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1. Visp rīgs skolas raksturojums
1.1. Visp rīgs raksturojums
Ludzas pils tas imn zija ir Ludzas novada pašvaldības dibin ta visp r j s izglītības
iest de, kura īsteno visp r j s pamatizglītības un visp r j s vid j s izglītības programmas. Skola
dibin ta 1921.gad . Ludzas pils tas imn zijas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums,
Visp r j s izglītības likums, B rnu tiesību aizsardzības likums, citi saistoši likumi un normatīvie
akti, skolas nolikums.
Juridisk adrese: Blauma a iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Direktors:
Dzidra Dukšta
T lrunis:
65707035
E-pasts:
lpg@ludza.lv
Tīmek a vietne: www.ludzasgimnazija.lv
1.2. Izglītības programmas:
Programmas nosaukums

Kods

Pamatizglītības programma

IP-21011111

Visp r j s vid j s izglītības visp rizglītojoš
virziena programma
Visp r j s vid j s izglītības matem tikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma
Speci l s pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar m cīšan s trauc jumiem

IP-31011011
IP-31013011
IP-21015611

Izglītojamo
skaits
Nr. V–7191,
426
20.05.2014.
Nr. V–7192,
36
20.05.2014.
Nr. V–7194,
76
20.05.2014.
Nr. V–4397,
2
21.06.2011.
Licence

2013./2014. m cību gad Ludzas pils tas imn zij ir 30 klašu komplekti un 540 izglītojamie.1
1.3. Izglītojamo skaita izmai u dinamika no 2013.-2018.g.
Perspektīvais izglītojamo skaits pa klas m
Klases 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018.
1.
36
36
36
36
2.
52
36
36
36
3.
26
52
36
36
4.
29
26
52
36
5.
63
47
44
70
6.
60
63
47
44
7.
54
60
63
47
8.
42
54
60
63
9.
66
42
54
60
10.
33
51
35
45
11.
40
33
51
35
12.
39
40
33
51
Kop
540
540
547
559

1

Dati uz

01.12.2014.
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Meite u skaits skol – 269, z nu – 271. Ludzas pils t dzīvo pamat latviešu un krievu
tautības iedzīvot ji, skol m c s 425 latvieši, 114 krievu un 1 citas tautības izglītojamais.
Skol m c s 498 izglītojamie no Ludzas novada, 34 no Ciblas novada, 1 no R zeknes
novada, 2 no K rsavas novada, 1 no Neretas novada, 2 no Vi nu novada, 1 no R zeknes, 1 no
Rīgas.
1.4. Pedagogu skaits un profesion l kvalifik cija
2014./2015. m cību gad Ludzas pils tas imn zij str d 58 pedago iskie darbinieki, no
tiem 1 psihologs, 1 logop de, 1 soci lais pedagogs. Ar augst ko pedago isko izglītību 58
pedagogi ( 100%). 12 pedagogiem ir divas augst k s izglītības. Ma istra gr ds ir 42
pedagogiem (72%), no tiem 6 ir divk rši ma istri. Pedago ijas ma istri ir 19 (33 %), 5 pedagogi
pašreiz stud ma istrantūr .
Pedago iskais darba st žs ir sekojošs:
no 1 – 5 gadiem
5%
no 6 – 10 gadiem
2%
no 11 – 20 gadiem
33%
20 gadi un vair k
60%

54
24

Pedagogi ar
augst ko
izglītību (%)
100
100

Pedagogi ar
ma istra
gr du (%)
66
75

32

100

81

20

100

75

Pedagogu
skaits

Programmas nosaukums
Pamatizglītības programma
Visp r j s vid j s izglītības visp rizglītojoš
virziena izglītības programma
Visp r j s vid j s izglītības matem tikas,
dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programma
Speci l s pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar m cīšan s trauc jumiem

Pedago iskie darbinieki past vīgi paaugstina savu profesion lo kompetenci š dos virzienos:
 priekšmeta m cīšanas metodika;
 pedago ija un psiholo ija;
 inform ciju tehnolo ijas;
 audzin šanas darba organiz cija un vadība;
 Speci l s izglītības realiz cija;
 vadības jaut jumi.
1.5. Vadības komanda
Dzidra Dukšta
Valentīna Abricka
Marija Bogomola
Laila Budreviča
Ineta Mis ne
uba Šantare
Vija Zavadska
Anastasija Jerma onoka
Pedagogi

Likmju skaits
direktore – 1,0
direktora vietniece (izglītības jom ) – 1,0
direktora vietniece (izglītības jom ) – 0,4
direktora vietniece (izglītības jom ) – 0,3
direktora vietniece (audzin šanas darb ) – 0,65
direktora vietniece (audzin šanas darb ) – 0,35
direktora vietniece (inform tik ) – 0,6
direktora vietniece (inform tik ) – 0,2
82,79 amata likmes
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1.6. Atbalsta person la grupa
J nis Mikaž ns
direktores vietnieks administratīvi saimnieciskaj darb – 1,0
Nata ja Narnicka
izglītības psihologs – 1,0
ina Ivanova
soci lais pedagogs – 1,0
Sarmīte Upīte
skolot js logop ds – 0,5
Olga Stepanova
medm sa – 0,5
Elita Romanovska
bibliotek rs – 1,0
Vanda Žulina
bibliotek rs – 0,2
Ineta Abricka
bibliotek rs – 0,3
Saimnieciskais person ls – 40 darbinieki, 32,5 amata likmes
1.7. Interešu izglītības programmas
Pulci a nosaukums
Tautas mūzikas ansamblis „Dzeipori š”
Koris
Kori još vingrošana
Deju kolektīvs „Žiks”
Folkloras ansamblis
Novada m cība
Skatuves runa
Kop

Izglītojamo skaits
31
31
33
106
12
12
12
237

Likmju skaits/ stundas
0,095/ 2
0,286/6
0,095/ 2
0,715/ 15
0,095/ 2
0,095/ 2
0,095/ 2
1,476/ 31

1.8. Budžets
R dīt js
Apkure
Elektroener ija
Saimniecības preces
Invent ra uztur šana un remonts
M cību līdzek i un materi li
Bibliot kas kr jumi
Periodikas ieg de
Pamatlīdzek i
Ziedojumi
1.9. Soci lekonomisk vide
Daudzb rnu ime u skaits:
Klašu grupa
1.a, 1.b
2.a, 2.b, 2.c
3.a, 3.b
4.a, 4.b
5.a, 5.b, 5.c

2013.
Izpilde
(Ls)
20535
7715
5686
1335
3403
2280
300
183741
400

2013.Izpilde
(%)
107
96
124
106
92
100
100
100
100

ime u skaits
4 +0
4+1+1
3+4
0+5
2+7+4
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2014.
apstiprin ts
(EUR)
29312
12522
6246
9945
4126
3415
519
22100
605

Kop
4
6
7
5
13

Izpilde uz
01.12.2014.
(%)
75,2
90,3
98,1
104,8
90,4
98,3
102,7
92,2
100,0

Klašu grupa
6.a, 6.b, 6.c
7.a, 7.b, 7.c
8.a, 8.b, 8.c
9.a, 9.b, 9.c
10.a, 10.b,
11.a, 11.b,
12.a, 12.b,
Kop

ime u skaits
6+2+2
1+1+2
3+0+1
6+4+0
1+1
3+0
0+4

Kop
10
4
4
10
2
3
4
72

Soci li maznodrošin to un daudzb rnu ime u skaits, kuriem pašvaldība apmaks pusdienas:
Klašu grupa
ime u skaits
Kop
Pieš irtas brīvpusdienas
5.a, 5.b, 5.c
4+5+2
11
11
6.a, 6.b, 6.c
6+4+2
12
12
7.a, 7.b, 7.c
3+6+2
11
11
8.a, 8.b, 8.c
2+6+2
10
10
9.a, 9.b, 9.c
9+4+1
14
14
10.a, 10.b
0+4
4
4
11.a, 11.b
3+0
3
3
12.a, 12.b
0+0
0
0
Kop
65
65
Pašvaldības apmaks tas pusdienas un launags ir pieš irts arī visiem 4.a un 4.b klases
izglītojamajiem – kop 29 izglītojamajiem.
Soci l s vides raksturojums
imenes soci lais sast vs:
 piln s imenes – 84 %;
 nepiln s imenes – 16 %;
 daudzb rnu imenes – 13 %.
Vec ki, kuri str d rpus Latvijas :
 viens vec ks – 5 %;
 abi vec ki – 0,2 %.
Vec ki bezdarbnieki – 17 %.
Aizbildniecība – 2 %.
1.10. Skolas īpašie pied v jumi:
 līdzdalība viet jos, Valsts m roga un starptautiskajos projektos:
- ESF un ISEC projekt „Dabaszin tnes un matem tika” gūtais aprīkojums un
profesion l pieredze;
- „Latgales izglītības programmas” projekti;
- „Comenius” partnerības projekti;
- „Sporta invent ra ieg des programma”;
- „Atbalsts visp r j s izglītības pedagogu nodrošin šanai priorit rajos m cību
priekšmetos”;
- ERAF projekts „Izglītības iest žu informatiz cija” (50 datoru ieg de, internettīkla
paplašin šana);
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- projekts Eirore ions „Ezeru zeme”, kopīgi veidotais didaktiskais materi ls.
iesp ja darboties rpusstundu aktivit t s un interešu izglītības pulci os:
- 1.–2. klašu koris;
- 5. –6. klašu koris;
- 9. –12. klašu koris „Campanello”;
- popgrupa „Ekspresija”
- kori još vingrošana;
- tautas mūzikas ansamblis „Dzeipori š”;
- folkloras ansamblis;
- tautas deju kolektīvs „Žiks”;
skolas blogs;
divi datorkabineti;
renov t stadiona un ra trenažieru, sporta halles un sporta skolas z les izmantošanas
iesp jas;
jaunsargu kustība ar stabil m tradīcij m.

1.11. Inform cijas iegūšanas metodes
Lai iegūtu inform ciju, tika p tīti dokumenti, veikta anket šana, analiz tas anketas.
Dokumenti
Nolikumi
Skolas nolikums
Darba pl ni
Ludzas pils tas attīstības pl ns 2010.–2013.gadam, 2014.–2017. gadam.
M cību gada darba pl ns (Klašu audzin t ju darba pl ns; Metodisko komisiju
darba pl ni; Atbalsta person la darba pl ns; Skol nu domes darba pl ns;
Metodisk s padomes, metodisko komisiju darba pl ns; Saimniecisk s darbības
pl ns; Medm sas darba pl ns; Soci l pedagoga darba pl ns; Psihologa darba
pl ns; Logop da darba pl ns; rpusstundu pas kumu pl ns; Iekš j kontrole)

Programmas

Noteikumi

Žurn li
Darba grafiki un
saraksti

San ksmju, s žu
protokoli, stundu
v rošanas
materi li, skol nu
sasniegumi

M cību priekšmetu programmas
Audzin šanas darba programma
Interešu izglītības programmas
M cību sasniegumu v rt šanas k rtība
M jas darbu noform šanas, labošanas un v rt šanas k rtība
Atbalsta person la darba k rtība
K rtība, k d re istr izglītojamo ierašanos vai neierašanos imn zij u.c.
e–klases žurn li (klases sekmju, pagarin t s dienas grupas, fakultatīvo

nodarbību, individu lo nodarbību, zin tniski p tniecisk darba, interešu izglītības,
sekmju kopsavilkumi)

Stundu saraksti
Individu lo nodarbību
Fakultatīvo nodarbību, zin tniski p tniecisko darbu un interešu izglītības
nodarbību grafiki
Klases audzin t ja stundu saraksts
Atbalsta person la un saimniecisk person la darba grafiki
P rbaudes darba grafiki
Pedago isk s padomes s žu protokoli
Skolas padomes s žu protokoli
Skol nu domes s žu protokoli
Metodisk s padomes s žu protokoli
Metodisko komisiju s žu protokoli
Atbalsta person la s žu protokoli
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Kontroles un
uzraudzības
dienesta p rbaužu
akti
Cita inform cija

Stundu v rošanas materi li
Skol nu p rbaudes darbu rezult ti, to analīzes materi li
Valsts p rbaudes darbu rezult ti, to analīzes materi li
Izglītības kvalit tes valsts dienesta akti
Sanit r s inspekcijas akti
P rtikas un veterin r dienesta akti
Valsts ugunsdz sības un gl bšanas dienesta akti
Valsts Arhīva inspekcijas akti
Skolas pamatbudžeta ie mumu un izpildes t me
Izglītojamo m cību sasniegumu uzskaite
Skolot ju portfolio
Iekš jie reglament jošie dokumenti
Skol nu, vec ku, pedagogu aptauju rezult ti
Darba drošības instrukcijas, evaku cijas pl ni
Amatu apraksti
Struktūrvienību atskaites

2. Skolas darbības pamatm rķi
Skolas m rķis – veidot drošu izglītības vidi, organiz t un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošina Valsts pamatizglītības standart un Valsts visp r j s vid j s izglītības standart
noteikto m r u sasniegšanu, akcent jot m cību proces individu lo pieeju atbilstoši skol nu
sp j m.
Skolas uzdevumi:
1) īstenot pamatizglītības programmu, speci l s izglītības programmu un visp r j s vid j s
izglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts visp r j s
vid j s izglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
2) sekm t izglītojamo sp ju orient ties daž d s dzīves situ cij s, stiprin t skol nu
patriotismu, kultūridentit ti un valstisko apzi u, m cīt atbildību par savas karjeras izv li;
3) veidot pozitīvas sadarbības vidi skolas un imenes kop jo m r u sasniegšanai.
Skolas vīzija - skola, kur sak rtota fizisk vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar apk rt jo
sabiedrību nodrošina iesp ju iegūt kvalitatīvu izglītību vis s izglītības pak p s.

3. Iepriekš j v rt šanas perioda ieteikumu izpilde
Kvalit tes r dīt js, ieteikums
1.1. Turpin t darbu pie skolot ju
m cību priekšmetu tematisko
pl nojumu pilnveidošanas.

Izpilde
Tika struktur ti saska ar rīkojumu. S kot ar 2012./2013.
m cību gadu, atcelta to apstiprin šana, mazinot birokr tisko
slogu.

2.1. Fizikas kabinet uzst dīt
stacion ru ekr nu un projektoru.

Fizikas kabinet uzst dīts stacion rs ekr ns. Projektors
stacion ri nav uzst dīts, jo m cību proces nepieciešams
p rn s jams (mobils) projektors.
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2.1. Izstr d t jaunus materi lus
darbam ar interaktīvo t feli
matem tik .

Materi li darbam ar interaktīvo t feli tiek izstr d ti un
papildin ti s kumskol , pamatskol un vidusskol .

2.1. Piel got esošos m cību
materi lus matem tik skol nu
vecuma un uztveres īpatnīb m.

M cību materi li tiek piel goti skol nu vecuma un uztveres
īpatnīb m. 2014.gad uzs kta bloga veidošana skol nu
atbalstam un patst vīg s m cīšan s prasmju nostiprin šanai.

2.4. Mekl t jaunas darba formas ar
vec kiem 7.-9. klašu posm , lai
motiv tu tos biež k ierasties skol .

Organiz ta vec ku un skolot ju balle, kopīgi pas kumi
skol niem, vec kiem un vecvec kiem, t vu dienas, sporta
pas kumi. Vec ki aktīvi atbalsta skol nus skolas dziesmu
konkurs „Dziesma manai skolai”, skolas 95.gadu jubilejas
salidojum , kop ar skol niem piedal s klašu p rg jienos un
ekskursij s, Ziemassv tku pas kumu organiz šan un
svin šan , zvani a sv tku, atvadu balles un izlaiduma
organiz šan . 3 gadus 5.- 9 klašu skol ni kop ar vec kiem
piedal s vides akcij “Skol ni š iro”. 2014.gad ieviesta
jauna tradīcija – l pu g jiens L čpl ša dien , kur piedal s
skol ni, skolot ji, vec ki un vecvec ki.

4.1 Papildin t imn zijas atbalsta
person la komandu ar soci l
pedagoga štata vienību.

Skol kopš 01.03.2013. str d soci lais pedagogs uz 1.00
likmi.

5.2. Rekonstru t imn zijas
stadionu.

Stadions rekonstru ts, ekspluat cij nodots 2013.gada
septembrī.
2014. gad pie stadiona ierīkots ra trenažieru laukums.

6.1. Iek rtot skol niem dnīcu
galvenaj imn zijas m cību
korpus .

2010.gad 1.korpusa kafejnīca paplašin ta ar damz li.
2011.gad 2.korpus ierīkota pašvaldības finans ta skolas
dnīca, 2014.gad skolas damz les telpa paplašin ta.

7.2. Izveidot jaunu imn zijas
attīstības pl nu ar precīzu priorit šu
īstenošanas secību, atbilstoši
imn zijas darba pašv rt šan
noteiktaj m re laj m skolas
vajadzīb m un pašvaldības
noteiktaj m priorit t m.

Izveidots skolas attīstības pl ns
2010.-2013.gadam, 2014.-1017.gadam.

7.3. Nov rst past voš s pretrunas
izglītības iest des normatīvajos
aktos starp m cību iest des
nosaukumu un re lo struktūru,
atbilstoši Izglītības likuma
26.pantam un Visp r j s izglītības
likuma 40.pantam.

Izglītības likuma 26.pants nosaka, ka izglītības iest de
saska ar t s v sturiskaj m tradīcij m ir tiesīga izmantot ar
izglītības un zin tnes ministra at auju citu nosaukumu, kas
nav pretrun ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
1999.g. p c akredit cijas skolai tika pieš irts v sturiskais
Ludzas pils tas imn zijas nosaukums.
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4. Skolas sniegums kvalit tes r dīt jos visu jomu atbilstošajos
krit rijos
1. Joma „M cību saturs”
1.1. Krit rijs „Iest des īstenot s izglītības programmas”
Skolai ir licenc tas 5, bet pašreiz tiek īstenotas 4 izglītības programmas:
 Pamatizglītības IP (kods 21011111)
 Speci l s pamatizglītības programma izglītojamajiem ar m cīšan s trauc jumiem (kods
21015611)
 Visp r j s vid j s izglītības matem tikas, dabaszin t u un tehnikas virziena IP (kods
31013011)
 Visp r j s vid j s izglītības visp rizglītojoš virziena IP (kods 31011011)
 Visp r j s vid j s izglītības humanit r un soci l virziena IP (kods 31011011) – šaj
m cību gad netiek īstenota.
1.1.1. Izglītības iest des īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvaj m prasīb m
Ludzas pils tas imn zij īstenot s izglītības programmas ir licenc tas un akredit tas
valstī noteiktaj k rtīb . Atbilstoši Izglītības likumam programm s ir noteikti:
 izglītības programmas m r i, uzdevumi un pl notie rezult ti;
 prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai;
 izglītības saturs k vienots m cību priekšmetu kopums;
 izglītības programmas īstenošanas pl ns;
 izglītības programmas īstenošanai nepieciešam person la, finanšu un materi lo līdzek u
izv rt jums.
Grozījumi izglītības programm s tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasīb m. M cību
priekšmetu stundu skaits skolas m cību priekšmetu stundu sarakst ir atbilstošs katrai
licenc tajai programmai.
Izglītības programmu saturam izv l tas atbilstošas m cību gr matas un līdzek i.
1.1.2. Izglītības programmu īstenošanas pl nošana
Visas izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši Valsts pamatizglītības un Valsts
visp r j s vid j s izglītības standartam un m cību priekšmetu standartiem. Pedagogi izmanto
Valsts izglītības satura centra (VISC) pied v t s m cību priekšmetu paraugprogrammas. Par
m cību priekšmetos izmantojamaj m paraugprogramm m pedagogi savlaicīgi vienojas
metodisko komisiju san ksm s. M cību priekšmetu paraugprogrammu izv le ir apstiprin ta
atbilstoši normatīvo aktu prasīb m. Speci l s pamatizglītības programmas izglītojamam ir
izstr d ts individu l s izglītības pl ns, kura realiz ciju katra semestra beig s izv rt attiecīg
m cību priekšmeta pedagogs.
Skol ir apstiprin ts m cību stundu saraksts, kas ir pieejams izglītojamiem, vi u
vec kiem un pedagogiem informatīvaj stend , skolas m jaslap , e–klas . Par izmai m m cību
stundu sarakst izglītojamie un skolot ji tiek savlaicīgi inform ti informatīvaj stend un e-klas .
Katrai klasei viena stunda ned
ir klases audzin t ja stunda, kur tiek realiz ta direktores
apstiprin ta audzin šanas darba programma.
Izglītojamo m cību stundu slodze atbilst valstī noteikto normatīvo aktu prasīb m.
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Līdz 2011./2012.m cību gadam m cību priekšmetu tematiskos pl nus k rt jam m cību
gadam apstiprin ja direktora vietnieks m cību jom . No 2012./2013.m cību gada katrs pedagogs
veido m cību satura tematisko pl nojumu m cību satura īstenošanai, tas nav j iesniedz
apstiprin šanai. Pedagogi paredz katra temata apguvei laiku, kas, saska ar m cību priekšmeta
programmu, ir pietiekams, lai izglītojamajiem būtu iesp ja sasniegt vi u sp j m atbilstošus
rezult tus.
Skola pieš irt finans juma ietvaros nodrošina izglītojamos ar m cību literatūru. M cību
literatūras izmantojums katra m cību gada beig s tiek izv rt ts m cību priekšmetu metodiskaj s
komisij s un izskatīts pedago isk s padomes s d . N kamajam m cību gadam m cību literatūras
grozījumu saraksts tiek apstiprin ts ar direktores rīkojumu ne v l k k divas ned as pirms
m cību gada beig m.
1.1.3. Izglītības programmu satura pilnveide
Izglītojamajiem ir iesp ja piedalīties individu l darba un fakultatīvaj s nodarbīb s. T s
tiek organiz tas m cību priekšmetu satura padzi in šanai, m cīšan s prasmju pilnveidei,
izglītojamo zin tniski p tniecisko iema u attīstībai. Ir izstr d ts un visiem ir pieejams
individu l darba nodarbību grafiks visos m cību priekšmetos. Skolot ji iev ro skol izstr d to
un apstiprin to „M cību sasniegumu v rt šanas k rtību”.
V rt jums: labi
Skolas darba stipr s puses

 Skolas vadība koordin , p rrauga un nodrošina
nepieciešamo atbalstu izglītības programmu un
m cību priekšmetu programmu realiz šanai.
 Pamat skol esošie resursi nodrošina m cību
priekšmetu standartu realiz šanu.
 Skolot ji sadarbojas tematisko pl nu/ m cību
satura pl nojuma un p rbaudes darbu izstr d
un pilnveid .
 MK un MP tiek apspriesta m cību līdzek u
izv le, m cību saturs un m cību darba
organiz cijas jaut jumi.
 Skolas vadība nodrošina iesp ju iepazīt citu
skolu pieredzi.
 Savas pieredzes populariz šana, t l kizglītības
zin šanu multiplic šana (konferences,
semin ri, MK aktivit tes u.c.)
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T l k s attīstības vajadzības

 Pilnveidot un moderniz t materi li
tehnisko b zi veiksmīgai standartu
realiz cijai.
 Papildin t materi lo nodrošin jumu
speci l s izglītības programmas
īstenošanai.
 Efektīv k izmantot inform cijas
tehnolo ijas m cību priekšmetu m cīšanas
proces .
 Aktiviz t sadarbību ar citu skolu
pedagogiem pieredzes apmai un labas
prakses piem ru ieviešan skol .

2. Joma „M cīšana un m cīšan s”
2.1. Krit rijs „M cīšanas kvalit te”
Liel kai da ai izglītojamo pamatizglītības programmas apguv (70%), vid j s izglītības
programmas apguv (81%) vid jie v rt jumi m cību priekšmetos ir 6 balles un virs 6 ball m.
P d jo trīs gadu laik samazin s to izglītojamo skaits, kuru m cību gada v rt jumi k d no
priekšmetiem ir zem ki nek 4 balles, vidusskolas klas s izglītojamo, kuriem ir nepietiekams
zin šanu līmenis, nav.
Izglītojamie izmanto iesp ju papildus m cību pas kumu laik savas sekmes uzlabot. 6.,
9., 11. un 12. klašu izglītojamajiem otr semestra laik tiek pied v ti iepriekš jo m cību gadu
valsts p rbaudes darbi, lai diagnostic tu sagatavotību. Izglītojamie un pedagogi izv rt
sagatavotības līmeni. M cīšanas procesa kvalit ti raksturo izglītojamo rezult ti valsts p rbaudes
darbos.
2.1.1. M cību stundas kvalit tes v rt šana
Skolas administr cija, skolas metodisk padome regul ri nov rt pedagogu darba kvalit ti
un sniedz v rt jumu. Pedagogu darba kvalit tes nov rt šanai tiek izmantota ESF projekta
„Pedagogu konkur tsp jas veicin šana izglītības sist mas optimiz cijas apst k os" izstr d t
metodika, kas nodrošina vispusīgu pedago isk s darbības analīzi. Katra m cību gada nosl gum
skolot ji veic sava darba pašv rt jumu. 2013./2014. m cību gad izstr d ta vienota pedago isk s
darbības pašv rt juma veidlapa.
Ikdienas darba dokument cijas un e-žurn la aizpildīšanu uzrauga direktora vietnieki
izglītības jom . Tas notiek atbilstoši imn zijas iekš jiem normatīvajiem dokumentiem (darba
k rtība skolvadības sist m e-klase, „M cību sasniegumu v rt šanas k rtība” u.c.). Klašu žurn li
tiek aizpildīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai k rtībai.
Pirms jaun m cību gada s kuma notiek skolas direktores un pedagogu tikšan s imn zijas
telpu iekš j apsekošan , kuras laik katrs pedagogs iepazīstina ar gatavību jaunajam m cību
gadam, tiek noskaidrotas pedagogu v lmes un materi lais nodrošin jums. Atseviš as darba
kvalit tes jomas tiek analiz tas administr cijas apspried s un metodisko komisiju san ksm s.
M cību stundu kvalit ti v rt , veicot stundu v rošanu. Mūsdienīgai m cību stundai ir
raksturīgs pedagoga un izglītojam dialogs, k arī izglītojamo individu lais darbs. K liecina
stundu v rošanas datu analīze, stundu m r i ir skaidri formul ti, izglītojamajiem izprotami un
sasniedzami. M cību stundu pl nojums ir lo iski struktur ts, veicina m r u un izvirzīto uzdevumu
sasniegšanu. Liel kaj da m cību stundu pedagogi izmanto pieejamos un stundas m r iem
atbilstošus m cību līdzek us un metodes. Liel k da a pedagogu ikdienas darb izmanto IKT gan
sav kabinet , gan skolot ju istab s, gan arī skolas divos datorkabinetos ar 26 darbaviet m.
Skol str d 3 pedagogi, kuriem ir mentora sertifik ts. Pedagogi mentori sniedz atbalstu
kol iem.
2.1.2. M cību stundas organiz cija
M cību stundu saraksts ir izveidots atbilstoši licenc to izglītības programmu prasīb m.
Visas m cību stundas notiek atbilstošos m cību priekšmetu kabinetos, kas ir apg d ti ar m cību
līdzek iem un atbilstošo aprīkojumu. Skol ir bibliot ka, kur pedagogiem ir pieejama metodisk
literatūra, papildus literatūra, digit lie materi li. M cību kabineti ir aprīkoti ar IKT, kas auj
stund s regul ri izmantot elektroniskos m cību materi lus. Nepieciešamības gadījum pedagogi
izmanto videoprojektorus, datu kameru, interaktīv s t feles, kodoskopus.
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Liel k da a pedagogu, organiz jot m cību stundu, to struktur trīs da s: izglītojamo
motiv šana darbam, jaun s vielas apguve un vielas nostiprin šana. M jas darbi ir m r tiecīgi,
optim li un sabalans ti starp daž diem m cību priekšmetiem. M jas darbu formas ir
daudzveidīgas, tie ir virzīti gan uz stund iegūto zin šanu un prasmju nostiprin šanu, gan
izglītojamo p tniecisk s un radošas darbības veicin šanu. M jas darbu v rt jumi valod s un
matem tik tiek fiks ti sist m e-klase. M jas darbu apjomu, v rt šanas regularit ti p rrauga
direktora vietnieki izglītības jom . M cību stundas laik vai stundas beig s praktiz īsu
pašnov rt jumu.
2.1.3. M cību metožu izv le
Pedagogi izmanto daž das m cību satura apguvei piem rotas m cīšanas metodes un
pa mienus, kas sekm augstu izzi as intereses līmeni, motiv ciju darbam, uzlabo m cību procesa
kvalit ti.
M cību metožu un pa mienu daž došana un izv le tiek apspriesta un analiz ta
metodiskaj s komisij s, metodiskaj padom un pedago iskaj s s d s, pieredzes apmai as
pas kumos novada līmenī. Pedagogi sav pieredz dal s, piedaloties starpnovadu pedago iskajos
lasījumos. Pedagogi p ta m cību metožu lietošanas pieredzi, atseviš u darbības veidu efektivit ti,
izstr d savus pied v jumus m cību procesa organiz cijai, v rt šanas un pašv rt šanas prasmju
pilnveidei.
Pedagogi m cību proces izmanto daudzveidīgas m cību metodes, kuras atbilst izglītojamo
sp j m, vecumam, m cību priekšmeta specifikai un m cību satura prasīb m. Nepieciešamības
gadījum pedagogi m cību metožu izv li kori , par to liecina izglītojamo atsauksmes. Metožu
pielietošanas efektivit te tiek analiz ta pedagogu pašv rt jumos un atspogu ojas pedagogu
portfolio.
V rt jot pedagogu izv l t s darba metodes, īpaša uzmanība tiek veltīta izglītojam
personības vispusīgai attīstībai, patst vīg darba iema u un analītisko prasmju pilnveidošanai,
m cīšanai m cīties, kas izglītojamos sagatavo kvalitatīvai t l kizglītības apguvei. Liels darbs tiek
veikts radošo sp ju atkl šanai un izkopšanai (vizu laj m ksl , mūzik , m jturīb un tehnolo ij s,
valod s), k arī p tnieciskaj un projektu darb .
Saska ar pamatizglītības un vid j s izglītības standartu prasīb m, pedagogi m cību
priekšmetos paredz uzdevumus, kas veido saikni ar re lo dzīvi. M cību procesa ietvaros, atbilstoši
vecumam un m cību saturam, pedagogi m r tiecīgi organiz izglītojošas ekskursijas, p rg jienus,
te tra izr žu, izst žu, muzeju un koncertu apmekl jumus. Skol ir noteikta „M cību ekskursiju un
p rg jienu organiz šanas k rtība” un p rraudzība. Izglītojamie iegūst dzīves pieredzi, darbojoties
projektos, konkursos, vides sakopšanas akcij s, „ nu” dien s, talk s.
Projektu ned as tiek izmantotas izglītojamo sadarbības ar sabiedrību veicin šanai un
daudzveidīgas inform cijas par profesij m iegūšanai, komunikatīvo prasmju pilnveidošanai.
II semestra laik 9. un 12. klašu izglītojamie tiekas ar daž du m cību iest žu p rst vjiem,
apmekl Rīg īpsalas izst žu z l organiz to izst di „Skola”.
Izglītojamie tiek atbalstīti un mudin ti iesaistīties rpusstundu aktivit t s, ko organiz
daž das institūcijas (Valsts policija, VID, robežsardze u.c.), lai veidotu dzīves prasmes un attīstītu
profesion l s iema as.
Skol m r tiecīgi tiek organiz ti konkursi, sporta pas kumi un citi ar m cību un
audzin šanas procesu saistītie pas kumi. (Priekšmetu populariz šana)
Pedagogi iesp ju robež s pl no stundas gaitu t , lai stund ret k izpaustos maz k efektīvas
m cīšan s formas, k klausīšan s, lasīšana, bet vair k tiktu iek auta praktiska vingrin šan s,
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p tniecisks darbs un m cīšan s sadarbīb .
Liel k da a pedagogu m cību proces izmanto mūsdienu tehnolo ijas. Atseviš u m cību
priekšmetu stundas (svešvalodas, matem tikas) notiek inform tikas kabinet . Datortehnikas
pieejamība kabinetos ir laba. Skol ir divas interaktīv s t feles, 22 projektori un dokumentu
kamera, ko pedagogi izmanto ikdienas darb .
Izglītojamajiem ir nodrošin ta pieeja datoriem vi iem izdevīg laik skolas bibliot k ,
datorklas . M jas darbu apjoms un piem rotība balst s uz nepieciešamību apgūt m cību
priekšmetu izglītības standartos paredz to saturu. Pedagogu dotie uzdevumi optim li nodrošina
izglītības standartu m r u sasniegšanu, par ko liecina ikdienas m cību un valsts p rbaudes darbu
rezult ti. Vair ki pedagogi uzdod m jas darbus e-vid . Pedagogi nodrošina m jas darbu
piem rotību un sabalans tību.
2.1.4. Pedagogu un izglītojamo dialogs
Dialogs starp pedagogu, administr ciju un izglītojamo notiek uz savstarp jas uztic šan s
un cie as pamata. Arī pusaudža vecum pamatskolas posm , kad izglītojamajam veidojas savs
viedoklis, sava dzīves pozīcija daž dos jaut jumos. Pedagogi ieklaus s pusaudžu probl m s, dod
padomu vai pie em vi u viedokli, ne tikai izkl stot m cību vielu, bet arī pan kot saprašanos ar
saviem izglītojamajiem daž d s ikdienas dzīves situ cij s. Probl mu gadījum tiek iesaistīts skolas
atbalsta person ls.
Lai pilnveidotu saskarsmes prasmi ar citiem cilv kiem un motiv tu m cīties, pedagogi
m cību stund s izglītojamos iesaista diskusij s. Interaktīv s darba metodes sekm un attīsta radošu
un pozitīvu sadarbību starp pedagogu un izglītojamo stund . Pedagogi veiksmīgi organiz visus
klases izglītojamos m cīšan s procesam, rosinot dom t, analiz t, secin t, izteikt savu viedokli.
Stundu v rošanas materi li un izglītojamo aptauj s iegūtie viedok i par stundu norisi
liecina, ka pedagogi prasmīgi veido un vada dialogu ar izglītojamajiem jebkur t mas apguves
posm , rosinot izteikt savu viedokli, analiz t dzird to vai lasīto, nov rst k ūdas, izv rt t rezult tus.
Pedagogi uzklausa izglītojamo viedokli un em to v r , korekti labo k ūdas, aizr da individu li.
Liel k da a izglītojamo prasmi pie emt l mumus (98%), izv rt t citu viedok us, prezent t
sevi un savas prasmes (89%) nov rt k labas.
V roto stundu analīz pedagogu un izglītojamo sadarbība v rt ta ar pozitīvu darbību
raksturojošiem v rdiem – veiksmīga, labv līga, pozitīva, atbilstoša. Izglītojamie pozitīvi nov rt
pedagogu gatavību palīdz t, izpratni, atv rtību. Izglītojamajiem nesag d grūtības konsult ties ar
pedagogiem, uzdod jaut jumus, lūgt palīdzību (96%).
Stund s daudzi pedagogi izmanto grupu darbu, p ru darbu. Izglītojamie p rsvar prot
iek auties pied v taj s aktivit t s, ir gatavi sadarbībai. Pedagogi dod skaidrus un saprotamus
nor dījumus. Izglītojamajiem ir saprotami darba noteikumi un rezult tu izv rt šanas krit riji.
Pedagogi konsult izglītojamos grupu un individu l darba laik . V roto stundu analīz tiek
atzīm ts, ka pedagogiem ir profesion la, korekta, saprotama valoda.
Par veiksmīgu pedagoga un izglītojam dialogu liecina kop j s aktivit tes izglītības jom
rpus m cību stund m. T s ir sadarbība gatavojoties m cību priekšmetu olimpi d m, konkursiem,
izstr d jot zin tniski p tnieciskos darbus, gatavojot klases rpusstundu pas kumus, projektus,
apmekl jot individu l darba stundas, lai uzlabotu un padzi in tu zin šanas. Par abpus ju
ieinteres tību liecina fakts, ka gandrīz visi izglītojamie katru ned u individu laj s nodarbīb s
tiekas ar pedagogiem, lai gatavotos olimpi d m, konsult tos par zin tniski p tniecisko darbu un
projektu izstr di, nostiprin tu zin šanas m cību priekšmetos.
Izglītojamie ar cie u izturas pret pedagogiem, ir laipni, saprotoši, prot uzklausīt citu
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viedokli un argument ti izteikt sav jo. Saskarsme balst s uz savstarp ju cie u un sadarbību.
Inov cija: Iniciatīva starpnovadu pedago iskajiem lasījumiem, kuros pedagogi dal s pieredz .
V rt jums: oti labi
Skolas darba stipr s puses

T l k s attīstības vajadzības

 M cību stundu m r i ir skaidri formul ti, to  Uzlabot m cīšanas procesa kvalit ti,
formas ir daudzveidīgas, sasniedzami un
daž dojot m cību metodes, izmantojot
izglītojamiem saprotami. To sasniegšanai
diferenc tu pieeju.
izmanto
atbilstošos
m cību
līdzek us,  Pilnveidot pedagogu prasmes izmantot
aprīkojumu un inform cijas tehnolo ijas.
modern s
tehnolo ijas,
elektroniskos
 Pedagogu izmantot s m cību metodes ir
m cību materi lus.
daudzveidīgas un atbilst izglītojamo sp j m,  Uzdodot m jas darbus, plaš k izmantot
vecumam, m cību priekšmeta specifikai un
pieejam s e-m cību iesp jas.
m cību satura prasīb m.
 Liel k da a pedagogu m cību priekšmetu
programmu īstenošan veiksmīgi nodrošina
m cību procesa saikni ar re lo dzīvi. Tiek
organiz tas tikšan s ar absolventiem, daž du
profesiju p rst vjiem, uz m jiem.
 M jas darbi saturīgi, to formas ir daudzveidīgas.
 Pedagogi m cību proces
iesaista visus
izglītojamos, rosina analiz t, secin t, diskut t,
darbu diferenc , sniedz atbalsta pas kumus.
 Pedagogi pieredzes apmai as pas kumos
iegūt s prasmes un inov cijas izmanto darb ar
izglītojamajiem.
2.2. Krit rijs „M cīšan s kvalit te”
2.2.1. Izglītojamo m cīšan s darba organiz šana
Izglītojamo m cību darba organiz cijas pamatprasības ir noteiktas „Iekš j s k rtības
noteikumos”. Katra m cību gada s kum pedagogi inform izglītojamos un vi u vec kus par
m cību procesa norises prasīb m, v rt šanas noteikumiem, p rbaudes darbiem m cību
priekšmetos. Klašu audzin t ji izglītojamos laikus iepazīstina ar stundu sarakstu, fakultatīvo
nodarbību, interešu izglītības un individu l darba stundu grafikiem.
Par m cību kabinetiem atbildīgie pedagogi inform par iekš j s k rtības noteikumiem
kabinet un par iesp j m izmantot kabinetos esošos m cību līdzek us.
Lai motiv tu izglītojamos m cīties, skol ir izstr d ts konkursa „Man ir gods labi
m cīties” nolikums. Tas paredz I semestra un m cību gada beig s sa emt „Pūces balvu” klasei
pa klašu grup m (4.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl.) ar visaugst ko vid jo v rt jumu, nomin ciju
„Liel k vid j v rt juma izaugsme” (salīdzinot ar iepriekš jo periodu – m cību gadu vai
semestri). Notiek arī individu l apbalvošana: izglītojamo, kuriem klas ir visaugst kais vid jais
v rt jums, m cību gad nosl gum notiek „Olimpiešu godin šanas pas kums”, kur apbalvo
izglītojamos, kuriem ir tikai labi un teicami v rt jumi, olimpi žu, konkursu un sacensību
uzvar t jus.
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Daudzi pedagogi izstr d un pielieto daudzveidīgas izglītojamo pašv rt juma metodes.
Izglītojamajiem tiek attīstītas pašv rt juma prasmes, vi i prot izv rt t savu darbu. P rbaudes
darbu v rt šanas krit riju skaidrība katr m cību priekšmet pilnveido izglītojamo prasmes
analiz t savu paveikto darbu, saskatīt un izprast savas k ūdas.
Ir skaidri formul ti un visiem pieejami un zin mi m cību darba un zin šanu v rt šanas
noteikumi. Pedagogi iev ro „M cību sasniegumu v rt šanas k rtību”.
No v roto stundu materi liem var secin t, ka pedagogi motiv izglītojamos str d t
m r tiecīgi, atbilstoši sp j m, pašiem izr dīt iniciatīvu jaunu un papildus zin šanu apgūšan ,
m ca v rt t savu un citu darbu, iesaistīties zin tniski p tnieciskaj darb , rosina m cību proces
izmantot izglītības iest des vai pašu izglītojamo rīcīb esošos resursus.
Visos m cību priekšmetos m cību gada laik tiek pied v tas iesp jas piedalīties
konkursos, olimpi d s, projektos, sacensīb s.
Lai paaugstin tu izglītojamo m cīšan s motiv ciju, skol notiek priekšmetu ned as,
vidusskolas klašu izglītojamie rīko konkursus pamatskolas izglītojamajiem.
Izglītojamie tiek motiv ti m cīties, stund s lietojot un mūsdienīgu tehniku – datorus,
video projektorus, interaktīv s t feles – un daudzveidīgas m cību metodes: projektu darbu,
prezent ciju veidošanu, dalību olimpi d s un konkursos u.c. Iepriekšmin tie darbības veidi
pilnveido izglītojamo prasmi m cīties, ir v rtīgi un svarīgi vi u personības veidošan .
Vair kums pedagogu ar diferenc tu uzdevumu palīdzību dod iesp ju izglītojamajiem ar
m cīšan s trauc jumiem notic t sav m sp j m un motiv t m cīb m.
Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamajiem m cību stund s, individu l darba stund s un
fakultatīvaj s nodarbīb s: uzlabot ikdienas m cību sasniegumus un sasniegumus p rbaudes
darbos, padzi in t zin šanas m cību priekšmetos, gatavoties olimpi d m, konkursiem,
sacensīb m.
Pedagogi piev rš uzmanību izglītojamo rakstu kultūrai, pierakstu struktūrai m jas darbos
un p rbaudes darbos. Izglītojamie piedal s novada, re iona un valsts m cību priekšmetu
olimpi d s, daž dos konkursos.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darb 2013./2014. m. g. liecina, ka vair kums
izglītojamo prot pl not savu darbu, ir apguvuši m jas darbu un p rbaudes darbu veikšanai
nepieciešam s iema as. T tad liela da a izglītojamo ir motiv ta m cību darbam, augstu nov rt
pied v t s iesp jas, ir apmierin ti ar pedagogu darba metod m. Visas aptaujas liecina, ka
kopum valda labv līga sadarbības atmosf ra.
Skolas bibliot k ir 35191 eksempl rs m cību gr matu un 23259 eksempl ri
dai literatūras gr matu, enciklop diju, v rdnīcu. Visa literatūra ir apkopota un sistematiz ta
bibliot ku inform cijas sist m s LIIS un ALISE. Bibliot ka sniedz iesp jas izglītojamajiem
sagatavot daž da veida uzdevumus, k arī refer tus, domrakstus, projektus, prezent cijas,
zin tniski p tnieciskos darbus. Bibliot k ir lasītavas zona, kur izglītojamajiem ir iesp ja
izmantot arī datorus ar interneta piesl gumu. Bibliot k ir iesp jams izmantot televizoru, k arī
kop t ju.
Pedagogiem un izglītojamajiem ir iesp ja pavairot m cību materi lus nepieciešamaj
daudzum , skol ir četri kop t ji.
Skol ir 2 datorklases (26 datori) ar interneta piesl gumu, ir noteikta k rtība, k
izglītojamie p c stund m var papildus str d t šajos kabinetos.
Vis m individu l darba nodarbīb m ir nodrošin ti kabineti. Pedagoga kl tbūtn
izglītojamajiem sav brīvaj laik ir iesp jams izmantot brīvos kabinetus un skolas bibliot kas
telpas.
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Lai izzin tu situ ciju un rūp tos par labv līgu mikroklimatu skol , klas , tiek izmantota
atbalsta person la palīdzība.
2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un sadarbība m cību proces
Izglītojamo pozitīvo attieksmi pret m cīšan s procesu un atbildību apliecina m cību
darba rezult ti un aptauj s izteiktie pozitīvie v rt jumi. 66% izglītojamo ir pozitīva attieksme
pret m cīb m. Anket šanas rezult ti apliecina, ka 91% izglītojamo labpr t iet uz skolu.
Analiz jot p rbaudes darbus un ikdienas m cību procesu, pedagogi m ca izglītojamajiem
izv rt t savus m cību sasniegumus.
Izglītojamie zina, un liel k da a izglītojamo cenšas iev rot m cību darbam izvirzīt s
organizatorisk s prasības. Stund m cīšan s procesa veiksmīgai norisei visiem izglītojamajiem ir
nepieciešamie materi li, ko nodrošina skola. Visi pedagogi piekrīt apgalvojumam, ka vi iem
darbam ir nepieciešamie m cību materi li un līdzek i.
Izglītojamo prasmju detaliz t izp te par da, ka vi i savas m cīšan s prasmes
galvenok rt nov rt k „protu”. Augst k v rt prasmes str d t individu li vai grup s (93% protu), veidot pl nu, konspektu sagatavot refer tu, veikt kopīgo un atš irīgo pazīmju noteikšanu,
piedalīties diskusij s. Sarež īt k veicas ar analīzes un sint zes darbīb m. Izglītojamie sp j
adekv ti nov rt t savu m cību darbu (76%) analiz savus sasniegumus. Papildus m cību
pas kumi m cību gada beig s tiek nozīm ti nelielam izglītojamo skaitam. Tas nor da uz
izglītojamo atbildīgu attieksmi pret m cīb m. Izglītojamie aktīvi un prasmīgi iesaist s m cību
stund s.
Lai sasniegtu lab kus rezult tus, izglītojamie m r tiecīgi izmanto skolas bibliot ku,
lasītavu, datorklases pakalpojumus, individu l s nodarbības.
Iepazīstoties ar izglītojamo pierakstiem, var secin t, ka liel kai da ai ieraksti ir saprotami
un p rskat mi. Stundu v rošanas materi li liecina, ka izglītojamie prot str d t grup s, p ros,
iesaistīties diskusij s. Izglītojamo un pedagogu aptauj s par d s atzinums, ka izglītojamie
p rsvar ir izpalīdzīgi, draudzīgi, sadarboties sp jīgi, aktīvi iesaist s stundas gait . Liel k da a
izglītojamo ir motiv ti iesaistīties un kvalitatīvi piedalīties m cību darb . Vajadzības gadījum
palīdz viens otram m cīšan s proces .
Daž du projektu prezent cijas liecina, ka izglītojamie veiksmīgi darbojas grup s. 93%
aptauj to izglītojamo apliecina, ka m cību proces prot sadarboties ar citiem klasesbiedriem.
85% pedagogu v rt izglītojamo m cīšan s procesu k labu.
Liel k da a izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekav m cību stundas. Kav jumi tiek
precīzi re istr ti sist mas e-klase žurn l . Klases audzin t js regul ri uzskaita m cību stundu
kav jumus, analiz to iemeslus un m r tiecīgi rīkojas kav jumu nov ršan , veic ierakstus
sekmju izrakstos, iesaista skolas administr ciju kav jumu nov ršan , inform vec kus par
neattaisnotiem kav jumiem. Skol ir izveidota stingra kav jumu sist mas uzskaite, ko nosaka
„K rtība, k d re istr izglītojamo ierašanos vai neierašanos Ludzas pils tas imn zij ”.
Divas reizes m cību gad tiek analiz ti un izv rt ti izglītojamo sasniegumi pa m cību
priekšmetiem un pa klas m. Rezult ti tiek analiz ti klases stund s, metodiskaj s komisij s,
pedago iskaj s s d s, par tiem tiek inform ta Skolas padome. P c iepazīšan s ar m cību un
audzin šanas darba rezult tiem m cību gada beig s pedagogi izv rt padarīto, rakstot sava darba
pašv rt jumu. 2013./2014.m.g. skol tika izstr d ta vienota pedagogu darba pašnov rt juma
forma. P c rezult tu analīzes, nepieciešamie uzlabojumi tiek iek auti n kam m cību gada
priorit t s.
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Inov cija: Izstr d tas un pilnveidotas k rtības, kuras sekm
pedagogiem un izglītojamajiem m cību proces .
V rt jums: labi
Skolas darba stipr s puses

 Pedagogi m r tiecīgi motiv izglītojamos
m cību darbam, veicina m cīšan s prasmju
attīstību, rosina m cību proces izmantot
daž dus resursus.
 Liel k da a izglītojamo aktīvi iesaist s m cību
proces , prot pl not un izv rt t m cību
sasniegumus ikdienas darb un p rbaudes
darbos, iesaist s projektos, konkursos, piedal s
olimpi d s, nu dien s.
 Izglītojamie prot str d t grup s un p ros,
atbalsta viens otru m cību darb .
 Izglītojamie m cīšan s proces pilnveido
pašnov rt juma prasmes.
 Katrs skolot js inform izglītojamos un vi u
vec kus par m cību darbam izvirzīt m
prasīb m.

savstarp jo sadarbību starp

T l k s attīstības vajadzības

 Attīstīt izglītojamajos prasmi m cīties,
patst vīgi str d t ar daž diem inform cijas
avotiem.
 Pilnveidot izglītojamo pašnov rt šanas
formas.
 Katram m cību priekšmeta pedagogam
efektīv k str d t ar izglītojamo m cību
sasniegumu izaugsmes dinamiku.
 Pilnveidot izglītojamo prasmi organiz t
savu m cību darbu.
 Iesaistīt izglītojamos m cību procesa
organiz šan un noris .

2.3. Krit rijs „V rt šana k m cību procesa sast vdaļa”
2.3.1. V rt šanas metodes un v rt šanas kvalit te
Skol ir izstr d ta izglītojamo „M cību sasniegumu v rt šanas k rtība”. T veidota,
pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, un atbilst m cību priekšmetu specifikai,
izglītojamo vecumam. V rt šanas sist mas izveid un pilnveidošan iesaistīj s visi pedagogi.
Metodiskaj s komisij s ir izstr d ti m cību priekšmeta specifisko darbību v rt šanas krit riji, k
arī vienotas prasības p rbaudes darbu veidošanai un v rt šanai.
M cību gada s kum izglītojamie tiek iepazīstin ti ar v rt šanas k rtību, principiem,
v rt šanas regularit ti un pamatkrit rijiem, p rbaudes darbu veikšanai izvirzītaj m prasīb m un
v rt šanas krit rijiem katr m cību priekšmet , to apliecina 96% aptauj to izglītojamo.
Pedagogu izv l t s v rt šanas metodes p rbaudes darbos un m cību darba v rt jums sniedz
pozitīvu atbalstu izglītojamajiem un motiv m cīties. Pedagogi vienm r saprotami pamato
izglītojam darba v rt jumu, t atzīst 88% aptauj to izglītojamo. Liela da a pedagogu izmanto
izglītojamo pašv rt jumu k vienu no v rt šanas elementiem.
Vec ki ar v rt šanas k rtību tiek iepazīstin ti vec ku sapulc s. 98% aptauj to vec ku
anket s atzīm , ka ir labi izskaidrota izglītojamo m cību sasniegumu v rt šanas k rtība.
Izglītojamo vec ki regul ri tiek inform ti par v rt jumiem. Nepieciešamības gadījumos vec ki
tiek inform ti papildus un/vai tiek aicin ti uz sarunu, lai kopīgi vienotos par atbalstu
izglītojamajam.
Skolas m cību sasniegumu v rt šanas k rtība paredz noteiktu p rbaudes darbu skaitu
semestrī atkarīb no stundu skaita priekšmet , iesp jas uzlabot rezult tu, semestra v rt juma
noteikšanu. Skol ir izstr d ta un tiek pilnveidota „M jas darbu uzdošanas un v rt šanas
k rtība”, k arī „Rakstu darbu noform šanas, labošanas un v rt šanas k rtība”.
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2.3.2. V rt jumu uzskaite un v rt jumu analīzes rezult tu izmantošana
P rbaudes darbu laiki tiek pl noti visos m cību priekšmetos, to grafiki tiek veidoti
semestrim katrai klasei. Ar p rbaudes darbu grafiku tiek iepazīstin ti izglītojamie un vi u
vec ki. Grafika iev rošana ir regul ri kontrol ta.
V rt jumu uzskaite elektroniskaj žurn l tiek p rraudzīta. V rt jumu atbilstība prasīb m
un biežums tiek kontrol ts. Pedagogi regul ri un savlaicīgi veic ierakstus elektroniskaj klases
žurn l . Kopš skol tiek izmantota e-klase, rezult tu apkopošanai izmanto e-klases pied v t s
iesp jas gan analiz jot atseviš us p rbaudes darbus, gan izglītojamo m cību sasniegumus. Klašu
audzin t ji inform izglītojamo vec kus, izmantojot ned as vai m neša sekmju lapas, kas sniedz
vec kiem operatīvu inform ciju. Vec ki sekmju lapas paraksta, apliecinot, ka ir iepazinušies ar
v rt jumiem, un iesniedz t s klašu audzin t jiem. 97% aptauj to vec ku atzīm , ka regul ri
sa em inform ciju par sava b rna sasniegumiem m cīb s.
Regul ri notiek izglītojamo sasniegumu izp te. M cību priekšmetu pedagogi nov rt
izglītojamo zin šanas, konstat attīstības izmai as un nepieciešamības gadījum veido sadarbību
ar klases audzin t ju.
Atseviš os gadījumos par izglītojamo sasniegumiem m cību priekšmet pedagogs vai
klases audzin t js inform administr ciju. Skolas vadība inform rakstiski vai aicina uz
p rrun m 9. un 12. klašu izglītojamo vec kus gadījumos, ja izglītojamajam ir nepietiekoši
v rt jumi vair kos m cību priekšmetos. Tiek organiz ts atbalsts 1.–8. klašu un 10.–11. klašu
izglītojamajiem, kuriem m cības sag d grūtības.
Izglītojamo vec kiem ir iesp ja individu li tikties ar m cību priekšmetu pedagogiem un
iepazīties ar izglītojam sasniegumiem.
Pedagogi analiz p rbaudes darbu rezult tus, apspriež tos metodiskaj s komisij s un
analīzes rezult tus izmanto m cību darba pl nošanai un korekcijai. Tiek analiz ti izglītojamo
sasniegumi valsts p rbaudes darbos, lai noteiktu izglītotības līmeni atseviš os aspektos.
V rt šanas proces iegūt inform cija ir pamats m cību darba analīzei un pl nošanai.
Inform cija tiek vispusīgi izmantota pedago isk darbības analīz .
Pedagogiem tiek sniegts metodiskais atbalsts v rt šanas procesa analīzei.
Inov cija: Skol ir ieviesta starpv rt jumu izlikšana pirms rudens un pavasara brīvdien m un
tiek izdotas starpv rt juma liecības. Ar t m tiek iepazīstin ti izglītojamo vec ki, nodrošin ta
atgriezenisk saite par m cību rezult tiem.
V rt jums: labi
Skolas darba stipr s puses

T l k s attīstības vajadzības

 Pedagogi sistem tiski v rt izglītojamo m cību
 Liel ku v rību veltīt m cību sasniegumu
darba sasniegumus, iev rojot MK normatīvos
v rt šanas metožu un pa mienu
dokumentus un izglītojamo m cību sasniegumu
m r tiecīgai p rbaudes darbu satura,
v rt šanas k rtību.
krit riju izstr d .
 V rt šanas formas un metodiskie pa mieni
 V rt šanas regularit tes akcent šana un
atbilst izglītojamo vecumam un m cību
nodrošin šana.
priekšmetu specifikai.
 V rt jumu uzskaites p rraudzība un kontrole ir
sistem tiska, iegūt inform cija tiek analiz ta.
 Pedagogi izglītojamos un vec kus regul ri
iepazīstina ar m cību sasniegumiem, to dinamiku.
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3. Joma „Izglītojamo sasniegumi”
3.1. Krit rijs „Izglītojamo sasniegumi ikdienas darb ”
Ikdienas m cību darbs v rsts uz to, lai izglītojamie p c iesp jas pilnv rtīg k apgūtu
m cību priekšmetu standarta prasības, iegūtu kvalitatīvu izglītību. Skol ir noteikta k rtība
izglītojamo sasniegumu v rt šanai, uzskaitei un analīzei. Pedagogi un skolas administr cija
koordin un analiz izglītojamo sasniegumus, seko vi u izaugsmes dinamikai.
Izglītojamo iegūtie v rt jumi regul ri tiek atspogu oti sist m e-klas . M cību rezult ti
tiek apkopoti I semestra un m cību gada beig s. Katra m neša nosl gum katram izglītojamajam
tiek sagatavots sekmju izraksts, pirms izglītojamo rudens un pavasara brīvdien m –
starpv rt jumu liecība, ar kuru iepazīstas vec ki. Katra semestra beig s klašu audzin t ji
iesniedz sekmju atskaiti, m cību priekšmetu pedagogi m cību gada beig s – analīzi par
izglītojamo sasniegumiem valsts p rbaudes darbos. V rt šanas proces iegūto inform ciju
m cību priekšmetu pedagogi analiz un izmanto savas darbības turpm kai pl nošanai un
attīstībai.
M cību rezult tu analīzes galvenais m r is ir m cību procesa uzlabošana. M cību gada
laik skolas administr cija un atbalsta person ls regul ri tiekas ar izglītojamajiem, kuriem ir
nepietiekams v rt jums vair kos priekšmetos, īpašu v rību piev ršot devīto un vidusskolas klašu
izglītojamajiem. Tiek noteikti konkr ti uzdevumi izglītojamajam, izstr d ts sadarbības pl ns ar
attiecīg m cību priekšmeta pedagogu, klases audzin t ju un izglītojam vec kiem.
M cību darba sasniegumi p d jos gados ir stabili – apm ram pusei izglītojamo optim ls
un augsts zin šanu līmenis, neliels procents izglītojamo iegūst nepietiekamu v rt jumu. M cību
gada pagarin juma rezult t , str d jot individu li ar izglītojamajiem un nov ršot nepietiekamos
v rt jumus, skol visi izglītojamie tiek p rcelti uz n kamo klasi. Kopum analiz jot izglītojamo
m cību sasniegumus ikdienas darb , balstoties uz m cību gada rezult tiem un izv loties
stabilit tes r dīt ju k m cību darba kvalit tes apliecin t ju, var secin t, ka sasniegumi ir stabili
un šī stabilit te apliecina m cību darba kvalit ti.
Skolas darba stipr s puses

 Skol sistem tiski tiek apkopota inform cija
par klases un katra izglītojam m cību
sasniegumiem.
 Balstoties uz rezult tiem, tiek izvirzīti
uzdevumi turpm kajam darbam, izstr d ts
individu ls pl ns darbam ar izglītojamajiem,
kuriem ir grūtības m cīb s.
 Savlaicīg kai ikdienas m cību sasniegumu
uzskaitei un analīzei skol ieviests 1. un 2.
semestra m cību gada starpv rt jums.
 Skol m cību sasniegumu uzskaitei un analīzei
izmanto elektronisko sist mu „e-klase”.
 Skol izstr d ts konkursa „Man ir gods labi
m cīties” nolikums.
 Sadarbojoties s kumskolas, pamatskolas,
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T l k s attīstības vajadzības
 Pilnveidot esoš s, rast jaunas un efektīvas
darba formas ar izglītojamajiem, kuriem ir
grūtības m cīb s.
 Motiv t izglītojamos m cību darbam un
v lmei uzlabot ikdienas m cību
sasniegumus.
 Katram pedagogam sav priekšmet atkl t
talantīg kos izglītojamos, attīstīt vi u
sp jas un paplašin t redzesloku.

vidusskolas izglītojamajiem, tiek aktiviz ta
izglītojamo p tniecisk darbība.
 Vec ki regul ri un savlaicīgi tiek inform ti par
izglītojamo sekm m.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darb p d jos trīs m cību gados pa klašu grup m

Apzīm jumi:
AZL – augsts zin šanu līmenis
OZL – optim ls zin šanu līmenis
PZL – pietiekams zin šanu līmenis
NZL – nepietiekams zin šanu līmenis
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darb (m cību priekšmetos, kuros paredz ti valsts
p rbaudes darbi un noteikti oblig tie centraliz tie eks meni)
2012./2013. m.g.
Klase* M cību priekšmets
3.
3.
6.
6.
6.
9.
9.
9.
9.
9.

Latviešu valoda
Matem tika
Dabaszinības
Latviešu valoda
Matem tika
Ang u valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda
Matem tika
L/p v sture

Kop jais
izglītojamo
skaits
45
45
46
46
46
50
50
50
50
50

1 – 3 balles,
NZL
%
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
21

4 – 5 balles,
PZL
%
27
27
20
37
35
25
10
39
35
27

6 – 8 balles,
OZL
%
62
71
76
57
59
73
72
57
51
67

9 – 10 balles,
AZL
%
11
2
4
6
6
2
18
4
12
6

Klase* M cību priekšmets
12.
12.
12.
12.

Ang u valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda
Matem tika

2013./2014. m.g.
Klase* M cību priekšmets
3.
3.
6.
6.
6.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
12.
12.
12.
12.
12.

Latviešu valoda
Matem tika
Dabaszinības
Latviešu valoda
Matem tika
Ang u valoda
Krievu valoda
V cu valoda
Latviešu valoda
Matem tika
L /p v sture
Ang u valoda
Krievu valoda
V cu valoda
Latviešu valoda
Matem tika

Kop jais
izglītojamo
skaits
52
52
52
52

1 – 3 balles,
NZL
%
0
0
0
0

4 – 5 balles,
PZL
%
25
6
17
25

6 – 8 balles,
OZL
%
67
71
77
52

9 – 10 balles,
AZL
%
8
23
6
23

Kop jais
izglītojamo
skaits
30
30
55
55
55
57
52
5
57
57
57
37
28
9
37
37

1 – 3 balles,
NZL
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0

4 – 5 balles,
PZL
%
17
13
38
33
45
17
27
60
44
38
58
35
0
22
38
43

6 – 8 balles,
OZL
%
73
84
58
60
49
68
62
20
53
57
42
51
71
78
57
49

9 – 10 balles,
AZL
%
10
3
4
7
6
15
11
20
3
2
0
13
29
0
5
8

* - visas paral lklases kop
3.1. Krit rijs „Izglītojamo sasniegumi valsts p rbaudes darbos”
Skolas administr cija un m cību priekšmetu pedagogi regul ri uzskaita un analiz
izglītojamo sasniegumus valsts p rbaudes darbos. Rezult ti tiek analiz ti m cību priekšmetu
metodiskaj s komisij s un pedago isk s padomes s d s. Iegūt inform cija tiek izmantota
m cīšanas un m cīšan s procesa pilnīgošanai.
Analiz jot p d jo divu m cību gadu rezult tus valsts p rbaudes darbos, redzams, ka
izglītojamo zin šanu līmenis ir sam r stabils. Labus rezult tus diagnostic jošaj darb gan
latviešu valod , gan matem tik sasniegušas 3.klases. Savuk rt 6.klas s izglītojamo zin šanu
līmenis ir nedaudz zem ks, arī salīdzin jum ar vid jo līmeni valstī. Gan 9.klašu, gan 12.klašu
izglītojamie labus rezult tus sasniedz svešvalodu eks menos, īpaši krievu valod .
Liel kas grūtības sag d matem tika. Šie rezult ti atbilst izglītojamo sp j m un
attieksmei pret m cīb m, jo sasniegumu līmenis ikdienas darb un valsts p rbaudes darbos ir
apm ram vien ds.
Diagnostic jošo darbu un eks menu rezult ti atspogu oti diagramm s un 1.pielikum .
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Diagnostic jošo darbu rezult ti 3.klas s 2012./2013.m cību gad

Diagnostic jošo darbu rezult ti 3.klas s 2013./2014.m cību gad

Diagnostic jošo darbu rezult tu 3.klas s salīdzin jums ar valsts rezult tiem
2013./2014.m cību gad
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Diagnostic jošo darbu rezult ti 6.klas s 2012./2013.m cību gad

Diagnostic jošo darbu rezult ti 6.klas s 2013./2014.m cību gad

Diagnostic jošo darbu rezult tu 6.klas s salīdzin jums ar valsts rezult tiem
2013./2014.m cību gad
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Eks menu rezult ti 9.klas s

Eks menu rezult tu 9.klas s salīdzin jums ar valsts rezult tiem 2013./2014.m cību gad
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Oblig to centraliz to eks menu rezult ti 12.klas s

Oblig to centraliz to eks menu rezult tu 12.klas s salīdzin jums ar novada un valsts
rezult tiem 2012./2013.m cību gad
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Oblig to centraliz to eks menu rezult tu 12.klas s salīdzin jums ar novada un valsts
rezult tiem 2013./2014.m cību gad

Centraliz to eks menu rezult tu 12.klas s salīdzin jums ar novada un valsts rezult tiem
2012./2013.m cību gad

50,00%

65,55%

60,00%

65,00%

70,00%

72,00%

80,00%

40,00%

Ludzas pilsētas
ģi āzija
Ludzas novads
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Skolas darba stipr s puses

 Izglītojamie, sa emot daž da veida atbalsta
pas kumus – individu l s konsult cijas,
fakultatīv s nodarbības, izm in juma
p rbaudes darbus-, tiek rosin ti m r tiecīgi
gatavoties valsts p rbaudes darbiem.
 Rezult ti centraliz tajos eks menos ir augst ki
nek vid ji valstī.
 Regul ri un sistem tiski tiek analiz ti valsts
p rbaudes darbu rezult ti, veidota sasniegumu
dinamika un, balstoties uz rezult tiem,
noteiktas pilnveidojam s zin šanas un
prasmes.

T l k s attīstības vajadzības

 Nodrošinot papildnodarbības un
pilnveidojot darba formas, saglab t
stabilus izglītojamo sasniegumus valsts
p rbaudes darbos.
 Motiv t izglītojamos izv l ties
dabaszinību m cību priekšmetus valsts
centraliz tajos eks menos.
 Veicin t izglītojamajiem pamatzin šanu
nostiprin šanu un eks mena prasmju
pilnveidošanu, organiz jot un pied v jot
m cību gada laik tematisk s
konsult cijas.

4. Joma „Atbalsts izglītojamiem”
4.1. Krit rijs „Psiholo iskais atbalsts, soci lpedago iskais atbalsts un izglītojamo
drošības garant šana (drošība un darba aizsardzība)”
4.1.1. Psiholo isk s un soci lpedago isk s palīdzības nodrošin jums
Skol darbojas atbalsta person ls (psihologs, soci lais pedagogs, skolot js - logop ds,
medm sa), kura konsult cijas izglītojamajiem ir pieejamas patst vīgi.
Anket jot izglītojamos, individu l s sarun s un sadarbīb ar klašu audzin t jiem tiek
apzin tas izglītojamo psiholo isk s un soci lpedago isk s vajadzības. Psihologs kop ar klases
audzin t ju organiz nodarbības probl mas nov ršanai. Tiek sniegts psiholo iskais atbalsts arī
individu li izglītojamajiem ar nepietiekamu v rt jumu, izglītojamajiem, kas atgriezušies no
rzem m, izglītojamajiem ar uzvedības trauc jumiem un psiholo isk m probl m m.
Nepieciešamības gadījum pieaicina vec kus vai vi u aizbild us, k arī skolas vadības
p rst vjus. Iegūto inform ciju izmanto izglītojamo atbalstam, sadarbībai ar pašvaldības soci lo
dienestu un cit m valsts p rvaldes institūcij m. Skol m c s arī izglītojamie, kuru vec ki str d
rzem s. Psihologs sadarbīb ar soci lo pedagogu apzina šos izglītojamos un sniedz atbalstu. Jau
trīs gadus jūnij tiek organiz tas radoš s darbnīcas 30 izglītojamajiem no maznodrošin t m
imen m, kuru laik tiek pied v ta trīsreiz ja din šana un radošas nodarbības. Divus gadus
jūnij radošaj s darbnīc s atpūšas un nodarbojas arī 45 s kumskolas izglītojamie, tas vec kiem
auj veiksmīgi veikt darba pien kumus. Vis m radošaj m darbnīc m din šanas izdevumus un
materi lus nodarbīb m apmaks pašvaldība.
Maznodrošin to ime u b rniem, daudzb rnu ime u b rniem pašvaldība pieš ir
brīvpusdienas un pabalstus. 4. klašu izglītojamiem pašvaldība apmaks brīvpusdienas un
launagu, 1.septembrī pasniedz d vanas pirmklasniekiem.
Pedagogi un atbalsta person ls palīdz adapt ties izglītojamiem, kas uzs k m cības skol ,
p rn kot no cit m skol m. Katru gadu tiek veikti p tījumi par izglītojamo adapt ciju 1., 5.,
10.klas s, rezult ti tiek analiz ti. Ja nepieciešams, tad p c adapt cijas izp tes tiek organiz tas
profilaktisk s nodarbības klašu grup s, individu l s nodarbības izglītojamajiem.
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4.1.2. Drošības pas kumi
Skol tiek nodrošin ta izglītojamo drošība. Skolas ka ir aprīkota ar ugunsdrošības
sist mu, izejas no skolas ir aprīkotas ar gaismas izejas r dīt jiem. Skol ir izstr d ti un redzam s
viet s izvietoti evaku cijas pl ni. Izglītojamie un skolas person ls ir iepazīstin ts ar evaku cijas
pl nu, iekš j s k rtības noteikumiem, darba k rtības noteikumiem un drošības noteikumiem
normatīvajos aktos noteiktaj k rtīb .
Past v noteikta k rtība rpusstundu pas kumu organiz šanai. Iekš j s k rtības
noteikumos ir atrun ts, k rīkoties, ja konstat vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glab vai
izplata atkarību izraisošas vielas, izglītojamo rīcība vardarbības situ cij s, pl ns vardarbības
nov ršanai.
Veikt s instrukt žas tiek uzskaitītas, p rraudzītas un uzglab tas atbilstoši noteikumiem,
instrukt žu atbilstību p rrauga pašvaldības darba drošības speci lists, kontrol skolas vadība.
T mas „Drošība” apguve ir iek auta m cību satur , klases stundu t m s un rpusstundu
pas kumos. Skol nu dome veica izglītojamo aptauju „Droša vide skol un t s apk rtn ”, kopīgi
ar skolas vadību iesaist s izglītojamo drošības apst k u pilnveidošan . 2014.gada maijs –
novembrī realiz ts pašvaldības finans ts skolas projekts par drošību 1.–4. klašu izglītojamiem
„Ej droši pasaul !”, kas tika prezent ts Ludzas pils tas imn zij , k arī Ludzas pils tas PII
„Pasaci a” un „Rū ītis” audz k iem.
Skola ir iesaistījusies Labkl jības ministrijas projekt “B rniem draudzīga skola”, ik gadu
darbojoties pied v taj s aktivit t s un apmekl jot izglītojošus semin rus Rīg un R zekn .
Skola piedal s ISEC organiz tajos drošības ned as pas kumos. Tiek demonstr tas filmas
par drošības jaut jumiem, tiek rīkotas p rrunas. Katru gadu skol notiek policijas dienas.
Ik gadu 6.–8.klašu izglītojamie piedal s CSDD rīkotaj s aktivit t s: „Esi mobils!” un
4.klašu izglītojamie „Jauno satiksmes dalībnieku forum ”, ir izcīnītas uzvaras.
Tiek organiz ti pas kumi atkarību profilaksei. Skol direktora vietniece audzin šanas
jom 7.–12.klašu izglītojamajiem rīko izglītojošas lekcijas par alkohola kaitīgumu. Notiek
p rrunas – klases stund s, soci l s zinīb s, veselības m cības stund s, vizu l s m kslas stund s
un citos m cību priekšmetos (saistīb ar stundas tematu), iev rojot m cību gada s kum
sapl noto; izst des – soci lo zinību, vizu l s m kslas kabinetos; refer ti – soci l s zinīb s. Tiek
veiktas instrukt žas pirms ekskursij m un p rg jieniem; ir apmekl ts P.Stradi a Medicīnas
v stures muzejs.
Skol
vakara pas kumu laik
par izglītojamo drošību atbild pedagogi,
dežūradministratos, skolas sargs.
Ir izstr d ta “M cību ekskursiju un p rg jienu organiz šanas k rtība”, „K rtība, k d
uzturas nepiederošas personas Ludzas pils tas imn zij ”.
Liel k da a izglītojamo uzskata, ka skolas telp s ir droša vide. Gandrīz visi izglītojamie
apgalvo, ka vi i jūtas droši skolas apk rtn . Gandrīz visi izglītojamo vec ki atzīm , ka skol un
t s rpusstundu pas kumos rūp jas par b rnu drošību. Drošību sekm dienas dežurants,
dežūrskolot ji un dežūradministrators, kopš 2014. gada septembra tiek veikta skolas apk rtnes
video nov rošana.
Gandrīz visi izglītojamie zina, k rīkoties rk rtas situ cij s vai evaku cijas gadījum .
Vienu reizi m cību gad notiek praktiskas m cības par rīcību rk rtas situ cij s. 2013./2014.m.g.
skolas telp s un teritorij tika organiz tas Latgales re iona ugunsdz s ju m cības.
4.1.3. Izglītojamo profilaktisk veselības aprūpe
Skol str d sertific ta medm sa, kurai ir ierīkots kabinets un noteikts darba laiks. Ir
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m cību procesa organiz šanai nepieciešam inform cija par izglītojamo veselību un
individu laj m vajadzīb m. Notiek sadarbība ar imenes rstiem jaut jumos par izglītojamo
atbrīvošanu no sporta vai cit m nodarbīb m, k arī par atbrīvošanu no valsts p rbaudījumiem.
Medm sai ir veselības uzskaites dati. P c imenes rsta ikgad j s izglītojamo apskates medm sa
zi o klašu audzin t jiem par izglītojamo veselības st vokli, rekomend vec kiem griezties pie
attiecīg speci lista padzi in tas izp tes nepieciešamības gadījum . Stomatolo ijas kabinet tiek
veikta profilaktisk apskate un rst šana p c pieraksta. Izglītojamie un vi u vec ki zina, k
rīkoties saslimšanas gadījumos. Person ls ir inform ts, k rīkoties traumu un p kš as
saslimšanas gadījumos.
Izglītojamiem tiek populariz ts veselīgs dzīvesveids, atkarību profilakses u.c. jaut jumos.
Klases audzin t ju klases stundu tematos ir iek auta t ma „Veselība un vide”. Katru gadu tiek
rīkota sporta diena, p rg jieni. Skola iesaistījusies valsts un ES projekt „Skolas auglis”.
Skol pied v din šanas pakalpojumus 1.–12.klašu izglītojamiem un skolas person lam
pašvaldības finans t skolas dnīc un div s kafejnīc s, kas pieder uz m jiem. Medm sa veic
diena kalorit tes un kvalit tes uzraudzību skolas dnīc .
Skol pied v pagarin tas dienas grupas nodarbības 1.–4.klašu izglītojamiem.
V rt juma iegūšanai izmantotie dokumenti un materi li: veselības apskates materi li, izglītības
iest des medm sas zi ojums, dokument cija skolas medicīnas kabinet .
Inov cija: Tiek realiz ti projekti par drošību skol
kameru izvietošana skol .
V rt jums: oti labi

un sadzīv , uzs kta videonov rošanas

4.2. Krit rijs „Atbalsts personības veidošan ”
4.2.1. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un soci lo iema u attīstīšana
Skol aktīvi darbojas izglītojamo pašp rvalde jeb skol nu dome, kur iesaistījušies 7.–
12.klašu izglītojamie. Daž da vecumposma jauniešu kopīga darbošan s veicina sadarbību,
pieredzes apmai u. Jaunieši pl no skol nu domes darbu un apspriežamos jaut jumus; s des tiek
protokol tas, protokoli – uzkr ti. Izglītojamiem ir iesp jas organiz t un uz emties atbildību par
daž diem pas kumiem:
 organiz t skolas, novada pas kumus,
 iesaistīties skolas vides sak rtošan ,
 rakstīt un realiz t projektus,
 izpausties rpusskolas pas kumos.
Skol nu domes konsultante ir direktora vietniece audzin šanas jom . Dom jot par
uzlabojumiem skolas vid , skol nu dome šogad ir veikusi aptauju „Droša vide skol un t s
apk rtn ” un kopīgi ar skolas vadību iesaist s skolas vides uzlabošan .
Skol nu domes izglītojamie iesaist s arī skolas padomes darb . Skolas padome un
skol nu dome nodrošina iesp ju izglītojamiem izteikt savus priekšlikumus skolas dzīves
uzlabošanai. Vi u viedoklis ir svarīgs l mumu pie emšan .
Pedagogi vairum gadījumu atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos skol nu domes
un skolas padomes darb .
Skolas kolektīvs un skol nu dome aktīvi darbojas Labkl jības ministrijas Valsts b rnu tiesību
aizsardzības inspekcijas kustības „Draudzīga skola” pied v taj s iniciatīv s:

30



2011. gad uzst j s konferenc „Draudzīgs internets un droša skola” R zekn un dalīj s
pieredz par t mu „Mobinga nov ršanas un profilakses programma skol ”.
 2012. gad 6 pedagogi iesūtīja darbus VBTAI rīkotaj konkurs „Lab k klases
audzin šanas stunda”.
 2013. gad skol nu dome start ja Latgales re iona Skol nu pašp rvalžu salidojum –
konkurs „Latgales re iona gada pašp rvalde 2013”un ieguva 4.lab ko rezult tu no 32
skol m.
 2013. gad aktīvi darboj s vienojošu pas kumu ned
„Darbojies! Iepazīsti! Radi!
Fantaz !”
 2014. gad piedalīj s Latgales skol nu re ion laj forum R zekn , kur 11.klases
audz kne uz m s moderatora lomu un veiksmīgi novadīja vienu no diskusijas grup m
„Droša vide”.
 Katru gadu piedal s VBTAI konferenc s Rīg .
Šogad skol nu domes p rst vji piedalīj s arī Latgales re ion l jaunatnes darba
konferenc „Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstīb re ionos” – „Ievirzi Latgali!”
Daugavpilī. Skolas m jas lap tiek atspogu oti skol nu domes darbi un aktivit tes.
Trīs gadus Skol nu domes komanda „CocoJambo” piedalīj s R zekn Jauniešu centra
Jacis organiz taj pas kum „Popiela”, kur sp ja par dīt savas skolas radošo jauniešu izaugsmi.
2011./2012.m.g. skatīt ju simp tija;
2012./2013.m.g. 3.vieta;
2013./2014.m.g. 1.vieta.
Izglītojamiem, vec kiem un pedagogiem ir iesp ja izteikt savus priekšlikumus skolas
dzīves uzlabošanai. Lai uzklausītu skolas audz k u ieteikumus, kritiku, jaunas idejas, ir izveidots
skol nu domes e–pasts. Vair k k puse izglītojamo atzīst, ka vi i pedagogam droši var paust
savu viedokli.
Skol pl no un organiz daudzveidīgus rpusstundu pas kumus un aktivit tes: gan
tradicion los, gan izglītojamo vai pedagogu jaunas iniciatīvas. To sagatavošan un noris
veiksmīgi iesaist s izglītojamie. Tradicion lie pas kumi: Zinību diena un 12.klašu izglītojamo
draudzības stunda ar pirmklasniekiem, p rg jiena diena, T vu dienas sporta sacensības,
Mi e dienas tirgus, Eiropas valodu ned a, pašp rvaldes diena Skolot ju dienas ietvaros, ziedu
kompozīciju izst de veltīta skolas dzimšanas dienai, visas skolas konkurss „Dziesma Latvijai”,
Adventes vainagu iesv tīšana, Ziemassv tku ieska as koncerti un Ziemassv tku eglītes
s kumskol , Jaungada diskot ka, Mete i, Valentīndiena, 100 dienas skol (1.kl.), Komunistisk
genocīda upuru piemi as mīti š, Avangarda modes skate, izglītojamo uzst šan s pils tas PII,
M tes dienas koncerts un izglītojamo darbu izst de, pavasara talka, Zvani a sv tki, skolas
olimpiešu godin šanas pas kums, Pagalma sv tki, Atvadu balle 12.klas m un 9.klašu izlaidums.
P d jo gadu jaunie pas kumi
2011./2012.m.g. 10.kl. un 12.kl. draudzības ned a, skolas dzimšanas dienas svinības
visai skolai kop , sadarbība skolas koncertos ar rpusskolas m ksliniekiem – Valsts robežsardzes
kori, Ludzas Mūzikas pamatskolas audz k iem, tautu deju kolektīva „Žiks” 1.–6.kl. dejot ju
sadraudzības vakars.
2012./2013.m.g. draugu pas kumi – vec ko klašu izglītojamie gatavo un novada
pas kumu jaun kiem izglītojamajiem (skol notika 11 draugu pas kumi), un veic sava darba
izv rt jumu, pas kums 1.-6.kl. „Ačg rn diena”.
2013./2014.m.g. pas kums „Ce ojums pa Ludzu, iepazīstot pils tas kultūrv sturisko
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mantojumu”; pas kums Ciblas novada Ezersalas speci l s intern tpamatskol ar devīzi „Esi
iecietīgs un tolerants!” un kopīga darbošan s ar skolas audz k iem.
Regul ri tiek izv rt ta pas kumu kvalit te.
Lai rosin tu izglītojamos uz interesantu, interes m atbilstošu izglītības procesu, lai
veicin tu izglītojamo stipra rakstura, atbildības un pien kuma sajūtas veidošanos, tiek mekl tas
iesp jas piedalīties daž dos starptautiskos projektos.
No 2007.gada līdz 2009.gadam skola līdzdarboj s starptautisk „Comenius” projekt
„Cieniet daž dību un nov rt jiet vienlīdzību”, bet no 2010.gada līdz 2012.gadam vadīja projektu
„Eiropas skolu apvienība pret vardarbību un soci lo atstumtību”.
Iev rojot ISEC galven s m cību gada priorit tes, metodiskos ieteikumus „Klases stundu
programmas paraugs”, audzin šanas darba pl nošanas un realiz šanas ieteikumus, skol ir
izstr d ta vienota audzin šanas darba programma, kur tiek iev rota p ctecība.
Klašu audzin t ju darba pl nojums tiek veidots, vadoties p c skolas audzin šanas
darbības programmas un iev rojot audzin m s klases vajadzības, iek aujot š dus tematus:
 „Sevis izzin šana un pilnveidošana”,
 „Es imen , klas un skol ”,
 „Sabiedrisk līdzdalība”,
 „Karjeras izv le”,
 „Veselība un vide”,
 „Drošība”.
Klases audzin t ju darba pl nos iek auti temati par izglītojamo atbildību, tiesīb m un
pien kumiem, sabiedrisko līdzdalību, veselīgu dzīvesveidu, tikumisk m v rtīb m, saskarsmes
kultūru, drošību, karjeras izglītību. Klases stundas veicina vispusīgas personības attīstību. Klašu
audzin t ji sadarbīb ar priekšmetu pedagogiem, izglītības iest des atbalsta person lu, vadību
veic izglītojamo sp ju, interešu, pašv rt juma, prasmju u.c. izp ti, lai veiksmīg k pl notu
darbību izglītojam personības veidošan un attīstīb . Skol vienm r uzskat mi izvietota
inform cija par daž diem izglītības iest des, pils tas, valsts konkursiem. Pied v t s iesp jas
skol nodrošina izglītojamo personības vispusīgu attīstību, paplašina redzesloku. Piem ram, 10.b
klase pag jušaj m cību gad piedalīj s izglītības centra „Durbe” izsludin taj konkurs
„ rzemju izglītības labirintos”, valstī ieguva 1.vietu.
Klašu kolektīvi regul ri piedal s Zemkopības ministrijas konkurs „Mazais p rg jiens”,
ir izcīnītas uzvaras. Katru gadu 4.klašu komandas piedal s CSDD konkurs „Jauno satiksmes
dalībnieku forums”, ir uzvaras novada līmenī. Jau trešo gadu Ludzas pils tas imn zijas
izglītojamie kop ar vec kiem piedal s Ludzas novada pašvaldības rīkotaj akcij „Skol ni
š iro” un iegūst uzvaras, godalgotas vietas.
4.2.2. Interešu izglītības organiz šana
Skolas interešu izglītības programmu pied v jums veicina vispusīgu personības attīstību.
Interešu izglītības programmu pied v jums ir pamatots, daudzveidīgs un m r tiecīgs. Ar
konkr to interešu izglītības programmu pied v jumu skola dod savu ieguldījumu latvisk s
kultūras un tradīciju kopšan un saglab šan .
Skol tiek realiz tas 7 interešu izglītības programmas: tautas dejas, koris, tautas mūzikas
ansamblis, folkloras ansamblis, skatuves runa, novada m cība, kori još vingrošana.
Skola lepojas ar tautas deju kolektīva „Žiks” dejot jiem ( 1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl., 5.–
7.kl. un 10.–12.kl. kolektīviem). Darbojoties „Comenius” projekt „Cieniet daž dību un
nov rt jiet vienlīdzību”, tautas deju kolektīva „Žiks ” vidusskolas kolektīvs uzst j s Lietuv .
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Piedalīj s X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju sv tkos, XXV Visp r jos latviešu
Dziesmu un XV Deju sv tkos, regul ri piedal s festiv l „Latvju b rni danci veda” 2012.gad
Gulben , 2013.gad Kr slav , 2014.gad Balvos.
Skolas 5.–9.klašu meite u koris „Campanello” 2010.gad gatavojoties X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju sv tkiem piedalīj s skat , iegūstot 1.k rt – 1.pak pi, 2.k rt –
1.pak pi. Koris tika izvirzīts fin la konkursam Rīg .
Pag jušaj m cību gad skolas meite u koris „Campanello” uzs ka dzied t kop ar
jauniešiem. Skol izveidoj s jauns skolas jauktais koris „Campanello”, kurš gatavojas start t XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju sv tkos. 2014.gad 8.–12.klašu jauktais koris skat
1.k rt ieguva 1.pak pi, 2.k rt – 2.pak pi.
2010./2011.m.g., realiz jot VKKF fonda Latgales re iona attīstības a entūras izsludin to
Latgales kultūras programmas projektu „Ar lizeiku pa ūlneicu”, skol tika izveidots folkloras
pulci š, kurš veiksmīgi darbojas arī šodien. Tautas mūzikas ansamblis, folkloras ansamblis un
novada m cības pulci i kopīgi rūp jas par latgalisk s vides saglab šanu un veidošanu. Skatuves
runas pulci š veido visu skolas un pils tas pas kumu pamatu, jo sagatavo run t jus un pas kumu
vadīt jus, t izkopjot publisko runu un pilnveidojot izglītojamo uzst šan s prasmi. Kori joša
vingrošana ir neatsverams atbalsts vec kiem rūp s par izglītojamo veselību un st ju. Katra gada
s kum izglītojamiem un vec kiem tiek sniegta inform cija par interešu izglītības pulci iem, to
norises laiku un vietu. Interešu izglītības nodarbību grafiks novietots uz informatīv stenda,
skolas m jas lap un e-klases vid .
Interešu izglītības pulci os ir iesaistījusies liel k da a izglītojamo. 33% izglītojamo
apmekl izglītības iest des pied v tos pulci us, 29% – sporta skolu, 14% – B rnu un jauniešu
centra pulci us, 10% – mūzikas skolu, 9% – m kslas skolu, 17% – citus pulci us. 29%
izglītojamo apmekl 2 vai vair kus pulci us.
Izglītojamie, vec ki, skolas darbinieki regul ri tiek inform ti par izglītojamo
individu lajiem un skolas komandu sasniegumiem. Inform cija par sasniegumiem tiek izvietota
inform cijas stend , kausi izvietoti skolas sasniegumu stendos. Izglītojamo sasniegumi tiek
atspogu oti arī novada laikrakst „Ludzas Novada V stis” un „Ludzas Zeme”, skolas m jas lap .
Notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezult tu analīze.
Inov cijas: P c skol nu domes iniciatīvas I semestra beig s skol tiek rīkota Piekl jības ned a
un tiek noskaidrots klases Labestīg kais skol ns.
V rt jums: oti labi
4.3. Krit rijs „Atbalsts karjeras izglītīb ”
4.3.1. Inform cija par izglītības programm m
Skola īsteno Izglītības un zin tnes ministrijas licenc t s m cību programmas
pamatizglītīb , vid j izglītīb un speci l s pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
m cīšan s trauc jumiem.
Skol ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga inform cija izglītojamiem un
vi u vec kiem par visp r j s vid j s izglītības licenc taj m izglītības programm m skol ,
profesion l s un augst k s izglītības programmu izv les iesp j m cit s skol s, taj skait arī eklas .
Klašu audzin t ji karjeras izglītību pl no atbilstoši izglītojamo vecumam. Direktora
vietniece m cību jom inform izglītojamos un vi u vec kus par vid j s izglītības programmu
izv les iesp j m skol . Skolas 1. korpus stendos tiek izvietota inform cija par karjeras iesp j m
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cit s skol s. Direktora vietnieces izglītības darb un audzin šanas jom , klašu audzin t ji, skolas
psihologs sniedz nepieciešamo inform ciju un palīdzību izglītojamajiem un vec kiem izglītības
programmu izv l .
4.3.2. Karjeras izglītības organiz šana un pas kumi
Skola īsteno pl notu Karjeras izglītības programmu, kuras m r is ir par dīt saikni starp
m cīb m un n kotnes pl niem, veicin t nodarbin tībai un karjeras veidošanai nepieciešamo
prasmju attīstību un palīdz t pl not n kotni.
Skol ir izstr d ta secīga karjeras izglītības programma k integr ta skolas darba
sast vda a. Skol ir pieejama inform cija izglītojamiem un vi u vec kiem par vid j s,
profesion l s un augst k s izglītības programmu izv les iesp j m. Izglītojamiem tiek sniegta
vispusīga inform cija par daž d m profesij m, regul ri tiek organiz ti karjeras izglītības
pas kumi vis m izglītojamo vecumgrup m. Karjeras izglītības saturu integr īstenot s izglītības
programmas satur . Konsult cijas karjeras izv l , izp ti un atbalstu izglītojamiem sniedz skolas
psihologs, NVA Ludzas fili les karjeras konsultanti. Psihologs organiz individu l s, grupu
konsult cijas karjeras izv les jaut jumos. Klašu audzin t ji vada klases stundas par karjeras
izv les jaut jumiem. Tiek sniegts atbalsts izglītojamiem sevis izzin šan , karjeras pl nošan ,
rīcības pl na izveid . Izglītojamajiem tiek organiz ts brauciens uz izst di „Skola” īpsal , tiek
apmekl tas daž das t l kizglītojoš s m cību iest des. Izglītojamiem tiek sniegta atbilstoša
inform cija par savas t l kizglītības iesp j m. Līdz ar to skol tiek pl nots un regul ri,
m r tiecīgi palīdz ts izglītojamiem apzin t savas sp jas un intereses, tiek sniegtas konsult cijas
un sniegts iesp jamais atbalsts profesijas izv l . Skol ni aktīvi iesaist s projekt „ nu diena”.
Klašu audzin t ji m r tiecīgi palīdz izglītojamiem apzin t sp jas un intereses, realiz jot
Karjeras programmu.
Katru gadu tiek apkopotas zi as par iepriekš j m cību gada absolventu gait m.
Iest jas augstskol s:
2008./2009.m.g. – 89% 12.klašu absolventu
2009./2010.m.g. – 82% 12.klašu absolventu
2010./2011.m.g. – 86% 12.klašu absolventu
2011./2012.m.g. – 82% 12.klašu absolventu
2012./2013.m.g. – 88% 12.klašu absolventu
2013./2014.m.g. – 89% 12.klašu absolventu
Liel k da a 9.klašu izglītojamo paliek uzticami savai skolai:
2008./2009.m.g. – 71%
2009./2010.m.g. – 83%
2010./2011.m.g. – 57%
2011./2012.m.g. – 78%
2012./2013.m.g. – 80%
2013./2014.m.g. – 53%
Izglītojamiem ir pieejama jaun k inform cija par skolu un augstskolu interneta adres m. Tiek
rīkotas tikšan s ar augstskolu p rst vjiem. Piem ram, 2013./2014.m.g. skol notika:
 Latgales pl nošanas re iona apm cība vidusskol niem „K ds atbalsts tev pieejams sava
biznesa idejas attīstībai;

nu dienas Ludz un Latvij ;
 tikšan s ar oftolmologu .Zinovjevu;
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tikšan s ar Valsts Robežsardzes Avi cijas p rvaldes robežsargiem;
tikšan s ar diplom tu R.Br mani un Nacion lo sp ku karavīriem akcijas „Latvijas
desmitgade NATO skol s” ietvaros;
 tikšan s ar Ekonomikas un Kultūras augstskolas p rst vjiem;
 tikšan s ar M diplom tu J.Poik nu akcijas „Atpaka uz skolu” ietvaros;
 tikšan s ar Rīgas Stradi a universit tes studentiem;
 tikšan s ar R zeknes Augstskolas p rst vjiem;
 tikšan s ar Daugavpils Universit tes studentiem;
 tikšan s ar Ventspils Augstskolas p rst vjiem;
 tikšan s ar Latvijas M kslas akad mijas p rst vjiem;
 tikšan s ar R zeknes Profesion l s vidusskolas p rst vjiem.
Katru gadu izglītojamie piedal s ikgad j LU pas kum „Studenta kurp s”, aktīvi
apmekl izglītības iest žu Atv rt s durvju dienas.
Šogad 9., 12.klašu izglītojamie piedalīj s NVA aktivit t „Jaunatnes info dienas Latvijas
skol s”, tikšan s ar uz m jiem un pils tas deput tiem „Kafija ar deput tu”.
Izglītojamie aktīvi piedalīj s Valsts p rvaldes Atv rto durvju dien :
 6.c klases izglītojamie kop ar klases audzin t ju apmekl ja Valsts prob cijas dienesta
Ludzas iecirkni;
 8.a klases izglītojamie kop ar soci lo zinību pedagogu apmekl ja Valsts policijas
Latgales re iona p rvaldes Ludzas iecirkni.
 2.a klases izglītojamie kop ar klases audzin t ju apmekl ja gan Valsts Robežsardzes
Ludzas p rvaldi, gan ciemoj s Terehovas RKP, kur str d klases z na mamma, gan
pabija Zilupes dzelzce a RKP, gan iepazina Opo u robežapsardzības punktu.
Jau no pirm s klases klašu audzin t ji un priekšmetu pedagogi, realiz jot starppriekšmetu saikni,
p rrun vai veic ekskursijas „Manu vec ku profesija”, kuru laik izglītojamie apmekl savu
vec ku darbavietas.
Inov cija: Uzs kta darbība programm „Skol nu m cību uz mumi”.
V rt jums: oti labi
4.4. Krit rijs „Atbalsts m cību darba diferenci cijai”
4.4.1. Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicin šana
Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpi d s,
zin tnisk s p tniecības darbos, projektos u.tml. Skol tiek apzin tas talantīgo izglītojamo
vajadzības, notiek individu las nodarbības ar talantīgiem izglītojamajiem. Izglītojamiem tiek
pied v ta inform cija par iesp j m piedalīties konkursos un olimpi d s, iesp j m iesaistīties
izglītojamo apmai as programm s, projektos, nevalstisko organiz ciju darb un cit s aktivit t s.
Inform cija tiek izlikta pirm st va inform cijas stendos, to pied v direktores vietnieki
m cību un audzin šanas jom , populariz priekšmetu pedagogi, k arī tiek izsūtīta e-klases past .
Ir izveidojusies laba sadarbība ar vair k m iest d m un organiz cij m, kas regul ri izvieto savu
inform ciju inform cijas stendos (DU, RA, Valsts robežsardzes koledža u.c.). Tas
izglītojamajiem palīdz iepazīt citu kultūrvidi, demonstr t savus sasniegumus un vairot savu
pašapzi u.
Ir izveidota datu b ze par izglītojamo piedalīšanos olimpi d s, zin tniski p tniecisko
darbu u.c. konkursos, projektos u.c., kura tiek regul ri papildin ta. Izglītojamajiem ar rīkojumu
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tiek izteiktas pateicības par uzvaru, t s izvietotas uz zi ojumu stenda, e - vid izsūtītas
izglītojamajiem un vi u vec kiem.
Pedagogiem ir pieš irtas fakultatīv s un zin tniski p tniecisk darba stundas darbam ar
talantīgajiem izglītojamiem.
Olimpi žu un konkursu uzvar t ji tiek apbalvoti m cību gada nosl gum Olimpiešu
godin šanas pas kum , kur piedal s arī izcil ko skol nu vec ki. P c 1. un 2. semestra
rezult tiem vidusskol nus ar v rt jumu virs 8 ball m pie em pils tas domes priekšs d t ja.
Pie emšanas laik izglītojamie sa em d vanas. P c Skolas padomes iniciatīvas olimpi žu
uzvar t ji sa em naudas balvas, kuras pieš ir pašvaldība. M cību gada nosl gum novada
pašvaldīb kop ar vec kiem un skolot jiem tiek godin ti izcil kie olimpi žu uzvar t ji,
aktīv kie skol ni sabiedriskaj darb un sport . Aktīv kie, talantīg kie un maznodrošin tie
sa em atbalstu no Austrijas bīskapa Abata.

M cību gads
2012./2013.
2013./2014.

Izglītojamo dalība m cību priekšmetu olimpi d s
Iegūto vietu skaits novad
Iegūto vietu skaits re ion un valstī
I vieta II vieta III vieta Atzinība I vieta II vieta III vieta Atzinība
14
20
18
22
2
2
16
22
24
28
3
2
2

Olimpi žu, konkursu un sporta sacensību rezult ti atspogu oti 2.pielikum .
4.4.2. Palīdzība izglītojamajiem, kuriem m cības sag d grūtības
Ludzas pils tas imn zijas m cību sasniegumu v rt šanas k rtīb ir noteikta k rtība
m cību satura apguvei un p rbaudes darbu izpildei izglītojamiem, kuri ilgstoši nav apmekl juši
skolu, pedagogi to iev ro. Katram pedagogam ir noteikts individu lo nodarbību laiks.
Regul ri notiek izglītojamo sasniegumu izp te, priekšmetu pedagogi analiz p rbaudes
darbu rezult tus un izvirza uzdevumus turpm kai rīcībai.
Klases audzin t ji sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, koordin un p rrauga savu
izglītojamo attīstības izmai as. Visiem izglītojamiem ir iesp ja uzlabot savus sasniegumus,
p rbaudes darba rezult tus.
Klašu audzin t ji katru m nesi veic uzskaiti par neattaisnotiem kav jumiem, zi o
soci lajam pedagogam, kurš veic atbalsta pas kumus. Ja profilakses pas kumi nesniedz
rezult tus, tiek zi ots direktorei, kas sazin s ar soci lo dienestu, policiju.
Izglītojamo vec ki, kuru b rniem ir probl mas un nepieciešams atbalsts, tiek inform ti,
aicin ti uz skolu, tiek p rrun ta turpm k sadarbība.
Pedagogi un atbalsta person ls palīdz izglītojamajiem p rvar t grūtības un sasniegt
tuv ko optim lo rezult tu. Psihologs un logop ds p c pedagogu ierosin juma veic izglītojamo
izp ti, lai noteiktu nepieciešam atbalsta apjomu konkr tajos m cību priekšmetos. Sadarbīb ar
priekšmetu skolot jiem tiek izstr d ti individu lie m cību pl ni. Katra m cību gada s kum
skolot js - logop ds veic izglītojamo izp ti un izstr d atbalsta pas kumus logop disko
probl mu nov ršanai, kuros līdzdalību em arī vec ki. 1.-4. klašu izglītojamiem ir iesp ja
izmantot pagarin to dienas grupu, kur s laik tiek sniegts atbalsts m cīb s. Pagarin t s dienas
grupas pedagogi, sadarbojoties ar priekšmetu skolot jiem, palīdz apgūt un nostiprin t
nepieciešam s zin šanas un prasmes. P c starpv rt juma un semestra rezult tiem,
izglītojamajiem ar nepietiekamu v rt jumu, tiek izstr d ti individu li atbalsta pas kumi, tajos
akcent jot arī vec ku atbildību izpildes proces . Ikvienam izglītojamajam tiek pied v tas
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individu las konsult cijas visos m cību priekšmetos. Pedagogi izmanto arī e-klases u.c.
tehnolo iju pied v t s iesp jas, pievienojot, nosūtot m cību materi lus, str d jot port l
www.uzdevumi.lv., www.eduspace.lv. Skola ir viena no uzdevumi.lv sadarbības partner m.
Gandrīz visi vec ki uzskata, ka pedagogi b rniem sniedz nepieciešamo atbalstu.
4.4.3. Atbalsta person la ieguldījums m cību procesa organiz cij
Skol darbojas atbalsta person ls – psihologs, skolot js – logop ds, soci lais pedagogs,
medm sa, sniedz vispusīgu atbalstu ikvienam izglītojamam, lai nodrošin tu izglītojamo izaugsmi
un pilnv rtīgu attīstību, nodrošina palīdzību izglītojamiem, vec kiem, sniedz individu las
konsult cijas un nodarbības. Psihologs sniedz arī grupu konsult cijas, piedal s klašu vec ku
sapulc s, organiz izglītojamo izp ti, individu las nodarbības un nodarbības klašu kolektīvos,
vada atbalsta person la darbību. Atbalsta person ls sadarbojas ar skolas vadību, priekšmetu
pedagogiem, klašu audzin t jiem un izglītojamo vec kiem. Atbalsta person lam ir atseviš as
telpas, nor dīts darba laiks. Atbalsta person ls darbojas saska ar „Atbalsta person la darba
k rtību” un darba pl nu konkr tajam m cību gadam. Soci lais pedagogs, psihologs, medm sa un
skolot js – logop ds izstr d arī individu lo darba pl nu, kuru veiksmīgi realiz .
Skol ir izglītojamie, kas apgūst speci las izglītības programmu, un izglītojamie, kuriem
ir noteikti konkr ti atbalsta pas kumi m cību proces , kas palīdz gan ikdienas stundu darb , gan
p rbaudes darbu laik . Sekmīgi notiek sadarbība ar klašu audzin t jiem, priekšmetu pedagogiem
un vec kiem. Regul ri tiek izv rt ti izglītojamo sasniegumi, preciz ta turpm k darbība.
Pedagogi uzskata, ka atbalsta dienests sniedz v r
emamu atbalstu izglītojamo
m cīšan s un audzin šanas proces , sadarbojoties gan ar m cību priekšmetu pedagogiem, gan
klašu audzin t jiem, gan izglītojamo vec kiem (individu l s sarun s un vec ku sapulc s), v ro
izglītojamos m cību stund s.
V rt jums: labi
4.5. Krit rijs „Atbalsts izglītojamiem ar speci l m vajadzīb m”
4.5.1. Izglītojamo speci lo vajadzību uzskaite un iev rošana
Nepieciešamības gadījum , emot v r skol na attīstības līmeni, sp jas un prasmes,
skola rosina vec kus konsult ties novada vai valsts pedago iski medicīniskaj komisij , lai
noteiktu b rnam atbilstošo m cību programmu.
Skola realiz speci l s pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar m cīšan s
trauc jumiem (kods - 21015611), kuru pašreiz apgūst 2 izglītojamie. 2014.gada oktobrī 24
pedagogi apguva pedagogu profesion l s pilnveides programmu „Pedago isk procesa
organiz cija klas , kur iek auti skol ni ar speci l m vajadzīb m” (36 stundas, A).
Par katru izglītojamo ar speci l vajadzīb m skol ir attiecīgs pedago iski medicīnisk s
komisijas atzinums, kuru savlaicīgi aktualiz . Darbu ar š diem izglītojamiem koordin un
p rrauga direktora vietniece m cību jom . Katram izglītojamam ir izstr d ts individu ls
attīstības pl ns, uzkr ta un analiz ta inform cija par attīstības un m cību sasniegumu dinamiku.
Skolas atbalsta person ls veic izglītojamo izp ti katra m cību gada s kum , lai noteiktu
nepieciešam atbalsta apjomu konkr tajos m cību priekšmetos. Sadarbīb ar priekšmetu
skolot jiem tiek izstr d ti individu lie m cību pl ni. Regul ri tiek veikts psiholo iskais atbalsts,
izaugsmes dinamikas un m cību sasniegumu analīze, veiktas korekcijas. Psihologs, pedagogi,
skolot js – logop ds regul ri veic p rrunas ar izglītojamo vec kiem.
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4.5.2. Vides un izglītības pieejamības nodrošin šana izglītojamiem ar speci l m vajadzīb m
Izglītojamiem ar speci l m vajadzīb m īsteno atbilstošu programmu. Ir nodrošin ts
atbilstošs pedago iskais un atbalsta person ls, nepieciešamie resursi. 7 pedagogi ir ieguvuši
tiesības m cīt speci l s izglītības programm s (AR Pedagoga sertifik ts), 2014./2015.m.g. 24
pedagogi apguva profesion l s pilnveides programmu „Pedago isk procesa organiz cija klas ,
kur iek auti skol ni ar speci laj m vajadzīb m” (36 stundas, A).
Skol nem c s izglītojamie ar kustību trauc jumiem. Attīstības pl n ir paredz ts pie
m cību korpusiem izbūv t pandusus.
V rt jums: labi
4.6. Krit rijs „Sadarbība ar izglītojam

imeni”

4.6.1. Inform cijas apmai a ar izglītojamo vec kiem
Regul ri vec ki tiek inform ti par skolas darbību. Inform cija par notiekošajiem
pas kumiem un m cību procesa aktualit t m centraliz ti tiek nodota e-klas , ir ielīmes, ieraksti
dienasgr mat s (1.-2.klas s), skolas m jas lap , viet jos laikrakstos. Vec ki zina, ka ar
ierosin jumiem vai priekšlikumiem var griezties pie skolas vadības, klases audzin t ja, m cību
priekšmetu pedagogiem, k arī pie klases vec ku p rst vja, kurš darbojas skolas padom .
Vec ku ieteikumi, atkarīb no to satura, tiek izskatīti skolas padom , vadības apspried s,
metodiskaj s komisij s, pedago isk s padomes s d s, tie tiek emti v r , pl nojot turpm ko
darbu.
Tradicion li skol tiek rīkotas vec ku kopsapulces, vec ku sapulces klašu kolektīvos un
pa klašu paral l m. Vec ki tiek inform ti par m cību procesa jaut jumiem, iepazīstin ti ar skolas
iekš j s k rtības noteikumiem u.c. aktualit t m. 3. un 6. klašu izglītojamo vec ki sapulc s tiek
inform ti par valsts p rbaudes darbu laiku un k rtību. 9. un 12. klašu vec ku kopsapulc s vec ki
tiek inform ti par m cību nosl guma posmu, valsts p rbaudes darbiem, to norises k rtību,
izlaidumu u.c. vec kiem aktu liem jaut jumiem. Jūnija s kum notiek izglītojamo uz emšana
1.klas .
1.-2. klas s paral li e-klasei ir arī skolas ieg d tas dienasgr matas. 3.–12.klašu
izglītojamie un vec ki visu inform ciju sa em e-vid . Izglītojamajiem, kuriem nav pieejas
internetam, ir skolas ieg d tas dienasgr matas, kur s tiek veikti ieraksti par sekm m un visa
nepieciešam inform cija. Konsult cijas ar vec kiem notiek gadījumos, ja izglītojamajam ir
nepieciešama skolot ja–logop da, psihologa vai soci l pedagoga palīdzība, k arī ja izglītojama
ir grūtības m cīb s vai ir p rk pti skolas iekš j s k rtības noteikumi. Klašu audzin t ji e-klas
vai dienasgr mat s inform vec kus par izglītojam kav jumiem. Kav to stundu skaits tiek
uzr dīts arī sekmju lapu izdruk s. Izglītojam ilgstošas slimības gadījum vec ki tiek inform ti
par iesp ju izglītojamam piem rot m jas apm cību. Vec kiem ir iesp ja tikties ar priekšmetu
pedagogiem, klašu audzin t jiem vec kiem piem rot laik .
Darbojas noteikta k rtība, k d vec ki tiek inform ti par izglītojamo sasniegumiem.
Izcilie izglītojamo sasniegumi tiek publiskoti, izvietojot konkursu un olimpi žu rezult tus
inform ciju stendos, ievietojot inform ciju skolas m jas lap , publik cij s preses izdevumos
„Ludzas Zeme” un „Ludzas Novada V stis”.
4.6.2. Pas kumi vec kiem un vec ku līdzdalība izglītības iest des darbīb
Skol darbojas Skolas padome. Skolas padomes sast v vec ku p rst vji ir vair kum .
Padomes vadīt js ir iev l ts no vec ku p rst vju vidus. Vec kiem ir iesp ja izteikt savu viedokli,
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priekšlikumus darba uzlabošanai. Skolas padomes vec ki darbojas skolas organiz tajos
pas kumos, pied v savas aktivit tes. P c skolas padomes ierosin juma tika izstr d ts
pašvaldības nolikums un pieš irtas naudas pr mijas olimpi žu uzvar t jiem, no 2014. gada
novembra pašvaldība apmaks port la uzdevumi.lv piesl gumu izglītojamajiem un pedagogiem.
Vec ki piedal s gan klašu, gan skolas daž da veida pas kumu pl nošan un
organiz šan , v ro m cību procesu stund s. Izglītojamo vec kiem ir iesp ja tikties ar klases
audzin t ju, priekšmetu pedagogiem, skolas vadību, atbalsta person lu. Probl mu un citu
jaut jumu ierosin šanai un risin šanai plaši tiek izmantota e-vide, mobilie sakari. Psihologs un
soci lais pedagogs sniedz palīdzību gan izglītojamiem, gan vec kiem.
Tradicion li skolas vec ki ir visos s kumskolas pas kumos un lielos skolas pas kumos:
Zinību dien , skolas konkurs „Dziesma Latvijai”, Ziemassv tku ieska as koncertos, M tes
dienas koncert , v ro gan dabisko, gan virtu lo rokdarbu un vizu lo darbu izst des, piedal s
Pagalma sv tkos, Zvani a sv tkos, izlaidum un Atvadu ball 12.klašu izglītojamajiem. Aktīvi
start ar saviem b rniem un mazb rniem T vu dienas sporta sacensīb s, piedal s Mi e dienas
tirgū, gatavo Ziemassv tku maskas un Avangarda modes skates t rpus, palīdz organiz t klases
vakarus, dzimšanas dienas svinības.
Jau trešo gadu 7.-10. klašu kolektīvi kop ar vec kiem un vecvec kiem oti aktīvi
darbojas Ludzas novada pašvaldības rīkotaj akcij „Skol ni š iro”. Izglītojamo vec ki kop ar
skolot jiem pl no un organiz p rg jienus, ekskursijas un te tra apmekl jumus. 2014.gad
ieviesta jauna tradīcija – l pu g jiens L čpl ša dien , kur piedal s skol ni, skolot ji, vec ki un
vecvec ki.
Notiek aktīva sadarbība ar daž d m pils tas un pašvaldības institūcij m: soci l s aprūpes
dienestu, policiju, Izglītības noda u un t s speci listiem, pils tas domes speci listiem, B rnu un
jauniešu centru, k arī ar Tautas namu, mūzikas, m kslas un sporta skolu, bibliot k m.
Pan kumus guvušo izglītojamo vec ki m cību gada nosl gum tiek uzaicin ti uz olimpiešu
godin šanas sv tkiem skol un pašvaldīb .
V rt jums: labi
Skolas darba stipr s puses

 Skol tiek apkopota inform ciju par
izglītojamo veselības st vokli, individu laj m
vajadzīb m.
 Skol izstr d tas drošības instrukcijas, ar
kur m tiek iepazīstin ti izglītojamie, pedagogi
un tehniskais person ls.
 Skol nodrošina psiholo isko un
soci lpedogo isko atbalstu.
 Skol regul ri tiek īstenots profilakses darbs,
lai mazin tu soci lpsiholo isk s probl mas.
 Skola pied v izglītojamajiem interešu
izglītības programmas, kas attīsta izglītojamo
radošumu.
 S kumskol darbojas pagarin t s dienas grupa.
 Klašu audzin t ji īsteno vienotu, skolas
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T l k s attīstības vajadzības

 Pilnveidot klašu audzin t ju sadarbību ar
m cību priekšmetu pedagogiem, atbalsta
person lu un vec kiem atbalsta sniegšan
izglītojamajiem.
 Paplašin t darbu ar talantīgajiem
izglītojamajiem.
 Pilnveidot izglītojamo dzīvesprasmes,
drošības jaut jumos ikdienas un
ekstrem l s situ cij s.
 rpusstundu pas kumos izmantot stund s
iegūt s zin šanas, organiz t erudīcijas
sp les/konkursus.

izstr d tu, audzin šanas programmu,
izmantojot skol nu izp ti un iev rojot
izglītojamo vecuma īpatnības.
 Skol aktīvi darbojas skol nu dome.
 Izmantojot e-klasi skola inform ikvienu
skol nu un vec kus par t l k s izglītības
iesp j m.
 Skola sadarbojas ar R zeknes Augstskolas
īmijas laboratoriju, sniedzot vidusskol niem
praktisk s iema as īmij .

5. Joma „Iest des vide”
5.1. Krit rijs „Mikroklimats”
5.1.1. Kopības apzi as veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iest d
Skola ir patst vīgi izkopusi savas tradīcijas, veidojusi skolas t lu sabiedrīb . To dara arī
šobrīd, veidojot izglītojamajos piederības apzi u un lepnumu par savu skolu, pilnveidojot
tradīcijas, ieviešot jaunas darba formas. Skolas t ls ir saistīts ar pan kumiem m cīb s,
sasniegumiem interešu izglītīb , sport . Izglītojamie atzīst, ka izv las m cīties tieši Ludzas
pils tas imn zij , jo te var iegūt labu izglītību. Skol tiek iev rota dzimuma līdztiesība. Aptauj
par izglītojamo piederības izjūtu savai skolai gandrīz visi respondenti atzina, ka vi iem patīk
skola, vienm r jūtas tai piederīgi.
Skol ir izveidots skolas logo, ir savs karogs un izstr d ta k rtība par karoga lietošanu.
Jau trīs gadus Valsts sv tki tiek svin ti kop ar R zeknes robežsargu koledžas robežsargu kori.
Valsts sv tkiem gatavojas visi izglītojamie, jo astoto gadu notiek konkurss „Dziesma Latvijai”,
kur visas klases dzied dziesmas, veltītas valsts sv tkiem. Šogad l pu g jien L čpl ša dien
piedalīj s izglītojamie, pedagogi, vec ki un vecvec ki.
Izglītojamie un pedagogi aktīvi iesaist s daž du nacion lo un starptautisko projektu
īstenošan . 2007.-2009.gad tika realiz ts COMENIUS projekts „Cieniet daž dību un nov rt jiet
vienlīdzību”, 2010./11.gad Kultūras programmas finans ts projekts „Ar Lizeiku pa ūlneicu”, bet
2010./12.gad COMENIUS projekts „M s esam pret vardarbību un soci lo atstumtību”, kura
koordinatori bija mūsu skola un kur darboj s 7 valstis, tika izstr d ti atbalsta materi li.
Skol aktīvi darbojas interešu izglītības pulci i – deju kolektīvi un koris ir visu Dziesmu
un Deju sv tku dalībnieki Rīg , tautas deju kolektīva „Žiks” vidusskolas grupa ir uzst jusies
Lietuv . Gandrīz visi izglītojamie atzīst, ka skol ir interesanti rpusstundu pas kumi. Jau
vair kus gadus skola gūst finans jumu projektu īstenošanai no pašvaldības budžeta. Šo projektu
realiz cij piedal s izglītojamie no visiem izglītības posmiem
Skolas telpu noform jums tiek uzlabots. Foaj abos korpusos noform atbilstoši
sv tkiem, klašu telpas uz 1. septembri, Valsts sv tkiem, Ziemassv tkiem, Zvani a sv tkiem.
Skolas kolektīvs regul ri svin skolas jubilejas, organiz absolventu salidojumus.
Skol visi izglītojamie ir vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reli isk s
piederības. Skola izglīto izglītojamos tiesiskajos jaut jumos. Izglītojamie un skolas darbinieki
tiek iepazīstin ti ar vi u tiesīb m un pien kumiem: skolas darbinieki st joties darb ,
izglītojamie – klases audzin t ja stund s.
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Vec ki uzskata, ka pret vi u b rnu pedagogi izturas taisnīgi, ka pedagogi ciena b rnus.
Gandrīz visi vec ki dom , ka vi u b rns ciena pedagogus. Vair k k puse izglītojamo uzskata,
ka vi i droši var izteikt savas domas.
M cību priekšmetu pedagogi apzin s izglītojamo sp jas. Izglītojamajiem tiek pied v ts
piedalīties m cību priekšmetu olimpi d s, konkursos, projektos u.c. pas kumos. Par
pan kumiem ar direktora rīkojumu tiek izteiktas pateicības.
Izglītojamo vec ki tiek regul ri inform ti par notiekošo skol . Vec ki darbojas Skolas
padom , apmekl vec ku sapulces, koncertus, piedal s skolas organiz tajos pas kumos.
Ir izstr d ts reglaments par incidentu vadīšanu. Skol zina k rtību, k d j zi o par
fiziskajiem un mor lajiem p ridarījumiem. Disciplīnas p rk pumi tiek izv rt ti godīgi un
taisnīgi, vajadzības gadījum pieaicinot arī speci listus. Liel k da a aptauj to izglītojamo
nor da, ka vi i netiek kaitin ti vai fiziski aizskarti.
5.1.2. Sadarbības vide skol
Skol domin labv līgas savstarp j s attiecības starp pedagogiem, izglītojamajiem,
saimniecisko person lu. Ir izkopta savstarp jo attiecību kultūra, kas tiek pilnveidota. Ir izstr d ts
un darbojas „ tikas kodekss”. Anket šan 80% pedagogu atzīst, ka ir iesp jas ar kol iem
izrun t probl mas, kas rodas m cīšanas proces , 73% piekrīt, ka nepieciešamības gadījum
vienm r sa em atbalstu un palīdzību no kol iem.
Par izglītojamo, pedagogu sasniegumiem tiek inform ts viss skolas kolektīvs. M cību
gada nosl guma pas kum tiek godin ts izcil kais izglītojamais, pedagogs un saimnieciskais
darbinieks. Apbalvojumi tiek pasniegti publiski. Novada apbalvojumiem tiek izvirzīti
izglītojamie, pedagogi, saimnieciskie darbinieki.
Veiksmīgi norit skolas padomes, skol nu domes un skolas vadības sadarbība. Visi ir
atv rti ierosin jumu, probl mu risin šanai, kopīgu pas kumu organiz šanai.
Dežuranti ir katr korpus , tie ir laipni pret izglītojamajiem, pedagogiem, skolas
apmekl t jiem. Vajadzīgo telpu var atrast p c nor d m, uzrakstiem, dežurantu vai
dežūrskolot ju mutiskiem skaidrojumiem. Abos skolas korpusos ir pedagogu foto, kas atvieglo
saskarsmes organiz šanu.
Saimnieciskie darbinieki ir atsaucīgi, ieinteres ti kopīgo m r u sasniegšanai, aktīvi
piedal s visos skolas un novada pas kumos.
K pedagogiem, t saimnieciskajiem darbiniekiem iejusties skolas darb palīdz kol i,
skolas vadība.
5.1.3.Izglītojamo uzvedība un disciplin tība
Skol ir izstr d ti un darbojas „Iekš j s k rtības noteikumi”, kuri ir saska oti Skolas
padom . To izstr d piedalīj s izglītojamie, pedagogi, vec ki. emot v r priekšlikumus,
past vīgi tiek veiktas izmai as Iekš j s kartības noteikumos.
Izglītojamie zina savas tiesības un pien kumus, atbildību par to neiev rošanu. Klašu
audzin t ji regul ri uzskaita un analiz izglītojamo kav jumus. Klases audzin t ja stund s tiek
apgūtas t mas par uzvedības un disciplīnas jaut jumiem, izglītojošos nolūkos tiek aicin ti
policijas darbinieki. Psihologs un soci lais pedagogs, sadarbīb ar klases audzin t jiem, veic
profilaktiskos pas kumus ar izglītojamajiem un to imen m disciplīnas jaut jumu risin šan un
kav jumu nov ršan . Šo jaut jumu risin šan iesaist s arī skolas vadība.
Drošības iev rošanai tiek veiktas instrukt žas. Pie skolas ieejas durvīm ir dežuranti,
gaite os noteiktas pedagogu dežūras pirms stund m no rīta un starpbrīžos. Tiek kontrol ta
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apmekl t ju plūsma. Izstr d ta un uzlabota kav jumu uzskaites, re istr cijas un nov ršanas
k rtība. Vienlīdzības veicin šanai ir izstr d ts „ tikas kodekss”, kurš paredz saskarsmes
probl mu izglītojamais –pedagogs risin jumu. Pedagogu un izglītojamo attiecīb s asi konflikti
nav re istr ti. Atbalsta person ls nepieciešamības gadījum v ro m cību procesu, kas dod
materi lu dialogam ar ieinteres taj m person m probl mas risin šanai.
M cību dienas laik regul ri dežur vadības p rst vis un pedagogi.
V rt jums: labi
5.2.Krit rijs „Fizisk vide”
5.2.1. Izglītības iest des iekš j s vides sakoptība
Skolas un klašu telp s ir atbilstošie sanit rhi i niskie apst k i (apgaismojums,
temperatūra, uzkopšana). Ir kontroles institūciju veikto p rbaužu aktu re istr cijas žurn ls,
p rbaužu dokumenti ir pieejami, veikt s p rbaudes pozitīvas.
Skolas telpas ir est tiski noform tas, tīras un k rtīgas. Saimnieciskie darbinieki visas
dienas garum seko telpu tīrībai. Dežur jošie pedagogi starpbrīžu laik seko k rtībai gaite os.
Skola ir nodrošin ta ar nepieciešamaj m m bel m, pamat soli un kr sli atbilst izglītojamo
augumam.
Telpu izvietojums ir racion ls un atbilst m cību procesa prasīb m. Ir noteikta k rtība
telpu (klašu, bibliot kas, datorklases u.c.) un materi ltehnisko līdzek u izmantošanai, t tiek
iev rota. Skolas k s telpas ir funkcion las. Ir divas datorklases, visi nepieciešamie m cību
kabineti, bibliot ka, lasītava, divas aktu z les, iesp ja izmantot divas sporta z les, stadionu pie
skolas un stadionu „V rpa”.
Katru gadu tiek ieguldīti līdzek i materi ltehnisk s b zes uzlabošanai, notiek regul ra
materi ltehnisko līdzek u un iek rtu apkope un remonts. Materi ltehnisko resursu un iek rtu
izmantojums ir efektīvs.
Pedagogiem ir divas skolot ju istabas, viens logop da, viens psihologa un soci l
pedagoga kabineti, skol nu domei – sava darba telpa, saimnieciskajam person lam ir 3 atpūtas
telpas.
Skolas telpas ir drošas, gaite u un k p u telpu iek rtojums neierobežo izglītojamo un
person la p rvietošanos. Gaite os ir evaku cijas pl ni, izgaismotas nor des par ieej m, izej m.
Skol katru gadu tiek veikts telpu da js kosm tiskais remonts. Liel k da a aptauj to vec ku un
skol nu uzskata, ka skola rūp jas par b rna drošību skol un rpusstundu laik , skolas telpas ir
k rtīgas un tīras.
5.2.2.Izglītības iest des r j s vides sakoptība
Skolas apk rtne ir est tiski iek rtota, apza umota, sakopta un uztur ta lab k rtīb .
Skolas apk rtn ir atdalīta sporta, atpūtas un saimniecisk zonas. Skolas teritorija ir ierobežota
un noteikta. Skolas person ls nekav joties zi o par boj jumiem skolas apk rtn . Skolai
piebraucamie ce i ir lab kvalit t , transporta līdzek us var droši novietot div s auto st vviet s.
Mašīnu st vlaukuma virsma pie pirm korpusa nob rta ar š embu kl jumu, pie otr korpusa
asfalt ta. Skolas tuvum ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes – truma
sliekš i un nor des, g j ju p rejas un gu ošie policisti, iek rtota no braucam s da as nodalīta
apst šan s vieta autotransportam uz Blauma a ielas un autobusu apst šan s vieta ar nojumi
Miglinīka iel . 18.Novembra iel tika ierīkots trotu rs, kas palielin ja izglītojamo drošību.
Skolas teritorij ir renov ts stadions, iek rtots ra trenažieru laukums un mūsdienīga slidotava.
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Pie pirm un otr korpusa kopš 2014.gada septembra darbojas ra videonov rošana.
P c aptauju rezult tiem liel k da a aptauj to skol nu atzīst, ka skolas teritorij vi i jūtas droši.
Inov cija: Renov ts stadions, izveidots ra trenažieru laukums.
V rt jums: oti labi
Skolas darba stipr s puses

 Ir izstr d ti Iekš j s k rtības un drošības
noteikumi, instru šana notiek saska ar
likuma prasīb m. Skol ir izstr d ta un
sekmīgi darbojas „Incidentu vadības k rtība”.
 Skol niem imn zijas teritorij ir pieejama
publisk slidotava, labiek rtots stadions ar
tenisa, futbola un volejbola laukumiem, 2014.
gada vasar izveidots ra trenažieru laukums.
 Skolas telp s un teritorij ir nodrošin ta
diennakts fizisk apsardze, visas telpas
piesl gtas ugunsdrošības signaliz cijai.
 Skol ni var sa emt psihologa, logop da un
soci l darbinieka atbalstu, kuru sekmīgam
darbam nodrošin tas atseviš as telpas.
 Ir ra videonov rošana.

T l k s attīstības vajadzības

 Efektīv k iesaistīt klašu pašp rvaldes
skolas iekš j s k rtības noteikumu
iev rošanas p rraudzīb .
 Piel got skolas vidi b rniem ar īpaš m
vajadzīb m.
 Veikt remontu 1.korpus .

6. Joma „Iest des resursi”
6.1. Krit rijs „Iek rtas un materi ltehniskie resursi”
6.1.1. Nodrošin jums ar telp m atbilstoši programmas īstenošanai
Skolai ir divi korpusi. Ir visas telpas programmu īstenošanai. Pirmaj korpus ir 21
m cību kabinets, 3 sagataves telpas (fizikai, īmijai un biolo ijai) un īmijas laboratorija. Ir divi
datorkabineti, aktu z le, skol nu domes telpa, bibliot ka. Otraj korpus ir 13 klašu kabineti un
mūzikas, vizu l s m kslas, kristīg s m cības kabineti, aktu z le, radoš darbnīca interešu
izglītības nodarbīb m. Skolai ir medm sas kabinets un telpas atbalsta person lam: psihologa,
logop da un soci l pedagoga kabineti. Telpu izmantošana un noslogotība atbilst m cību procesa
prasīb m un katras telpas specifikai. Skol ir skaidras nor des par telp m un to atrašan s vietu.
Katr korpus ir pedagogu, saimniecisk person la atpūtas telpas un vadības kabineti. Telpu
iek rtojums atbilst izglītojamo skaitam klas , vecumam, augumam.
Skolai ir stadions un ra trenažieri, sporta nodarbības notiek sporta hall , stadion
„V rpa” un sporta skolas z l .
Skol ir telpas rpusstundu nodarbīb m, interešu izglītības realiz cijai, izglītojamo
atpūtai. Skol ir tehniskie līdzek i, kuri ir darba k rtīb un droši lietošanai, skola rūp jas par to
savlaicīgu labošanu, iev ro autortiesības.
Sanit rie mezgli pamat ir atbilstoši iek rtoti. Dušas telpas ir gan sporta skol , gan sporta
hall .
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6.1.2. Iek rtu un materi ltehnisko resursu izmantojums m cību proces
Ir visi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie materi ltehniskie resursi. Ir
noteikta k rtība bibliot kas, datorkabinetu un materi ltehnisko līdzek u izmantošanai. Skol ir
pieejama inform cija par esošo aparatūru, aprīkojumu, t izmantošanas k rtību, ir noteikta
atbildīg persona. Materi ltehnisko resursu un iek rtu izmantojums ir efektīvs. Skola iev ro
drošības pas kumus tehnisko līdzek u uzglab šanai un savlaicīgai apkopei. Kopš 2013. gada
skol ir datortehni is.
Skolas bibliotek res konsult pedagogus un izglītojamos par bibliot k pieejamajiem
materi liem, e-vid zi o par aktualit t m.
Interešu izglītības programmu un rpusstundu pas kumu nodrošin šanai izmanto radošo
darbnīcu, aktu z les, citus m cību kabinetus, stadionu, sporta halli un skol esoš s iek rtas un
citus resursus.
V rt jums: labi
6.2.Krit rijs „Person lresursi”
6.2.1. Izglītības iest des person la nodrošin jums un pedago isk person la atbilstība
normatīvaj m prasīb m
Skol ir nokomplekt ts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais person ls,
sekmīgi darbojas atbalsta person ls – psihologs, skolot js logop ds, soci lais pedagogs un
medm sa. Skola savlaicīgi pl no nepieciešamos person la resursus, to izmai as. Visu skolas
darbinieku pien kumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos.
Skolot ju darba slodžu sadales projekta izstr de s kas metodiskaj s komisij s, kurus
iesniedz skolas vadībai galīgai izstr dei. Skolas vadība zina katra pedagoga darba pieredzi,
profesion lo kompetenci un stipr s puses.
Pedagogu, vec ku un atbalsta person la sadarbība ir veiksmīgi organiz ta. Ir izstr d ta
k rtība, k d m cīšanas proces var iesaistīt psihologu, logop du un soci lo pedagogu, lai
sa emtu k konsult ciju un atbalstu. Ir atbilstošas telpas atbalsta person la darbam, noteikts
person la darba laiks. Skola analiz atbalsta person la nodarbin tības efektivit ti. Skolot ji
sadarbojas ar atbalsta person lu.
Skolas vadība ir atv rta priekšlikumu un ierosin jumu izteikšanai. Visiem skolas
darbiniekiem ir inform cija par vadības darba struktūru, atbildības jom m. Skol ir izveidotas un
aktīvi darbojas piecas metodisk s komisijas, metodisk padome.
6.2.2. Pedagogu profesion l pilnveidošan s
Skolas pedagogu izglītība un profesion l kvalifik cija, k arī profesion l pilnveide
atbilst normatīvo aktu prasīb m. Ar augst ko pedago isko izglītību 58 pedagogi (100%). 12
pedagogiem ir divas augst k s izglītības. Ma istra gr ds ir 42 pedagogiem (72%), no tiem 6 ir
divk rši ma istri. Pedago ijas ma istri ir 19 (33 %), 5 pedagogi pašreiz stud ma istrantūr .
Person la t l kizglītība tiek pl nota un analiz ta saska
ar skolas attīstības pl n
noteiktaj m priorit t m. Skolas vadība nodrošina pedagogu t l kizglītošanos. Skol ir
sistematiz ta inform cija par katra skolas pedagoga t l kizglītību. Ir noteikta k rtība
t l kizglītības vajadzību noskaidrošanai. Skolas person ls rosina un atbalsta pedagogus
piedalīties t l kizglītības programm s. Pedagogi atzīst (88%), ka skola organiz lietderīgus
t l kizglītības pas kumus. 2013./14.m.g. laik 31 pedagogs apmekl ja t l kizglītības kursu
1252 stundas. Metodisko komisiju ietvaros notiek jauno zin šanu multiplic šana. Skolas vadība
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inform kol us par gūto kursos ikm neša informatīvaj s apspried s.
Pedagogu gūt pieredze tiek izmantota arī rajona metodisko apvienību darb , jo 10
pedagogi ir starpnovadu metodisko apvienību vadīt ji.
Kopš 2011. gada tiek organiz ti starpnovadu pedago iskie lasījumi, kuros piedal s
Vi nu, Dagdas, Riebi u, R zeknes, Kr slavas, Varak nu pedagogi. Darbs notiek vair k s
sekcij s, pedagogi dal s pieredz . Šinī m cību gad piektie pedago iskie lasījumi jau otro reizi
tiks organiz ti mūsu skol .
Inov cija: projekt “Samsung skola n kotnei” iegūto IT prasmju izmantošana m cību procesa
moderniz cij .
V rt jums: oti labi
Skolas darba stipr s puses

T l k s attīstības vajadzības

 Skolas telpas ir atbilstošas pilnv rtīga m cību
 Nojaukt vec s saimniecības kas.
procesa un interešu izglītības veikšanai.
 Turpin t ieg d ties jaunus datorus,
 Skolai ir rekonstru ts stadions un ra trenažieru
projektorus, citas IT.
laukums, uzbūv ta slidotava.
 Ierīkot dušas telpas 1. korpus
 Izveidota jauna m jas lapa.
saimnieciskajiem darbiniekiem.
 Pl nveidīgi tiek labiek rtota skolas r j un
iekš j fizisk vide.
 Skol moderniz ts datoraprīkojums, pedagogi
regul ri pilnveido IT prasmes.

7. Joma „Iest des darba organiz cija, vadība un kvalit tes nodrošin šana”
7.1. Krit rijs „Izglītības iest des darba pašv rt šana un attīstības pl nošana”
7.1.1. Izglītības iest des darba pašv rt šanas organiz šana
Skolas pašv rt šanas sist ma ir skaidri struktur ta, tiek pl nota, izstr d tas vienotas
pašv rt juma veidlapas pedagogiem, kuru saturs izdiskut ts metodiskaj padom , metodiskaj s
komisij s. Vadība sistem tiski organiz kontroli un v rt šanu visos skolas darba aspektos.
Katru gadu izv rt izglītojamo m cību sasniegumus. Pašv rt jumam izmanto metodes,
kas dod iesp ju veikt objektīvu v rt jumu. Veicot pašv rt jumu, tiek izmantota anket šana, kur
tiek iesaistīti izglītojamie, vec ki, pedagogi. Pašv rt jum gūtie dati tiek analiz ti metodiskaj s
komisij s, vadības apspried s, ikm neša apspried s, pedago isk s padomes s d s.
Skola v rt šanas proces iegūto inform ciju izmanto, lai apzin tu skolas darba stipr s
puses un nepieciešamos uzlabojumus. V rt šanas rezult t gūto inform ciju izmanto t l k
skolas darba pl nošan un darbībai atkl to trūkumu nov ršan . Skolas pašv rt juma zi ojums
tiks ievietots skolas un pašvaldības m jas lap , lai ar to var tu iepazīties visi interesenti.
Skolas vadība atbalsta pašv rt juma procesu.
7.1.2. Izglītības iest des attīstības pl nošana
Skol ir noteikta k rtība attīstības pl na izstr dei, apspriešanai un pie emšanai. Attīstības
pl na izstr dei tiek izveidotas darba grupas, kas veic izp ti, analīzi un izstr d turpm ko darbību.
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Attīstības pl ns tiek apspriests un akcept ts pedago iskaj padom , apspriests un saska ots
skolas padom , apstiprin ts Ludzas pils tas dom . Skolas attīstības pl ns ir lo iski struktur ts,
p rskat ms un skaidrs. Atskaites period tika izstr d ti divi attīstības pl ni 2010.-2013.gadam un
2014.-1017.gadam. Vec ku kopsapulc s notiek iepazīstin šana ar paveikto, izvirzītaj m
priorit t m, jauno attīstības pl nu. Skolas attīstības pl ns ir veidots, iev rojot pamatm r us,
pašv rt jumu un iepriekš paveikto, nepieciešamos uzlabojumus, k arī pašvaldības un valsts
noteiktos attīstības virzienus.
Skol tiek veiksmīgi īstenotas attīstības pl n noteikt s priorit tes, par pamatu gada
pl nam izmantojot attīstības pl nu. Pl na īstenošana tiek p rraudzīta. Attīstības pl ns pieejams
vis m ieinteres taj m pus m, ar to var iepazīties skolas m jas lap .
V rt jums: labi
7.2.Krit rijs „Iest des vadības darbs un person la p rvaldība”
7.2.1.Vadības darba organiz šana un pl nošana
Skol ir visa pedago isk procesa organiz šanai nepieciešam oblig t dokument cija. Ir
nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasīb m. Ir gada darba pl ns un p rskats par iepriekš j
darba pl na izpildi. Reizi ned tiek organiz tas vadības apspriedes, kur s tiek izskatīta iekš j
kontrole un izstr d ts ikned s darba pl ns, kas pieejams uz inform cijas stendiem skolot ju
istab s un e-vid . Reizi m nesī notiek informatīv san ksme pedagogu kolektīvam.
Ir person la amatu apraksti. Iest des normatīvie akti izstr d ti un pie emti demokr tiski
un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasīb m. Tie pamat atbilst dokumentu izstr d šanas
un noform šanas prasīb m un ir sak rtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Ir izstr d ta p rvaldes
struktūra. Anket šan pedagogi atzīm , ka skolas vadība uzklausa un em v r darbinieku
viedokli (78%), ka ir iesp ja p rrun t sava darba rezult tus ar skolas vadību (80%).
7.2.2. Daž du līme u vadīt ju nodarbin tības efektivit te
Skol ir izstr d ta skolas vadības struktūra, ir optim ls daž da līme a vadīt ju skaits.
Vadīt ju darba pien kumi, tiesības, atbildības jomas un kompetences ir noteiktas ar darbinieku
saska otos amatu aprakstos, kurus regul ri p rskata. Katra vadīt ja kompetences joma ir precīzi
noteikta. Vadīt ji savas kompetences ietvaros regul ri p rrauga pien kumu izpildi un sniedz
skolas darbiniekiem nepieciešamo atbalstu.
Skolas vadība sadarbojas ar skolas padomi un skol nu domi.
Direktors pl no, organiz un vada skolas darbu, dele pien kumus un p rrauga to
izpildi. Pirms l muma pie emšanas konsult jas ar attiecīgaj jaut jum kompetentiem
darbiniekiem. Skol ir izveidota salied ta vadības komanda un nodrošin ts t s veiksmīgs darbs.
Regul r s vadības apspried s tiek izskatīti ierosin jumi skolas darba uzlabošanai.
Tiek nodrošin ta regul ra inform cijas apmai a par skolas ikdienas darbu caur
metodiskaj m komisij m, metodisko padomi, ikm neša apspried m, e-vid . Skolas vadība
koordin un p rrauga metodisko komisiju darbu, kontrol l mumu īstenošanas laiku un kvalit ti.
Daž da līme a vadīt ji savstarp ji oti labi sadarbojas.
Metodisko komisiju vadīt ji profesion li veic vi iem uztic tos pien kumus, nodrošina
saikni starp pedagogu un skolas vadību.
Inov cija: e-vides izmantošana inform cijas operatīvai apritei.
V rt jums: oti labi
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7.3.Krit rijs „Iest des sadarbība ar cit m institūcij m”
7.3.1. Sadarbība ar izglītības iest des dibin t ju
Skolai ir regul ra sadarbība ar dibin t ju. Novada pašvaldīb ir centraliz t
gr matvedība. Novada ietvaros tiek organiz ti iepirkumi. Sadarbība izglītības iest des budžeta
veidošan un skolas darbības nodrošin šan ir abpus ji ieinteres ta. Novada domes
priekšs d t ja un visi speci listi ir atv rti jebkuru jaut jumi pozitīvam risin jumam. Deput tu
domes s d s tiek izskatīti ar skolu darbību saistīti jaut jumi, kuros piedal s skolu direktori.
7.3.2. Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcij m un nevalstiskaj m organiz cij m
Pieci pedagogi ir VISC rštata metodi i. 12 pedagogi darbojas m cību priekšmeta
skolot ju asoci cij s. 10 skolas pedagogi vada starpnovadu metodisk s apvienības. 7 pedagogi ir
piedalījušies valsts un Latgales novada m cību priekšmetu olimpi žu un konkursu v rt šan . 1
pedagogs ir ieguvis skolot ja – multiplikatora tiesības. 12 pedagogi vadījuši pedago isko praksi
R zeknes Augstskolas, Daugavpils Universit tes un Latvijas Universit tes studentiem un
ma istrantiem. 2014.gad skolas komanda izcīnīja iesp ju darboties „Samsung Skola n kotnei”
programm , ir viena no 10 fin list m. Skola ir sa musi pateicību par dalību Eiropas Soci l
fonda projekta „Pedagogu konkur tsp jas veicin šana izglītības sist mas optimiz cijas
apst k os” iniciatīvas ietvaros Latvijas „Izglītības inov cijas balva 2012”.
Skolas vadība sadarbojas ar vec kiem un sabiedrību, skolas padomi, izglītības kultūras un
sporta p rvaldi, pašvaldību, tautas namu, bibliot ku, Ludzas novada b rnu un jauniešu centru. Ir
izveidojusies sadarbība ar viet jiem uz m jiem, kas ziedo līdzek us sporta attīstībai, m cību
ekskursij m. Skola sadarbojas ar pirmsskolas iest d m, m kslas un mūzikas skolu, Ludzas
novadp tniecības muzeju, novada pamatskol m un vidusskol m. Skolot ji metodisko apvienību
ietvaros sadarbojas ar Zilupes, K rsavas un Ciblas novadu pedagogiem. Organiz jot
pedago iskos lasījumus, sadarbība notiek ar Vi nu, Dagdas, Riebi u, R zeknes, Kr slavas un
Varak nu pedagogiem. Ar katru gadu paplašin s sadarbība ar pirmsskolas izglītības iest d m.
M cību gada s kum tiek izstr d ts sadarbības pl ns, kurš veiksmīgi tiek īstenots. Skolas vadība
atbalsta skolas sadarbību ar cit m izglītības iest d m.
Skol nu dome sadarbojas ar soci l s aprūpes centru „Ludza”. Deju kolektīvs „Žiks” kopš
2014.gada sadarbojas ar Ezersalas speci l s intern tpamatskolas izglītojamajiem, popgrupa
„Ekspresija” sadarbojas ar R zeknes b rnu invalīdu biedrību. Izglītojamie organiz izbraukuma
pas kumus, sp les, koncertus. Skol nu dome sadarbojas ar R zeknes 5.vidusskolas, R zeknes
Valsts po u imn zijas, Nautr nu, Ciblas, Zilupes un Vi nu vidusskolu izglītojamajiem. Skolai
ir nosl gts sadarbības līgums ar R zeknes Augstskolu, kura ietvaros izglītojamie veic p tījumus
augstskolas laboratorij s, piedal s m cību ekskursij s, t s organiz tajos pas kumos.
Ir nosl gtas vienošan s ar Valsts ugunsdz sības un gl bšanas dienesta Latgales re iona
brig des Ludzas da u, Valsts policijas Latgales re iona p rvaldes Ludzas iecirkni un SIA
„Ludzas medicīnas centrs” par pas kumu organiz šanu, kas pilnveidos izglītojamo ar drošību
saistīt s prasmes un iema as.
2013.gad ar LIZDA Ludzas starpnovadu arodbiedrības organiz ciju ir izstr d ts jauns
„Darba koplīgums”.
Jau daudzus gadus skola aktīvi sadarbojas ar Ludzas robežsardzes un Avi cijas p rvaldi
organiz jot kopīgus pas kumus, piedaloties atkl to durvju dien s, veicot karjeras izglītību,
sveicot un kopīgi svinot sv tkus.
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7.3.3. Starptautisk sadarbība
Skola aktīvi piedal s starptautisko projektu rakstīšan un realiz cij . Ir uzrakstīti 3
COMENIUS projekti, no kuriem divi ir guvuši finans jumu. 2007./2009.gad COMENIUS
projekts „Cieniet daž dību un nov rt jiet vienlīdzību”, bet 2010./2012.gad COMENIUS
projekts „M s esam pret vardarbību un soci lo atstumtību”, kura koordinatori bij m m s.
Projekt darboj s 7 valstis, tika izstr d ti atbalsta materi li. Kontakti tiek uztur ti arī p c
projektu realiz cijas. Eirore ions projekta ietvaros, sadarbīb ar Krieviju ir izdots metodiskais
materi ls vides izglītīb .
Šinī m cību gad sadarbīb ar Starptautisk s izglītības sasniegumu nov rt šanas
asoci ciju skola piedal s Starptautiskaj pilsonisk s izglītības p tījum (ICCS) 2016 un
sadarbīb ar R zeknes Augstskolas Personības socializ cijas p tījumu institūtu, kas darbojas
Valsts p tījumu programmas ietvaros, līdz 2017.gadam tiek realiz ts projekts „Inovatīvi
risin jumi soci laj telerehabilit cij Latvijas skol s iek aujoš s izglītības kontekst
INOSOCTERESI”.
Inov cija: Aktīva dalība starptautiskos un viet jos projektos. Sadarbības līgums ar R zeknes
augstskolu, vienošan s par sadarbību ar institūcij m drošības jaut jumu pilnveidei.
V rt jums: oti labi
Skolas darba stipr s puses

T l k s attīstības vajadzības

 Skolas vadības darbības funkcion lo
 Izdot skolas 95.gadu jubilejas bukletu.
pien kumu sadalījums.
 Nosl gt sadarbības līgumu ar Daugavpils
 Skolas darbinieku iesaistīšana skolas darbības
Universit ti.
pašnov rt jum .
 Skolas sadarbības paplašin šana ar cit m
pašvaldības institūcij m, citu novadu kol iem,
augstskol m.
 Izstr d ti skolas darbību reglament jošie
iekš jie normatīvie dokumenti, veikta to
savlaicīga korekcija.
 Izstr d ts attīstības pl ns 2014.-2017. gadam.
 Skola iesaist s starptautiskos projektos.
Skolas direktors

Dzidra Dukšta
(v rds, uzv rds)

(paraksts)

Z.v.
SASKA OTS
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
(dokumenta saska ot ja pilns amata nosaukums)

Sergejs Jakov evs
(v rds, uzv rds)

(paraksts)

29.12.2014.
(datums)

Z.v.
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PIELIKUMI

1.pielikums
6. klašu valsts p rbaudes darbu rezult ti salīdzin jum ar ikdienas v rt jumu
2012./2013.m cību gad
Priekšmets
Dabaszinības
Latviešu valoda
Matem tika

Skol nu
skaits
46
46
46

Nepietiekams zin šanu
līmenis
gad
ieskait
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2%)

Pietiekams zin šanu
līmenis
gad
ieskait
9 (20%)
11 (24%)
17 (37%)
17 (37%)
16 (35%)
3 (7%)

Optim ls zin šanu
līmenis
gad
ieskait
35 (76%)
28 (61%)
26 (57%)
27 (59%)
27 (59%)
35 (76%)

Nepietiekams zin šanu
līmenis
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Pietiekams zin šanu
līmenis
21 (38%)
18 (33%)
25 (45%)

Optim ls zin šanu
līmenis
32 (58%)
33 (60%)
27 (49%)

Augsts zin šanu līmenis
gad
2 (4%)
3 (6%)
3 (6%)

ieskait
7 (15%)
2 (4%)
7 (15%)

Vid jais v rt jums
(ball s)
gad
ieskait
6.64
6.74
6.37
6.12
6.14
7.36

2013./2014.m cību gad
Sasniegumi ikdienas darb
Priekšmets
Dabaszinības
Latviešu valoda
Matem tika

Skol nu
skaits
55
55
55

Augsts zin šanu līmenis
2 (4%)
4 (7%)
3 (6%)

Vid jais v rt jums
(ball s)
6.15
6.29
5.77

Sasniegumi diagnostic jošaj darb
Priekšmets
Dabaszinības
Latviešu valoda
Matem tika

Skol nu
skaits
54
54
54

10-19%
0 (0%)
0 (0%)
1 (2%)

20-29%
3 (6%)
0 (0%)
1 (2%)

30-39%
7 (13%)
0 (0%)
2 (4%)

40-49%
9 (17%)
6 (11%)
7 (13%)

50-59%
20 (36%)
12 (22%)
11 (20%)

60-69%
8 (15%)
9 (17%)
6 (11%)

70-79%
6 (11%)
18 (33%)
11 (20%)

80-89%
1 (2%)
9 (17%)
8 (15%)

90-100%
0 (0%)
0 (0%)
7 (13%)

Vid jais
51%
67%
66%

1.pielikuma turpin jums
9. klašu eks menu rezult ti salīdzin jum ar ikdienas v rt jumu
2012./2013.m cību gad

Skol nu
Nepietiekams zin šanu
skaits, kuri
līmenis
Priekšmets
k rtoja
gad
eks men
eks menu*
Latviešu valoda
45
0 (0%)
0 (0%)
Matem tika
45
1 (2%)
0 (0%)
Ang u valoda
41
0 (0%)
0 (0%)
Krievu valoda
20
0 (0%)
0 (0%)
Latvijas un pas. v sture
45
0 (0%)
0 (0%)
9.klas s kop 50 skol ni, eks menu k rtoja 45 skol ni.

2013./2014.m cību gad

Skol nu
Nepietiekams zin šanu
skaits, kuri
līmenis
Priekšmets
k rtoja
gad
eks men
eks menu*
Latviešu valoda
54
0 (0%)
0 (0%)
Matem tika
54
2 (3%)
6 (11%)
Ang u valoda
20
0 (0%)
0 (0%)
Krievu valoda
34
0 (0%)
0 (0%)
Latvijas un pas. v sture
54
0 (0%)
0 (0%)
9.klas s kop 57 skol ni, eks menu k rtoja 54 skol ni.

Pietiekams zin šanu
līmenis
gad
17 (34%)
20 (52%)
13 (26%)
4 (8%)
12 (24%)

eks men
11 (25%)
28 (61%)
5 (20%)
0 (0%)
5 (11%)

Pietiekams zin šanu
līmenis
gad
25 (44%)
22 (38%)
10 (17%)
14 (27%)
33 (57%)

eks men
20 (37%)
22 (41%)
2 (10%)
3 (9%)
22 (41%)

Optim ls zin šanu
līmenis
gad
32 (64%)
26 (40%)
35 (70%)
36 (72%)
35 (70%)

eks men
32 (71%)
14 (32%)
16 (64%)
12 (60%)
35 (78%)

Optim ls zin šanu
līmenis
gad
30 (53%)
32 (57%)
39 (68%)
32 (62%)
24 (43%)

eks men
29 (54%)
20 (37%)
13 (65%)
19 (56%)
31 (57%)

Augsts zin šanu
līmenis
gad
1 (2%)
3 (6%)
2 (4%)
10 (20%)
3 (6%)

eks men

2 (3%)
1 (2%)
8 (15%)
6 (11%)
0 (0%)

gad

2 (4%)
3 (7%)
4 (16%)
8 (40%)
5 (11%)

Augsts zin šanu
līmenis
gad

Vid jais v rt jums
(ball s)

eks men
5 (9%)
6 (11%)
5 (25%)
12 (35%)
1 (2%)

eks men
6.20
5.99
6.68
7.19
6.35

6.22
5.61
6.78
8.31
6.32

Vid jais v rt jums
(ball s)
gad

eks men
6.00
5.72
6.37
6.58
5.49

6.34
5.64
7.81
7.85
5.85

1.pielikuma turpin jums
9. klašu eks menu rezult ti salīdzin jum ar Ludzas novada skolu vid jo rezult tu
2012./2013.m cību gad
Priekšmets
Latviešu valoda
Matem tika
Ang u valoda
Krievu valoda
Latvijas un pasaules v sture

Skol nu skaits, kuri k rtoja
eks menu
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (40)
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (59)
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (26)
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (35)
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (59)

zija (45)
zija (45)
zija (41)
zija (20)
zija (45)

Nepietiekams zin šanu
līmenis
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2%)
0 (0%)
1 (%)

Pietiekams zin šanu
līmenis
11 (25%)
21 (53%)
28 (61%)
33 (60%)
5 (20%)
16 (62%)
0 (0%)
7 (20%)
5 (11%)
20 (35%)

Optim ls zin šanu
līmenis
32 (71%)
18(44%)
14 (32%)
19 (32%)
16 (64%)
10 (38%)
12 (60%)
17 (49%)
35 (78%)
37 (63%)

Augsts zin šanu līmenis
2 (4%)
1 (3%)
3 (7%)
4 (3%)
4 (16%)
0 (0%)
8 (40%)
10 (29%)
5 (11%)
1 (1%)

2013./2014.m cību gad
Priekšmets
Latviešu valoda
Matem tika
Ang u valoda
Krievu valoda
Latvijas un pasaules v sture

Skol nu skaits, kuri k rtoja
eks menu
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (30)
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (52)
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (25)
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (26)
Ludzas pils tas imn
Novada skolas (52)

zija (54)
zija (54)
zija (20)
zija (34)
zija (54)

Nepietiekams zin šanu
līmenis
0 (0%)
2 (7%)
6 (11%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2%)

Pietiekams zin šanu
līmenis
20 (37%)
19 (63%)
22 (41%)
31 (60%)
2 (10%)
19 (76%)
3 (9%)
5 (19%)
22 (41%)
35 (67%)

Optim ls zin šanu
līmenis
29 (54%)
8 (27%)
20 (37%)
16 (31%)
13 (65%)
6 (24%)
19 (56%)
14 (54%)
31 (57%)
14 (27%)

Augsts zin šanu līmenis
5 (9%)
1 (3%)
6 (11%)
5 (9%)
5 (25%)
0 (0%)
12 (35%)
7 (27%)
1 (2%)
2 (4%)

1.pielikuma turpin jums
12. klašu centraliz to eks menu rezult ti
2012./2013.m cību gad
Priekšmets
Latviešu valoda
Matem tika
Ang u valoda
Krievu valoda
Biolo ija

Skol nu
skaits
51
51
34
28
3

10-19%
0 (0%)
1 (2%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

20-29%
0 (0%)
8 (16%)
1 (3%)
0 (0%)
0 (0%)

30-39%
0 (0%)
9 (18%)
4 (12%)
0 (0%)
0 (0%)

40-49%
3 (6%)
9 (18%)
7 (21%)
0 (0%)
0 (0%)

Kopprocents
50-59%
12 (24%)
11 (21%)
10 (28%)
2 (7%)
0 (0%)

60-69%
13 (25%)
7 (13%)
7 (21%)
5 (18%)
1 (33%)

70-79%
14 (27%)
3 (6%)
4 (12%)
15 (54%)
2 (67%)

80-89%
9 (18%)
3 (6%)
1 (3%)
6 (21%)
0 (0%)

90-100%
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Vid jais v
skol
66.69%
47.98%
54.71%
73.11%
72.00%

rt jums
valstī
55.71%
37.26%
54.71%
64.17%
65.55%

10-19%
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

20-29%
1 (3%)
4 (11%)
2 (7%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

30-39%
0 (0%)
8 (22%)
2 (7%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

40-49%
5 (13%)
8 (22%)
7 (26%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Kopprocents
50-59%
10 (27%)
7 (19%)
6 (23%)
1 (6%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

60-69%
8 (22%)
6 (15%)
7 (26%)
2 (11%)
0 (0%)
1 (50%)
1 (50%)
0 (0%)

70-79%
10 (27%)
3 (8%)
1 (4%)
4 (22%)
0 (0%)
1 (50%)
1 (50%)
0 (0%)

80-89%
3 (8%)
1 (3%)
2 (7%)
6 (33%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)

90-100%
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (28%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Vid jais v
skol
62.58%
48.28%
54.39%
81.42%
36.16%
71.75%
72.08%
81.45%

rt jums
valstī
52.71%
43.34%
56.16%
70.90%
56.40%
59.31%
59.48%
42.60%

2013./2014.m cību gad
Priekšmets
Latviešu valoda
Matem tika
Ang u valoda
Krievu valoda
V cu valoda
Biolo ija
īmija
Latvijas un pas. v sture

Skol nu
skaits
37
37
27
18
1
2
2
1

2.pielikums

Olimpi žu rezult ti 2012./2013.m.g.

3
1
1

1
1
1

1
1
14

20

18

24

1

1

1

1

Piedalīj s

Atzinība

III vieta

II vieta

1

1
1

1
2

Piedalīj s

1
1
1
4

1
1

Atzinība

2

I vieta

1
1
1

Piedalīj s

2
2
1

3
5
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Valsts
Atzinība

Atzinība

1
4
2

2
1

2
5
1
1
3

II vieta

III vieta

1
3

I vieta

II vieta

Vizu l m ksla
Matem tika (5.-8.kl.)
Matem tika (9.-12.kl.)
Latv.valoda (8.-9.kl.)
Inform tika
Fizika
Biolo ija
eogr fija vidusskolai
Latv.valoda (11.,12.kl.)
īmija
V cu valoda (10.-12.kl.)
Krievu valoda
Mūzika
V cu valoda (8.kl.)
Dzimt valoda (3.kl.)
Matem tika (4.kl.)
M jturība un tehnolo ijas
Kop

I vieta

Priekšmets

III vieta

Re ions

Novads

Olimpi žu rezult ti 2013./2014.m.g.

3
1

2

2
2

1
2
2

2

3

1
2

2

1

1
1
3
2
1

16

2
1
1
2

22

III vieta

2
2
2
1

1

2
1

1

24

II vieta

2
2

1
2
1
4

I vieta

3
9
2

Piedalīj s

3
2
1

Valsts
Atzinība

Atzinība

2
1
2
2

II vieta

III vieta

3

I vieta

II vieta

Vizu l m ksla
Matem tika (5.-8.kl.)
Matem tika (9.-12.kl.)
Latv.valoda (8.-9.kl.)
Inform tika
Fizika
Biolo ija
eogr fija vidusskolai
Latv.valoda (11.,12.kl.)
īmija
V cu valoda (10.-12.kl.)
Krievu valoda
Ekonomika
Latvijas un pas. v sture
M jturība un tehnolo ijas
Mūzika
V cu valoda (8.kl.)
Dzimt valoda (3.kl.)
Matem tika (4.kl.)
Latv.val. un lit. (5.,6.kl.)
Lat.val. un lit. (7.,10.kl.)
Ang u valoda (8.,9.kl.)
Kop

I vieta

Priekšmets

III vieta

Re ions

Novads

1
1

28

2
1
1
4

2
3

1

2

1

7

1

1

3
3
2

1

9

2.pielikuma turpin jums
Konkursu rezult ti 2013./2014.m.g.
Konkurss
Eiropas kultūras galvaspils tas „Rīga 2014”
projekta 3D karnev ls „Sajūtu konteineri”
interneta bibliot kas „Atlants.lv” eseju
konkurss „Manas sajūtas st sts”
Pulkvedim Oskaram Kalpakam veltītais
liter r s jaunrades konkurss „Teiksma par
Kalpaku”
Rīgas Latviešu biedrības atkl tais radošo
darbu konkurss „Es un mana dzimteneĶĶ
Latvijas Nacion l s bibliot kas radošo darbu
konkurss „K atmodin t Saulcerīti?ĶĶ
„Dzimtas st sti” radošo darbu konkurss „Ar
sakn m Latvij ” (Dzimt s valodas dienas
pas kumu ietvaros)
UNESCO Latvijas Nacion l s komisijas
organiz tais interaktīvais konkurss „Darini
beci”
J.Akuratera muzeja rīkotais skol nu pasaku
konkurss „Mana pasaka par…”
R zeknes Augstskolas „Zin tnieku nakts
2013” radošo darbu konkurss „Mans ūdens
st sts”
Skatuves runas un liter ro uzvedumu
konkurss (individu li)
Skatuves runas un liter ro uzvedumu
konkurss (liter ri muzik l kompozīcija)
Latgaliešu valodas skatuves runas konkurss
„Volyudz ni”
Zieme latgales tradicion l s mūzikas
konkurss „Klaberjakte”
Zieme latgales tradicion l s dzied šanas
konkurss
Daudzvalodu publisk s runas konkurss
Ludzas novadp tniecības muzeja rīkotais
konkurss „Putnu dienas 2014”
Ludzas novadp tniecības muzeja rīkotais
konkurss „Putni aiz mana loga”
Jauno matem ti u konkurss „Tik vai cik”
Latvenergo konkurss „Eksperiments”
„ d ar baudu, dom par dabu”
„Jaunie interneta GuRu”
„Trejdevi as saules lec”
„ES erudīts”
7. Latgales skol nu radošo un zin tnisko
darbu konkurss „Krievu valoda, literatūra:
skatiens no 21.gs.”

Piedalīj s
2

Rezult ts
1 veicin šanas balva

1

Atzinība

1

Atzinība

11

izdevum tika iespiesti 3 skol nu darbi

2

izdevum tika iespiests 1 skol na darbs

4

2

1.pak pes diplomi – 2

19

1.vieta – 1
specbalva – 1
veicin šanas balvas – 9
2.pak pes diploms – 3
3.pak pes diploms – 5
re ion 1.pak pes diploms

5
1
2
1

2.pak pes diploms

1

2.pak pes diploms

1
2
komandas
2
komandas
15
1 komanda
1
1 komanda
2
3
6

pateicība
1.vieta – 1
2.vieta – 1
pateicība
1.,2.,3. k rta – 14
4.k rta - 1
fin ls
fin ls
pateicība
lab kais domraksts – 1
lab kais radošais darbs – 1
2.vieta – 1
3.vieta - 3

2.pielikuma turpin jums
Sporta sacensību rezult ti 2013./2014.m.g.
Sacensības
Starpnovadu sacensības „Drošie un veiklie” (z ni, 4.-5.kl.)
Starpnovadu sacensības „Drošie un veiklie” (meitenes, 4.-5.kl.)
Starpnovadu sacensības tautas bumb (z ni, 4.-5.kl.)
Starpnovadu sacensības tautas bumb (meitenes, 4.-6.kl.)
Starpnovadu basketbola sacensības meiten m (pamatskola)
Starpnovadu basketbola sacensības meiten m (vidusskola)
Starpnovadu handbola sacensības z niem (vidusskola)
Starpnovadu vieglatl tikas sacensības sl gt telp

Piedalīj s (skol ni)
Komanda (9)
Komanda (7)
Komanda (12)
Komanda (10)
Komanda (9)
Komanda (8)
Komanda (12)
7

Starpnovadu futbola sacensības z niem (pamatskola)
Starpnovadu handbola sacensības meiten m (pamatskola)
Starpnovadu handbola sacensības z niem (pamatskola)
Starpnovadu volejbola sacensības z niem (vidusskola)
Starpnovadu basketbola sacensības z niem (vidusskola)
Starpnovadu florbola sacensības z niem (vidusskola)
Starpnovadu krosa sacensības

Komanda (9)
Komanda (11)
Komanda (14)
Komanda (11)
Komanda (10)
Komanda (11)
4

Starpnovadu sacensības vieglatl tik

15 skol ni 32
disciplīn s

Rezult ts
3.vieta
3.vieta
2.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta
1.vieta – 6
2.vieta – 1
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta
1.vieta – 1
2.vieta – 1
3.vieta – 2
1.vieta – 13
2.vieta – 14
3.vieta – 5

