagogi, 4 no viņiem darba attiecības neturpinās. 
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Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte 
 

Pedagogu darba slodzes: 

 
Pamatdarbā nodarbināti 28 (72%) pedagogi, blakus darbā - 11 (28%). 

 

Personāla attīstība 

Izglītības iestāde rūpējas par pedagogu profesionālo pilnveidi. Ir izstrādāts plāns pedagogu 

profesionālajai pilnveidei 2019./20. - 2022./23. mācību  gadam, atbilstoši valstī noteiktajām 

prasībām  un skolas Attīstības plānam. Pārskata periodā skola organizējusi šādus profesionālās 

pilnveides kursus: “Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiskā izvērtēšana (procedūra, 

rezultāti, to analīze, atgriezeniskā saite, individuālais izglītības programmas apguves plāns, 

starpinstitūciju sadarbības organizēšana) periodā no 7 līdz 12 g.v.” (Kokneses pamatskola – attīstības 

centrs), “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās 
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traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī” (Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - 

attīstības centrs), “Uzvedības problēmu izglītības iestādē analīze”( Nodibinājums "Mācību centrs 

Atbalsts"), “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām” (Jelgavas pamatskola  VALDEKA – attīstības centrs). 

Aptaujā 100% pedagogu atzīst, ka skolas vadība atbalsta profesionālo pilnveidi, 93% saka, 

ka skolā tiek piedāvāti tālākizglītības kursi u.c. prof. pilnveides iespējas, 86% izsakās par to, ka 

darbā noder kursos apgūtais. 86% atzīst, ka skolā  ir iespēja uzzināt par jaunumiem izglītības 

sistēmā, konkursiem, projektiem u.c. aktualitātēm. 

Pedagogi iesaistās Vecumnieku novada metodisko jomu aktivitātēs, kopīgos pasākumos 

novadā. Skola ir Latvijas sporta tūrisma federācijas  un Latvijas basketbola federācijas sastāvā. 

Aktīvi tajā darbojas 2 pedagogi (viens - valdē). Tiek veicināta pedagogu savstarpējā sadarbība. 

Atbilstoši skolas nepieciešamībai, pedagogi tiek motivēti apgūt papildspecialitātes - pedagogiem 

iegūtas papildspecialitātes, arī šobrīd 3 pedagogi iekļāvušies studiju procesā. Lai uzlabotu skolas 

darba kvalitāti, atbilstoši prioritātēm un skolas darba mērķiem, tiek akcentēta iekšējā un ārējā 

sadarbība. Pedagogi savas mācību jomas ietvaros ir iesaistījušies metodiskajās komisijās skolā, kur 

metodiski bagātinās vadot un analizējot pieredzes stundas, diskutē par problēmjautājumiem, izlemj 

par vienotu pieeju mācību procesa vadībā un satura plānošanā, sniedz ieteikumus iekšējo normatīvo 

aktu izmaiņām skolā. 100% pedagogu snieguši pozitīvas atbildes, ka ir apmierināti, ka strādā tieši 

šajā skolā. 79% atzīst, ka jaunajiem kolēģiem ir skolā viegli iedzīvoties.  

SASNIEGUMI: 

1. Skolā strādā profesionāli pedagogi. 

2. Tiek nodrošināts iekļaujošs un profesionāls atbalsts jaunajiem pedagogiem. 

3. Skola organizē un atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi. 

4. Labi uzsākts atbalsta personāla darbs, veiksmīga sadarbība. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

1. Veidot stabilu un noturīgu pedagogu kolektīvu, veicināt pedagogu pārkvalifikāciju, 

papildspecialitātes iegūšanu, jaunu pedagogu piesaisti. 

2. Nepietiekama atbalsta personāla  ikdienas klātbūtne skolā. 

3. Pilnveidot pedagogu prasmes darbā ar tehnoloģijām. 

 

Kvalitātes rādītāja vērtējums: 4 (ļoti labi) 

JOMAS “RESURSI” NOVĒRTĒJUMS – 4 (ĻOTI LABI) 
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4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
Skolas darbs tiek organizēts sistēmiski - atbilstoši valstī noteiktajiem īstermiņa un ilgtermiņa 

dokumentiem, skolas Attīstības plānam, gada darba plānam un vadoties pēc kārtējā laika perioda 

aktualitātēm. Tas tiek pārraudzīts un katra gada noslēgumā tiek organizēta darba izvirzīto prioritāšu 

izvērtēšana. Pašvērtēšanas procesā ievērots šāds cikls: 

- katrs pedagogs pēc vienotas metodikas veic sava darba pašvērtēšanu katra mācību gada 

noslēgumā (analizē savu veikumu un skolas darbu kopumā pa jomām, sniedz savus ieteikumus 

darba pilnveidošanai, iezīmē jomas, kurās veicami uzlabojumi); 

- darbinieki veic vispārīgo vērtēšanu pa jomām (1 reizi trijos gados); 

- aptauju veikšana EDURIO platformā izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem; 

- pašvērtēšanas procesa vadītāja izvirzīšana pedagoģiskās padomes sēdē; 

- darba grupu izveide, grupu vadītāju izvirzīšana jomu pašvērtēšanas veikšanai; 

- darba grupu vadītāju tikšanās, sasniegumu akcentēšana, veicamo uzlabojumu noteikšana; 

- skolas darbinieku, skolas padomes iepazīstināšana ar pašnovērtējumu kārtējam gadam; 

- skolas prioritāšu izvirzīšana nākošajam darba cēlienam. 

- skolas tālākās attīstības plānošana. 

Skolas darbā noteicošs ir komandas darbs un darbinieku vienota izpratne par kopīgo mērķu 

sasniegšanu. Direktore gada noslēgumā organizē individuālas sarunas ar katru pedagogu par 

personīgajiem un iestādes ieguvumiem kārtējā gadā. Pedagogiem iespēja runāt par saviem 

sasniegumiem un neapmierinātību, sniegt ieteikumus skolas darba pilnveidei. Tas dod iespēju 

ikvienam justies svarīgam un nozīmīgam skolas kopīgā izaugsmē. 93 % pedagogu atzīst, ka ir 

saprotams skolas Attīstības plāns.  100% pedagogu atzīst, ka skolas darbības kvalitātes 

uzlabošanai tiek veiktas pārdomātas darbības un, ka skolas vadība nodrošina informāciju par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, saistībā ar skolas Attīstības plānu. 71% pedagogu ir bijuši  

ieteikumi skolas darbības pilnveidei, par kuriem informēta arī skolas vadība. Pedagogi atzīst, ka 

skolā valda demokrātisks vadības stils, regulāri notiek izglītojamo un pedagogu sasniegumu un 

ikdienas darba novērtēšana, regulāri tiek dota iespēja izteikt savu viedokli plānošanā, sniegt idejas. 

48% izglītojamo izsakās, ka ir iespējas pārrunāt ieteikumus par skolas darba uzlabošanu, citi 

atzīst, ka ir iespējas, bet to neizmanto. 
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Aptaujātie izglītojamo vecāki izsakās, ka nav pietiekami aktīvi, lai piedalītos skolas attīstības 

plānošanā, ka nav pietiekamas izpratnes par šo procesu. 55% vecāku atzīst, ka ir bijusi iespēja 

piedalīties skolas attīstības plānošanā. 

SASNIEGUMI: 

1. Vienota izpratne, sistēmiska pieeja pašvērtēšanas procesa plānošanā un norisē. 

2. Visu ieinteresēto pušu iesaiste skolas attīstības plānošanā un sasniegumu izvērtēšanā. 

3. Skolā demokrātiska pedagogu un skolas vadības sadarbība. 

4. Regulāra atgriezeniskā saite kolektīvam par veiktajiem darbiem skolas attīstībā, par 

izglītojamo un pedagogu ikdienas sasniegumiem. 

5. Skolā izveidota labvēlīga  un motivējoša apbalvojumu sistēma. 

6. Izstrādāts Misas pamatskolas Nolikums. 

7. Elastīga, uz pamatojumiem balstīta izmaiņu ieviešana skolas iekšējās kārtības noteikumos 

(par izglītojamo dienasgrāmatām, mobilajām ierīcēm). 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Aktivizēt izglītojamo pašpārvaldes darbu skolā (ieteikumus par skolas attīstību, aktīva 

dalība skolas darba pašvērtēšanā). 

2. Sekmēt izglītojamo vecāku aktīvu iesaisti skolas darba plānošanā, novērtēšanā. 

3. Sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm, izstrādāt skolas Attīstības plānu 2020.-2023. 

gadam. 

4. Pārorganizēt skolas darbu atbilstoši pamatskolas statusam, normatīvo aktu pārstrāde saistībā 

ar skolas statusa maiņu. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
Skolas vadība: direktore (1 slodze), direktores vietniece izglītības jomā (0,272 slodzes), 

struktūrvienības vadītāja (1 slodze) savus darba pienākumus veic, atbilstoši izglītības likuma 30. 

panta prasībām iestādes vadītājam un amata aprakstā norādītajiem pienākumiem. Darbs tiek 

organizēts, lai atbilstu valsts, pašvaldības un skolas normatīvo aktu prasībām, kā arī mērķiem un 

uzdevumiem, kuri kolektīvi izvirzīti un skolai jāsasniedz noteiktā periodā un Attīstības plānā 

ietvertajam pamatuzdevumam (misijai), no kuras izriet darbības mērķi. Lai tos sasniegtu, tiek 

plānotas prioritātes un uzdevumi katram gadam. Misas vidusskolas Nolikums apstiprināts 2018. 

gada 28. martā. Iestādē ir izstrādāta personāla vadības struktūrshēma.  
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 Skolas vadības darbs ir sistēmisks, vērsts uz sadarbību un labu rezultātu. Notiek regulāra 

informācijas apmaiņa par iestādes darbu - pirmdienu rītos notiek vadības apspriedes, kur iezīmētas 

iepriekšējā perioda veiksmes, neveiksmes, risinājumi un plāns kārtējai darba nedēļai. Seko kopīgā 

skolas līnija, kurā tiek sumināti izglītojamie, pedagogi par panākumiem, klases - vēstneši skolu 

iepazīstina ar sagatavoto informatīvo vēstījumu, tiek nosprausti mērķi kārtējai darba nedēļai. 2 

reizes mēnesī ieplānotas tehniskā personāla sanāksmes. Pedagogi atzīst, ka skolas darbs tiek rūpīgi 

plānots un atbilstoši iespējām īstenots, ka darbinieki zina savus pienākumus un atbildības jomas, 

savā starpā sadarbojas. 86% pedagogu atzīst, ka skolā ir izveidots informācijas aprites risinājums, 

kur var uzzināt par jaunumiem un aktualitātēm, 100% atzīst, ka tas apmierina. 

Vadība organizē darba grupu izveidi, veicina sadarbību starp grupām, veicot plānošanas, 

uzraudzības un novērtēšanas pasākumus. Pedagogi atzīst, ka plānošanas procesos veiksmīgi tiek 

iesaistīts viss kolektīvs, vadība regulāri interesējas par paveikto un turpmākajām iecerēm, atbalsta, 

motivē, sniedz precīzas un saprotamas norādes. Vadība uzklausa kolektīva vairākuma viedokli 

lēmumu pieņemšanā, augstu novērtē darbinieku idejas, kopīgi tās attīstot.79% pedagogu izsakās, 

ka saņem izvērtējumu no skolas vadības par sava darba kvalitāti, 86% par to, ka skola atbalsta 

pedagoga darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. Vadības komanda augstu vērtē un praktizē 

sadarbības un pašorganizēšanās prasmes. Augstu tiek novērtēts komandas darbs, pozitīva 

komunikācija, kas nodrošina skolas kopējās emocionālās vides veidošanu. Vadība elastīgi reaģē uz 

izmaiņām, kontrolē emocijas stresa situācijās, pacietīgi risina problēmjautājumus, veiksmīgi vada 

sarunas. Pedagogi izsakās, ka vadība izturas cieņpilni un atsaucīgi reaģē, ja nepieciešama 

palīdzība, rīko kolektīva saliedēšanas pasākumus, ir vēlme darīt, lai  ikviens kolektīvā justos labi. 

Vadības komanda ir ar lielu pedagoģisko pieredzi, regulāri apmeklē profesionālās pilnveides 

kursus, regulāri pilnveido savas zināšanas, labi  pārzina pedagoģisko procesu, tā psiholoģiskos 

aspektus, daudz laika velta pedagogu un izglītojamo motivēšanas darbam. Veicina mērķtiecīgu un 

plānveidīgu pedagogu tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. 

Lai uzlabotu skolas darba kvalitāti, atbilstoši prioritātēm un skolas darba mērķiem, vadība 

akcentē iekšējo un ārējo sadarbību. Pedagogi savas mācību jomas ietvaros iekļāvušies metodiskajās 

komisijās, kuras darbojas atbilstoši skolā pieņemtajai kārtībai “Par metodiskā darba organizēšanu 

Misas vidusskolā”. 4 reizes gadā tiek plānotas pedagoģiskās padomes sēdes (2 no tām tematiskās) 

par jautājumiem, kas noteikti skolas prioritātēs, lai konstatētu problēmas vai atsevišķas jomas 

virzību uz pozitīvu rezultātu un pieņemtu lēmumus, kas uz to ved. Četras reizes gadā tiek 

paplašināti analizēti mācību sasniegumi, iezīmētas veiksmes un uzlabojamās jomas. Pēc 
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nepieciešamības atsevišķi problēmjautājumi tiek skatīti mazajās pedagoģiskajās sēdēs. Skolas darba 

gads noslēdzas ar pedagoģiskās  padomes sēdi, kurā tiek analizēti skolas gada sasniegumi (mācību 

darbs, valsts pārbaudes darbi, interešu izglītības pulciņu darbs, MK darbs u.c.) un izvirzīto skolas 

prioritāšu izpilde konkrētajā gadā. 

Vadība veicina un stabilizē sadarbību ar skolas padomi: 2 reizes gadā notiek skolas padomes 

sanāksmes, kurās:  tiek runāts par būtiskām izmaiņām skolas ikdienā (par mobilo tālruņu 

izmantošanu skolā, izglītojamo dienasgrāmatu lomu, drošību u.c.), kā rezultātā, tiek rīkotas aptaujas 

un veiktas izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos; notiek iepazīstināšana ar skolas gada prioritātēm, 

ieteikumiem budžeta plānā, atskaites par budžeta izpildi, par izglītojamo vērtēšanu u.c. skolas darba 

aspektiem. Kopā pilnveidots Skolas padomes reglaments, 2020. gadā pārvēlēts skolas padomes 

sastāvs. 

Skolas vadība rūpējas par skolas tēla veidošanu sabiedrībā. Par panākumiem tiek stāstīts 

sabiedrībai skolas mājas lapā, skolas facebook kontā, Vecumnieku novada ziņās u.c. 

Vadība veicina skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas, notikušas izmaiņas sastāvā un vadībā. 

Šobrīd darbs jāpilnveido. 

Pedagogi savā ikgadējā pašvērtējumā un skolas darba izvērtēšanā iezīmējuši turpmākos 

skolas orientierus: vīziju, misiju un veicamos uzdevumus. Iezīmētie orientieri ir: atvērta ikviena 

vecuma interesentam, uz sadarbību veicinoša, tradīcijām bagāta kultūrvieta Misas ciematā, 

mūsdienīga, psiholoģiski un emocionāli  droša mācību iestāde. 

100% aptaujāto pedagogu apliecina, ka apmierināti, ka strādā tieši šajā skolā. 68% vecāku 

ieteiktu šo skolu citiem.  

SASNIEGUMI: 

1. Cieņpilna vadības attieksme, atsaucība, atbalsta nodrošināšana, motivēšana. 

2. Skola nodrošina prakses vietas studentiem. 

3. Demokrātisks skolas darba plānošanas un novērtēšanas process. 

4. Regulāras  atgriezeniskās saites nodrošināšana par panākumiem un plānotajām aktivitātēm. 

5. Darboties veicinoša vide, darbinieki zina savus pienākumus un atbildības jomas. 

6. Regulārs un visiem zināms informācijas aprites nodrošinājums. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Pilnveidot  skolas  sadarbību ar citām skolām. 

2. Aktivizēt pirmsskolas un pamatskolas pedagogu sadarbību. 

3. Pedagogu piesaiste. 
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Kvalitātes rādītāja vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Lai kvalitatīvi nodrošinātu skolas darbību, sekmētu vērtībizglītību un akadēmiskos 

sasniegumus, tiek veicināta skolas sadarbība dažādās jomās  ar dažādām institūcijām.  

Ārējā sadarbība: 

personīgās izaugsmes jomā: 

- ar Vītolu fondu (atbalsts studijām vidusskolas absolventiem); 

- ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju programmā “Esi līderis” (apliecības 

par profesionālās izglītības ieguvi uzņēmējdarbībā ieguvuši 6 vidusskolas, 5 - pamatskolas 

posmā); 

- ES sociālā projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros (mācību 

vizītes, sadarbība ar absolventiem, attīstoši pulciņi u.c.); 

- projekta PUMPURS aktivitātes; 

- ar skolas absolventiem (karjeras izglītība, pasākumu vadīšana, sponsorēšana); 

- Iecavas PII „Cālītis” pieredzes apmaiņa; 

- ar Vecumnieku novada izglītības nodaļas metodisko jomu koordinatoriem. 

 

mākslinieciskās pašdarbības ietvaros:  

- koriem pārskata periodā  ar Dobeles mūzikas skolu, Bauskas novada skolu koriem kopīgos 

pasākumos un skatēs, Iecavas vidussskolas kori, dalība zēnu koru kustībā valstī; 

- tautas deju kolektīviem ar Ulbrokas vidusskolas, Ogres sākumskolas, Ogres valsts 

ģimnāzijas Babītes vidusskolas, Pilsrundāles vidusskolas, Bauskas valsts ģimnāzijas, Vecumnieku 

novada skolu kolektīviem, sadancošanās pasākumi, noorganizēts Kustību un mākslas festivāls, 

pirmsskolas deju kolektīviem sadarbība ar Iecavas novada deju kolektīviem; 

sporta jomā: 

-  ar Vecumnieku novada Domes sporta skolu (pasākumi, telpas, treneris, interešu izglītības 

programma); 

- ar Vecumnieku novada volejbola komandām (spēles sporta zālē, inventāra piesaiste); 

- ar Latvijas sporta tūrisma federāciju (skolotāja federācijas vadītāja vietniece, pasākumi 

Misā, vadība, pārgājieni kalnos, darbs pie talantu atklāšanas, izturības un fizisko prasmju 

izkopšanas); 

- ar orientēšanās sporta klubu “Alnis”, “Ogre”, EKOO; 
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- ar Latvijas basketbola federāciju (skola tās biedrs); 

- ar sporta skolu “Dartija”; 

- ar Vecumnieku novada skolām (sacensības). 

pedagogu profesionālajā pilnveidē: 

- ar Rīgas valda Avotiņa pamatskolu- attīstības centru; 

- ar Kokneses pamatskolu - attīstības centru; 

- ar Jelgavas pamatskolu “Valdeka”- attīstības centru; 

- ar Vecumnieku vidusskolu (kursi, metodiskās dienas, jomu vadītāju viesošanās - stundu 

vērojumi, kopīga stundu analīze u.c.). 

Ekoskolu kustības jomā: 

- ar Salaspils 1. vidusskolu ; 

- ar Vecumnieku novada skolām - kopīgas “Rīcības dienas”, “Zaļās jostas” rīkotās akcijas, 

“Koku dienas” u.c.; 

- ar Vides fondu. 

Skolas ikdienā notiek regulāra sadarbība : 

- ar Vecumnieku novada domes administrāciju, deputātiem (direktore ir Vecumnieku novada 

Domes deputāte), izglītības nodaļu dažādu metodisku un iestādes nodrošinošu jautājumu 

kārtošanai; 

- ar Vecumnieku novada sociālo dienestu, bāriņtiesu - bērnu interešu aizstāvībai; 

- ar izglītojamo vecākiem (dalība vecāku nedēļās skolā, kopīgos svētku pasākumos, “vecāku 

skoliņas” nodarbībās, līdzdalība talkās, vecāku iniciēti projekti skolā, līdzdalība sporta un sporta 

tūrisma pulciņa organizētajās aktivitātēs, vasaras kalnu kāpšanas braucienos, u.t.t.); 

- ar  zemnieku saimniecību “Bogdani” dažādu kopīgu projektu realizācijā, izmanto saimniecības 

privāto sektoru sporta tūrisma pasākumiem un trasēm, materiālu piegāde skolas saimniecības 

vajadzībām. Skola stādīja Latvijas 100-gades birzīti saimniecības īpašumā. Šobrīd kopīgs projekts 

“Iedzīvotāji veido savu vidi”; 

- ar nodibinājumu “Iespējamā misija - Mācītprieks” pedagogu piesaistei (līdz šim nesekmīgi); 

- ar vietējo kūdras pārstrādes uzņēmumu AS “AGARIS LATVIA”, lai veicinātu karjeras 

izglītību un iepazītos ar ražošanas procesu; 

- iekļaujas projektos “Skolas piens, “Skolas auglis”. 
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SASNIEGUMI: 

1. Aktīva un veiksmīgi organizēta sadarbība mākslinieciskās pašdarbības  un sporta tūrisma 

pulciņu ietvaros. 

2. Veiksmīga sadarbība ar skolas absolventiem (sporta, kultūrizglītības, karjeras izglītības 

jomās). 

3. Veiksmīga sadarbība ar Vecumnieku novada institūcijām. 

 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

1. Atrast līdzvērtīgu sadraudzības skolu ārpus Latvijas, veidot apmaiņas programmas 

pedagogiem un izglītojamajiem. 

2. Meklēt iespējas iekļauties projektos. 

Kvalitātes rādītāja vērtējums: 3 (labi) 

JOMAS “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” NOVĒRTĒJUMS: 4 (ĻOTI LABI) 

 

5. Citi sasniegumi 
- Skola īsteno pēctecīgas vispārējās izglītības programmas (no 1,5 - 19 gadu izglītojamajiem), 

tiek nodrošinātas sadarbības un izsekojamības iespējas bērna attīstības dinamikai; 

- Ir nodrošināta iespēja pietuvināti dzīves vietai mācīties izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, tiek nodrošināts (šobrīd nepietiekami) atbalsta personāls, laba pedagogu sadarbība šo 

izglītojamo sasniegumu veicināšanai un izvērtēšanai; 

- Labi rezultāti tiek uzrādīti vidusskolas beigšanas eksāmenos, kas pārsniedz novada un valsts 

kopīgos rādītājus: zināšanu kopvērtējumā 2018./19. m. g.- 55,77% (novadā 51,44%, valstī 

52,30%); 2017./18.m.g.- 58,4% (novadā 53% ,  valstī 49,98%); 

- Saņemta fonda “Draudzīgais  aicinājums”  balva par izaugsmi vēsturē; 

- Regulāri labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs vēsturē, krievu valodā, angļu valodā, 

latviešu valodā; 

- Daudzveidīgs interešu izglītības pulciņu piedāvājums, valsts  un starptautiska mēroga 

sasniegumi sporta tūrismā; 

-Daudzpusīgs interešu izglītības nodarbību klāsts pirmsskolā (datorika, sports, angļu valoda, 

tautas dejas); 
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- Aktīva iekļaušanās Misas ciemata kultūras dzīves norisēs, augstvērtīgi sagatavoti svētku 

koncerti, noturīgas skolas tradīcijas; 

- Skola - aktīva Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicinātāja, aktīvs darbs 

iekļaujoties Latvijas skolu jauniešu dziesmu un deju svētku kustībā (deju kolektīvi sākot ar 

pirmsskolas, 3 kori); 

- Skola nodrošina prakses vietas topošajiem pedagogiem un lietvedības darbiniekiem; 

- Tradicionāli skola rīko republikas mēroga sporta tūrisma un orientēšanās sacensības 

“Lāčplēša kauss”; 

- Veiksmīga sadarbība ar skolas absolventiem, aktīvi darbojas tautas sports, karjeras izglītības 

veicinoši pasākumi; 

- LU un Stradiņa Universitātes pateicības par labu izglītojamo sagatavošanu studijām; 

- Sadarbībā ar SIA Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju realizēta 

profesionālās izglītības programma “Esi līderis” pamatskolā un vidusskolā; 

- Skola iekļāvusies EKO skolu kustībā un realizē vairākas Vides fonda piedāvātās programmas 

(“Izzini mežu”, “Putni un mēs”). Ik gadus atzīstami rezultāti izlietoto bateriju un  makulatūras 

vākšanas akcijās (2020. gadā par bateriju vākšanu - 3. vieta Zemgales reģionā kopvērtējumā, 2. 

vieta uz vienu izglītojamo); 

- Demokrātisks skolas darba plānošanas, pārraudzības un novērtēšanas process, labas 

savstarpējās darbinieku attiecības. 

Misas vidusskolas darbības pašnovērtējuma kopsavilkums 

 

Joma Rezultatīvais rādītājs Vērtējuma 

līmenis 

4.1. Mācību saturs Izglītības iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

Ļoti labi 

Jomas novērtējums – 4 (ļoti labi) 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 

Labi 

Labi 

Labi 

Jomas novērtējums – 3 (labi) 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas 

darbā 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 
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pārbaudes darbos 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un 

sociālpedagoģiskais atabalsts 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar 

speciālajām vajadzībām 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 

 

Ļoti labi 

 

Ļoti labi 

Ļoti labi 

Labi 

Labi 

Ļoti labi 

 

Labi 

Jomas novērtējums – 4 (ļoti labi) 

4.5. Izglītības iestādes vide 4.5.1. Mikroklimats 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Ļoti labi 

Ļoti labi 

Jomas novērtējums – 4 (ļoti labi) 

4.6. Izglītība siestādes resursi 4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

4.6.2. Personālresursi 

Labi 

Ļoti labi 

Jomas novērtējums – 4 (ļoti labi) 

4.7. Izglītības iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana 

un attīstības plānošana 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 

Ļoti labi 

 

Ļoti labi 

 

Labi 

Jomas novērtējums – 4 (ļoti labi) 

 

6. Turpmākā attīstība 
 

Pamatjoma Skolas attīstības prioritātes Indikatori 

Mācību saturs- 

iestādes īstenotās 

izglītības 

programmas 

  

Licencēt speciālās izglītības 

programmu izglītojamajiem  ar 

garīgās attīstības traucējumiem (kods 

21015811). 

Sagatavota un licencēta speciālās 

izglītības programma 

izglītojamajiem  ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811). 

 Licencēt pamatizglītības programmu 

(kods 21011111)  un speciālās 

izglītības programmu izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem (kods 

Sagatavotas un licencētas 

pamatizglītības programma (kods 

21011111)  un speciālās izglītības 

programma izglītojamajiem ar 
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21015611) atbilstoši jaunajam 

pamatizglītības standartam. 

mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611) atbilstoši jaunajam 

pamatizglītības standartam. 

 Uzsākt kompetencēs balstīta mācību 

satura ieviešanu 1., 4., 7. klasē. 

2x mēnesī notiek pedagoģiskā 

procesa plānošana un atgriezeniskās 

saites izvērtēšanā darba grupās; 

4x gadā izvērtē jaunā 

pamatizglītības standarta ieviešanas 

gaitu 1.,4., 7. klasēs. 

 Izglītot pedagogus un izglītojamo 

vecākus par kompetencēs balstīta 

mācību satura ieviešanu.   

Vecākiem skolas publiskajā vidē 

internetā pieejama informācija par 

iespēju izprast sava bērna 

mācīšanās vajadzības; 

Piedāvāti projekta „Skola 2030”  

materiāli pedagogiem un vecākiem; 

Pedagogu regulāra dalība 

profesionālās pilnveides kursos. 

 Pirmsskolā turpināt padziļināti apgūt 

kompetencēs balstīto pirmsskolas 

mācību programmu. 

Regulāra pirmsskolas skolotāju  

sadarbība, plānojot jēgpilnu  

sasniedzamo rezultātu un uzdevumu 

izvirzīšanu tēmas apguvei. 

Kompetenču pieejā balstītu mācību 

līdzekļu un digitālo materiālu 

iekļaušana ikdienas mācību procesā. 

Mācīšana un mācīšanās 

Mācīšanas kvalitāte 

 

 Pilnveidot pedagogu prasmi strādāt 

diferencēti ar dažādu spēju līmeņa 

izglītojamajiem. 

Organizētas un analizētas 

starpdisciplinārās, pieredzes mācību 

stundas. 

Mācību gada noslēgumā  izvērtēts  

pedagogu veikums jēgpilna mācību 

procesa nodrošināšanā. 

 

 Mācību procesā pedagogiem sekmēt 

izglītojamo savstarpējo un  

pašvērtēšanas, publiskās uzstāšanās un 

prezentācijas prasmju pilnveidošanu 

Atbilstoši veicamajam uzdevumam, 

izveidoti kritēriji sava un klases 

biedra  darba novērtēšanai, 

praktizēta pašvērtēšanas iekļaušana 

mācību procesā; 

Dažādoti metodiskie paņēmieni 

mācību priekšmetu stundās; 

 

 Izstrādāt vienotus kritērijus  mācību 

stundu vērojumu analīzei. 

Novadīts seminārs pedagogiem par 

vienotu pieeju mācību stundas 

analīzē. 

 Pilnveidot pedagogu prasmi strādāt 

diferencēti ar dažādu spēju līmeņa 

izglītojamajiem. 

Kārtības papildināšana ar punktiem, 

kas nosaka kārtību, kādā pirmsskolā 

tiek veikti ieraksti e-klasē. 
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 Turpināt pilnveidot pedagogu 

kompetenci darbam ar digitālajiem 

materiāliem; 

Profesionālās pilnveides kursu 

apmeklēšana, interaktīvās tāfeles 

apgūšanai. 

 Organizēt un dažādot pirmsskolā 

rotaļnodarbības ārā, attīstot 

izglītojamo pētnieciskās prasmes. 

Brīvdabas aktivitāšu iekļaušana 

mācību procesa plānojumā. 

 

Āra vides iekārtošana atbilstoši 

rotaļnodarbību organizēšanai ārā, 

veidojot to mainīgu un piemērotu 

dažādu tematu apgūšanai. 

Mācīšanās kvalitāte  

 Mācību procesā akcentēt izglītojamo 

patstāvīgās mācīšanās prasmes.  

Izglītojamie veic ilgtermiņa mājas 

darbus, nelielus projektus, iesaistās 

ārpusskolas konkursos 

 Motivēt talantīgos izglītojamos 

papildus izzinošai darbībai, veicināt 

izglītojamo iesaistīšanos ārpusskolas 

projektos un konkursos. 

2x gadā organizētas dienas 

nometnes; 

 turpina darboties interešu izglītības 

pulciņš „Jaunie prātnieki” 

4. klases izglītojamie piedalās 

Prātnieku laboratorijas nodarbībās; 

Organizētas skolas mācību 

priekšmetu olimpiādes 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 Pilnveidot izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību 

atbilstoši jaunajam pamatizglītības 

standartam 

Veikti papildinājumi un grozījumi 

izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībā. 

 Pedagogiem uzturēt vienotas prasības 

izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanā 

 

4x gadā veikta iekšējā pārraudzība 

par vienotu prasību izpildi. 

Pilnveidotas un dažādotas 

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas  

formas. 

 Pārskatīt un pilnveidot izglītojamo 

mācību sasniegumu dinamikas 

izvērtēšanas kārtību 1.- 9.klasēs, 

uzlabot izglītojamo mācību 

sasniegumu attīstības dinamikas 

atspoguļošanas sistēmu pirmsskolas 

izglītības grupās 

Aktualizēta izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamikas izvērtēšanas 

kārtība 1.- 9.klasēs. 

Izvirzīti konkrēti nosacījumi  

veidojot izglītojamo izaugsmes datu 

bāzi mācību sasniegumu 

atspoguļošanai pirmsskolā. 

 Ieviest caurviju prasmju vērtēšanu 

tēmas noslēgumā pirmsskolā. 

Izstrādāti caurviju prasmju apguves 

vērtēšanas kritēriji vairākos 

līmeņos.  

 Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo 

likumiskajiem pārstāvjiem, regulāri 

informējot par sasniedzamajiem 

rezultātiem mācību jomās un 

izglītojamo mācību sasniegumiem. 

Informācija par tēmas ietvaros 

apgūstamajām prasmēm 

(pirmsskolā) izvietota vecāku 

informatīvajos stendos un e-klasē. 
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Izstrādāts individuālo sarunu 

grafiks ar izglītojamo 

likumiskajiem pārstāvjiem par 

bērna mācību sasniegumiem. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas 

darbā 

 

 Veicināt ikviena izglītojamā  vēlmi 

paaugstināt ikdienas mācību 

sasniegumus 

Dažādotas metodes mācību procesā. 

Individuālās un kolektīvās 

psihologa konsultācijas. 

Mācību procesā akcentēts darbs ar 

spējīgākajiem izglītojamajiem. 

Tiek organizētas mācību vizītes, 

interaktīvās nodarbības ārpus 

skolas. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Psiholoģiskais atbalsts un 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

 Piesaistīt psihologu un sociālo 

pedagogu darbam skolā uz lielāku 

darba slodzi. 

Nodrošināts izglītojamajiem tūlītējs 

atbalsts (psihologs, sociālais 

pedagogs, medmāsa) 

 Izglītojamo drošības garantēšana  

 Organizēt pasākumus par drošības 

jautājumiem sadarbībā ar Valsts 

policiju un sociālā atbalsta iestādēm. 

Pa klašu  grupām 2x gadā 

organizētas tikšanās: 

- ar Valsts policiju,  

- VUGD pārstāvjiem (mācību 

evakuācijas nodarbības), 

- izglītojamo praktiskās nodarbības  

pirmās neatliekamās palīdzības 

sniegšanā; 

- sadarbība ar CSDD velosipēda 

vadītāja apliecību iegūšanai 

 Atbalsts personības veidošanā  

 Pilnveidot darbu pie izglītojamo 

uzvedības kultūras, vienotu prasību 

uzturēšanai pirmsskolā, skolas un 

klases pasākumos. 

Vienotu prasību uzturēšana skolas 

un klašu pasākumos. 

Vienotu vizuāli uzskatāmu 

noteikumu un norāžu ieviešana 

pirmsskolā un skolā. 

Organizēts pasākumu cikls 2x gadā, 

kas veicina pozitīvu uzvedību 

saskarsmē.  

 Atbalsts karjeras izglītībā  

 Attīstīt izglītojamo izpratni par 

mācību rezultātu ietekmi uz viņu 

turpmāko dzīvi un karjeras veidošanas 

iespējām. 

 

Klašu stundās radīta izpratne par 

karjeras izglītību. 

Psihologa konsultācijas – testi par 

profesijas piemērotību. 

Dalība Ēnu dienās. 

 Veidot izpratni par mūžizglītības 

nozīmi cilvēka dzīvē – būt elastīgam 

Regulāri organizētas tikšanās, 

mācību vizītes pa klašu grupām ar 
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pārmaiņām un mācīties. dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Karjeras nedēļas ietvaros tikšanās ar 

bijušajiem absolventiem, 

izglītojamo vecākiem. 

 Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

 

 Motivēt izglītojamos izmantot skolas 

piedāvātās iespējas mācību procesā un 

ārpusstundu nodarbībās savas 

izaugsmes veicināšanai. 

Izglītojamie iesaistīti Eiropas 

Sociālā fonda projektos “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” un “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”. 

Mācību vizītes „Skolas somas” 

ietvaros. 

 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

 

 Plānot atbalstu atbilstoši traucējuma 

veidam katrā mācību priekšmetā. 

Mācību priekšmeta skolotāji, 

sadarbojoties ar atbalsta personālu, 

nodrošina mācību darbu atbilstoši 

izglītojamo vajadzībām. 

 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 Pilnveidot darbu ar izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir mācīšanās un 

uzvedības traucējumi. 

  

1x mēnesī notiek Vecāku dienas. 

Izglītojošas nodarbības „Vecāku 

skoliņā”. 

Notiek sadarbība ar skolas atbalsta 

personālu. 

Notiek sadarbība ar vecākiem 

izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamikas izvērtēšanā.  

 Apzināt vecāku vēlmes, veicot 

aptaujas, ciešākai skolas un vecāku 

sadarbībai. 

2xgadā rīkot vecāku aptaujas par 

dažādiem skolas darba aspektiem. 

Izglītības iestādes 

vide 

Mikroklimats  

 Skolas tradīciju uzturēšanā, skolas 

popularizēšanā aktīvi iesaistīt arī 

izglītojamo pašpārvaldi un skolas 

padomes vecāku pārstāvjus. 

Ar anketu palīdzību izzināti vecāku 

ieteikumi skolas dzīves pilnveidei. 

Regulāra sadarbība ar skolas 

administrāciju, 1x mēnesī 

izglītojamo pašpārvaldes pārstāvja 

dalība administrācijas sanāksmēs. 

 Audzināt izglītojamajos personisko 

atbildību par disciplīnas un kārtības 

uzturēšanu skolā, veidojot pozitīvas 

uzvedības atbalsta sistēmu. 

Izstrādāta vienota sistēma 

pirmsskolā un skolā pozitīvas 

uzvedības atbalstam. 

 Fiziskā vide un vides pieejamība  

 Modernizēt mācību vidi atbilstoši 

jaunā kompetenču projekta prasībām 

Āra vides piemērošana izglītības 

procesa nodrošināšanai ārpus 
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telpām (fizisko aktivitāšu laukumi, 

zaļās klases u.c.). 

Radīta interaktīva mācību vide, kas 

veicina izglītojamos uz radošu 

mācību satura apguvi. 

 

 Skolas vidi pielāgot cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 

Izveidota uzbrauktuve pie skolas 

ieejas cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 

Izglītības iestādes 

resursi 

Iekārtas un materiāltehniskie 

resursi 

 

Turpināt plānveidīgu skolas telpu 

atjaunošanas un modernizēšanas 

procesu 

Pārkārtota izglītojamo ģērbtuve, 

iegādāti slēdzami personīgie 

skapīši. 

Atjaunotas un drošas skatītāju 

tribīnes sporta zālē. 

Atjaunots kāpņu segums sporta zālē 

uz 2 stāvu. 

Veikts  informācijas centra 

kosmētiskais remonts, aprīkots ar 

ierīcēm videokonferencēm. 

Klašu telpas, skolas bibliotēka 

nodrošinātas ar digitālām iespējām 

attālināta mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Uzstādīts digitālais zvans skolā. 

Veikti plānveida klašu telpu un 

pirmsskolas 2 grupu un gaiteņu 

kosmētiskie remonti. 

Ierīkotas atpūtas zonas skolas 

gaiteņos. 

Piesaistīt papildus līdzekļus 

iesaistoties projektos, stiprināt saites 

ar vietējiem uzņēmējiem un 

absolventiem 

Turpināt darbību projektos, kuros 

skola jau iesaistījusies. 

Veidota ciešāka sadarbība ar vietējo 

uzņēmumu AS “AGARIS 

LATVIA”un ZS “Bogdani” 

Mācību materiālu iegāde jaunā 

pamatizglītības standarta prasību 

nodrošināšanai 

Iegādāti nepieciešamie mācību 

materiāli pētniecisko darbu un 

eksperimentu veikšanai ķīmijā, 

fizikā, dabaszinībās. 

Skolā nokomplektēta vienota 

krātuve, laboratorija ar materiāliem 

dabaszinātņu mācību priekšmetu 

apguvei. 

Iegādāti instrumenti un ierīces 

dizaina un tehnoloģiju apguvei, 

labiekārtota darbnīca, mācību 

virtuve, dizaina kabinets. 
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Sadarbībā ar pašvaldību, virzīt 

jautājumu par sporta stadiona  

pakāpenisku renovāciju (ietverts 

Vecumnieku novada Attīstības 

programmā, Vecumnieku Izglītības 

attīstības stratēģijā) 

Sakārtota stadiona dokumentācija. 

Pakāpeniski  piesaistīti projektu 

līdzekļi meliorācijas sistēmas 

sakārtošanai, sētas ap stadionu 

ierīkošanai. 

Nodrošināt apstākļus un ierīces āra 

nodarbībām un fiziskajām aktivitātēm 

Pirmsskolā papildināts āra ierīču 

klāsts, izveidotas aktīvās zonas 

(taciņas), atjaunota 3. āra nojume. 

Ierīkots aktīvais āra laukums pie 

skolas brīvā laika pavadīšanai. 

Personālresursi  

Nodrošināt noturīgu pedagogu 

kolektīvu, veicināt pedagogu 

pārkvalifikāciju, papildspecialitātes 

iegūšanu, jaunu pedagogu piesaisti 

Sadarbībā ar pašvaldību, radīta 

motivējoša  sistēma pedagogu 

piesaistei. 

Turpināta sadarbība ar skolotāju 

izglītības projektu “Mācītspēks” un 

“Iespējamā misija”. 

Iegūta ģeogrāfijas un matemātikas 

skolotāju kvalifikācija (no sava 

kolektīva vidus). 

Sagatavots skolotājs - konsultants. 

Atbalsta personāla pieejamības 

nodrošināšana 

Vairāk iesaistīts medicīniskais 

personāls izglītojamo atbalstam. 

Nepārtraukta atbalsta personāla 

(psihologa, pedagogu palīgu, 

speciālā pedagoga) pieejamība 

skolā tūlītēja atbalsta 

nodrošināšanai (projekti, 

pašvaldība, valsts mērķdotācija) 

Pilnveidot pedagogu prasmes darbā ar 

tehnoloģijām 

Profesionālās pilnveides kursu 

nodrošināšana pedagogiem darbā ar 

tehnoloģijām. 

Izglītības iestādes 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Izglītības iestādes darba 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

 

Aktivizēt izglītojamo pašpārvaldes 

darbu skolā 

Pārraudzīt izglītojamo domes 

formēšanās procesu, tās darbu 

atbilstoši izstrādātajai kārtībai, 

stimulēt iekļaušanos skolas 

procesos, regulārai sadarbībai, 

periodiskām pārrunām ar vadību, 

skolas informēšanu par darbu 

iknedēļas līnijās. 

Sekmēta skolu jauniešu iekļaušanās 

Vecumnieku novada jauniešu 

kustībā. 
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Sekmēt izglītojamo vecāku iesaisti 

skolas darba plānošanā, novērtēšanā. 

Sagatavot vecākiem informatīvu 

ikmēneša pārskatu un izsūtīt e-

klases pastā par norisēm skolā. 

Veidota ciešāka karjeras 

konsultanta sadarbība ar vecākiem. 

Rīkotas vecāku aptaujas 2 reizes 

gadā par dažādiem skolas darba 

jautājumiem. 

Izstrādāt Misas pamatskolas Attīstības 

plānu. 

Izveidota darba grupa dokumenta 

izstrādei. 

Izstrādāts un Vecumnieku novada 

Domē apstiprināts Misas 

pamatskolas Attīstības plāns. 

 

Iekšējo normatīvo aktu pārstrāde 

saistībā ar skolas statusa maiņu. 

Aktualizēti, piemēroti pamatskolas 

statusam iekšējie normatīvie 

dokumenti. 

Sakārtota ilgstoši glabājamā skolas 

dokumentācija un nodota glabāšanā, 

atbilstoši Arhīva likumam. 

 

Gatavoties skolas un izglītības 

programmu akreditācijas procesam un 

iestādes vadītāja profesionālās 

darbības novērtēšanai. 

Aktualizēts skolas pašnovērtējuma 

ziņojums, iesniegts IKVD. 

Iesniegta IKVD direktora darba 

izpildes novērtēšanas forma. 

Skolas budžetā ieplānoti 

akreditācijas procesa izdevumi. 

 Iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

 

Pilnveidot skolas sadarbību ar citām 

izglītības iestādēm, institūcijām, 

vietējo sabiedrību. 

Veidot ciešāku pirmsskolas 

pedagogu metodisko sadarbību ar 

Vecumnieku novada pirmsskolas 

izglītības koordinatori un PII 

„Cielaviņa”. 

Sadarbības stiprināšana ar vietējo 

uzņēmumu AS “AGARIS 

LATVIA”. 

Sekmēta un veiksmīga sadarbība ar 

Vecumnieku novada institūcijām  

(Vecumnieku novada Jauniešu 

domi, Misas tautas namu, Misas 

ciema bibliotēku u.c.). 

Aktivizēt pirmsskolas un pamatskolas 

pedagogu sadarbību. 

Kopīgas pedagoģiskās padomes 

sēdes par pēctecības nodrošināšanu, 

par adaptāciju skolā. 

Noorganizēt profesionālas sarunas 

par kolektīva lomu, savu vietu tajā. 

Saliedēšanās pasākumu 
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organizēšana. 

Iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 

 

Atrast sadraudzības skolu ārpus 

Latvijas, rīkot apmaiņas un pieredzes 

pasākumus pedagogiem un 

izglītojamajiem 

Sadraudzība ar skolu Lietuvā, 

Biržos un Līvānu novada Rudzātu 

vidusskolu. 

Meklēt iespējas iekļauties projektos  

 

Direktore:        A. Balgalve 

Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

 

                   


