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Skolas attīstības vīzija 

 

izglītojamo prasme darboties dažādās dzīves situācijās mūsdienu mainīgajā 

sabiedrībā 

Skolas darbības mērķi un uzdevumi 
 

 

Engures vidusskolas darbības mērķis: 

veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts  Pamatizglītības  

standartā  un  valsts  Vispārējās  vidējās  izglītības  standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

Skolas pamatuzdevumi: 

 īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas; 

 izvēlēties un realizēt optimālas izglītošanas darba metodes un formas; 

 sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem skolēniem; 

 sagatavot  skolēnus  izglītības  turpināšanai  nākamajā  izglītības  pakāpē  un/vai apzinātai 

profesijas apguvei; 

 racionāli izmantot izglītībai iedalītos un esošos finanšu un materiālos resursus.  

 

Īstenojot mērķi un pildot uzdevumus, ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās 

pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus. 
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Engures vidusskolas attīstības prioritātes 2017./2018./2019.gadam pa jomām 

Izmantotie saīsinājumi: 

MP – metodiskā padome 

PP – pedagoģiskā padome 

SP – skolas padome 

DV – direktore vietnieks 

 

M Ā C Ī B U   S A T U R S 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Veikt izmaiņas mācību stundu paraugplānā atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

DV izl.jomā 

Uzsākt datorikas aprobāciju Uzsākt datorikas aprobāciju Uzsākt datorikas aprobāciju 

DV izl.jomā, MP 

Metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem datorikas priekšmeta realizēšanā 

Skolas administrācija, MP 

Turpināt atjaunināt, modernizēt mācību kabinetos mācību tehniskos līdzekļus izglītības programmu apguves 

uzlabošanai un metožu daudzveidošanai 

Direktore, DV.informātikas jomā, MP, skolotāji 

Papildināt bibliotēkas krājumus ar daiļliteratūru, metodisko literatūru un mācību materiāliem darbam skolotājiem. 

Direktore, MP 

M Ā C Ī Š A N A   U N   M Ā C Ī Š A N Ā S 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Pilnveidot darbu pie mājas darbu 

apjoma un sabalansētības 

Veicināt mērķtiecīgu un apzinātu mācīšanos, lai skolēni attīstītu prasmi 

mācīties, veidot jēgpilnas lasīšanas kompetenci un aktualizēt digitālo 

kompetenci. 

MP, skolotāji PP, skolotāji 

Pilnveidot skolēnu mācīšanās kompetences, nodrošinot daudzveidību mācību procesā. 

MP, skolotāji 

Veicināt skolotāju sadarbības iespējas. 

MP, skolotāji 

Pilnveidot skolotāju prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. 

MP, D.V.informātikas jomā 

S K O L Ē N U    S A S N I E G U M I 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Aktualizēt skolēnu mācīšanās motivācijas jautājumus, panākot, ka konsultācijas tiek apmeklētas regulāri. 

PP,DV izglītības jomā 

Savlaicīgi izvērtēt cēloņus un riska faktorus skolēnu nesekmībai 

Klašu audz., skolotāji, atbalsta personāls 

Patstāvīgas un atbildīgas mācīšanās veicināšana 

MP, skolotāji 

Analizēt skolēnu izaugsmes dinamiku konkrētos mācību priekšmetos visās klasēs 

MP, DV izglītības jomā, skolotāji 

A T B A L S T S   S K O L Ē N I E M 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

 Nostiprināt skolēnos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi 

un savu veselību kā līdzekli citu vērtību iegūšanai 

 MP, skolotāji 

Meklēt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem  

PP, administrācija  

Mācīt skolēniem objektīva pašvērtējuma veidošanu uzstādīto karjeras mērķu un uzdevumu sasniegšanai 

MP, skolotāji 
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Attīstīt karjeras izglītību, iepazīstinot ar drošu un veselīgu dzīvesveidu, uzņēmējdarbību un citiem arodiem. 

DV audzināšanas darbā, skolotāji 

Piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklā  

D.V.audzin.d., skolotāji 

 Mērķtiecīgi un plānveidīgi gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem 2020. gadā 

 Administrācija, interešu izglītības sk. 

S K O L A S   V I D E 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Veicināt skolēnos atbildības sajūtu par savu uzvedību 

D.v.audzināšanas darbā, skolotāji 

 Skolas muzeja digitalizācija 

D.v.informātikas darbā 

Skolas estētiskās vides uzlabošana, klašu kosmētikie remonti 

Direktore, D.v.saimnieciskajā darbā 

 Labiekārtot skolas apkārtni. 

Direktore, d.v.saimnieciskajā darbā 

Apgādāt sākumskolas gaiteņus ar izglītojošām spēlēm. Pozitīvas sadarbības vides nostiprināšana 

skolā 

DV saimnieciskajā jomā SP, direktore  

Skolas internāta vides uzlabošana.  

DV saimnieciskajā jomā 

R E S U R S I 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Skolas finansu resursu optimāls  nodrošinājums, balstoties uz Engures novada Domes piešķirto budžetu. 

Direktore 

Nodrošināt optimālu internāta telpu izmantošana ne tikai vasaras periodā. 

Direktore, DV informātikas jomā 

Motivēt skolotājus augstāku personīgo mērķu uzstādīšanā, celt pašapziņu  

Administrācija 

Darbam skolā vairāk piesaistīt jaunos skolotājus 

Administrācija 

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Aktivizēt iekšējo kontroli, t.sk. stundu vērošanu un skolotāju darba kvalitātes vērtēšanu 

Direktore, DV izglītības jomā 

 Attīstības plāna jaunajam plānošanas 

periodam veidošana 

 PP, SP 

                     

Apspriests 

 

 Engures vidusskolas Pedagoģiskās padomes sēdē 2016.gada 28.decembrī 

       Skolas padomes sēdē 2016.gada 20.decembrī 
 

 

 

  Engures vidusskolas direktore                                     Ilze Kalnozola 

 

 

SASKAŅOTS 

 

 

Engures novada Domes priekšsēdētājs Gundars Važa 

2017.gada 8.janvārī 


