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1.  Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Engures vidusskola ir Engures novada Domes dibināta izglītības iestāde, kas atrodas Engures 

novada Engures pagastā. 

Engures vidusskolas ēka celta 1979.gadā. Skolas telpas platība atbilst MK noteiktajām 

prasībām. Skolai ir internāta telpas. Skolas internāta ēka celta 1981.gadā. Skolai ir plaša sporta 

bāze. Skolas sporta zāli izmanto arī Engures pagasta iedzīvotāji, kā arī citu pagastu skolēni un 

iedzīvotāji. Lai sakārtotu stadionu un tam piesaistītu ES finansu līdzekļus, 2019.gadā tas nodots 

Engures pagasta pārvaldes valdījumā. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi 

ārējie normatīvie akti, Skolas nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie iekšējie 

normatīvie akti, kuru izstrādāšanā piedalījusies Skolas Padome, Pedagoģiskā padome, Skolēnu 

dome.  

Engures vidusskolā pēdējos piecus mācību gadus vidēji mācās  ~ 230 - 240 izglītojamie 

1.tabula  „Izglītojamo skaita dinamika pēdējos četros gados 

(uz attiecīgā mācību gada 1.septembri)” 

 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

 1.klase 11 17 13 30 

 2.klase 32 12 18 15 

 3.klase 23 32 12 20 

 4.klase 22 24 32 12 

 5.klase 25 22 27 32 

 6.klase 25 26 23 26 

 7.klase 19 24 25 25 

 8.klase 28 19 22 22 

 9.klase 28 27 18 20 

 10.klase 16 11 15 14 

 11.klase 10 15 9 13 

 12.klase 5 11 13 9 

Kopā 244 240 227 238 

 

Engures novads atrodas Latvijas centrālajā daļā Zemgales kultūrvēsturiskajā reģionā. 

Kopējā novada platība 397,5 km2. Engures novadu veido trīs pagasti: Smārdes, Engures, 

Lapmežciema pagasts. Novada centrs atrodas Smārdes pagastā.  

Engures pagasts ir viena no Engures novada teritoriālajām vienībām pie Rīgas jūras līča, 

stiepjas 43 km garumā gar Rīgas jūras līča piekrasti. Pagasta centrs Engure atrodas 70 km attālumā 

no Rīgas un 26 km attālumā no Tukuma, robežojas ar sava novada Smārdes un Lapmežciema 

pagastiem, Mērsraga novadu, Talsu novada Ķūļciema pagastu, Tukuma novada Zentenes un Sēmes 

pagastiem. Pagastā ir 8 ciemi: Engure (pagasta centrs), Bērzciems, Plieņciems, Apšuciems, 

Klapkalnciems, Abragciems, Ķesterciems un Ezermuiža. Engures pagasta teritorija ir 133 km2 jeb 

13299,2 ha. Engures pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 2777 iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums 

pagastā - 21,5 cilvēki/km2. 

Engures pagastā, salīdzinoši ar Smārdes un Lapmežciema pagastiem, vairāk attīstās 

zvejniecība, zivjapstrāde, tūrisma un atpūtas industrija. 

Engure ir Engures pagasta administratīvais un kultūras centrs. Engures pagastā atrodas trīs 

izglītības iestādes: Engures vidusskola (Skolas iela 7), pirmsskolas izglītības iestāde 

„Spārīte”(Skolas iela 9), Engures mūzikas un mākslas skola (Skolas iela 11). 

Engures vidusskola ir izglītības un sporta centrs. Skolas sporta zāli un stadionu izmanto ne 

tikai skolēni, bet vakara stundās un brīvdienās arī pašvaldības iedzīvotāji, nometņu dalībnieki. 

Sporta un atpūtas nodarbības labā laikā var notikt brīvā dabā pie jūras.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Engures_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_j%C5%ABras_l%C4%ABcis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Engure
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tukums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%81rdes_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lapme%C5%BEciema_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93rsraga_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Talsu_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C5%AB%C4%BCciema_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tukuma_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zentenes_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93mes_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/Engure
http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rzciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/Plie%C5%86ciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ap%C5%A1uciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/Klapkalnciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/Abragciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6esterciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ezermui%C5%BEa
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Uz skolu mācīties brauc bērni no visiem Engures pagasta ciemiem, arī no Engures novada 

Lapmežciema pagasta un arī no Talsu, Mērsraga un Tukuma novadiem.  

2.tabula „Braucēju skaits  2019./2020.mācību gadā” 
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1.-4.     5   1 9   8 3 3 1   4   34 

5.- 9.   2 12 1 3 6 2 7 5 3 2 1 10 2 56 

10. -

12. 
4   14 1 4               3   

26 

Kopā 4 2 31 2 8 15 2 15 8 6 3 1 17 2 116 

       

Skolai ir savs transports: divi skolēnu autobusi: ISUZU ar 28 pasažieru vietām un 

MERCEDES INTURIO ar 40 pasažieru vietām, kā arī 9 vietīgs mikroautobuss RENAULT 

TRAFIC, ko lielākoties izmanto sacensībām, konkursiem, olimpiādēm un saimnieciskiem 

pārvadājumiem. Lai operatīvāk veiktu skolēnu ikdienas pārvadājumus, skola pērk pakalpojumu – 

reiss ar autobusu, kas kursē maršrutā Engure - Bērzciems - Mērsrags - Engure / 52 km. 

No 2019./2020.mācību gada pēc vecāku lūguma pagarināts maršruts līdz Zentenei.  

Skolas autobusi katru dienu no rīta un pēcpusdienā veic maršrutus –  

Engure – Sēme - Rideļi – Zentene - Engure / 26 km 

Engure - Plieņciems - Apšuciems - Klapkalnciems - Ragaciems - Engure /  83 km 

Informācija par skolas dzīvi ir atrodama skolas mājas lapā www.enguresvidusskola.lv, un 

skolas facebook.com. kontā, daļēja informācija pieejama Engures novada Domes mājas lapā - 

www.enguresnovads.lv, Tukuma, Engures un Jaunpils Izglītības pārvaldes mājas lapā 

www.tip.edu.lv, kā arī Engures novada ikmēneša izdevumā „Engures novada ziņas” un “Tukuma 

Neatkarīgās ziņas”. 

 

 

 

http://www.enguresvidusskola.lv/
http://www.enguresnovads.lv/
http://www.tip.edu.lv/
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2.  Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

Engures vidusskolas darbības mērķis ir veidot skolēniem atbalstošu izglītības vidi, 

organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts  Pamatizglītības  standartā  un  

valsts  Vispārējās  vidējās  izglītības  standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Skolas pamatuzdevumi ir 

 īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas; 

 izvēlēties un realizēt optimālas izglītošanas darba metodes un formas; 

 sadarboties ar izglītojamo (turpmāk tekstā – 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. 

 

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti 

 

 

 

Mācību saturs 

Uzsākt datorikas priekšmeta aprobāciju. 

Metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem datorikas priekšmeta realizēšanā. 

Turpināt atjaunināt mācību kabinetos mācību tehniskos līdzekļus izglītības 

programmu apguves uzlabošanai un metožu daudzveidošanai. 

Turpināt papildināt bibliotēkas krājumus ar daiļliteratūru, metodisko 

literatūru un mācību materiāliem skolotājiem. 

No 2015./2016.m.g. veiksmīgi uzsākta datorikas priekšmeta aprobācija. 2019./2020.mācību gadā 

datorika tiek mācīta 4.-9.klasei. 

Divi datorikas priekšmeta skolotāji apguvuši tālākizglītības kursus priekšmeta nodrošināšanā skolā, 

regulāri apmeklējuši seminārnodarbības novadā un valstī. 

98% mācību telpu nodrošināti ekrāni vai interaktīvās tāfeles. Regulāri notiek datoru vai to 

programmu atjaunināšana. 2019.gadā 100% nomainīti datori datorklasēs, atjaunināta datortehnika 

darbam skolotājiem klasēs. 

Plānveidīgi skolas bibliotēkas krājumi tiek papildināti ar daiļliteratūras krājumiem. Papildinot 

skolotāju metodisko literatūru, īpaša vērība tiek veltīta logopēdijas atbalsta nodrošināšanā. Mācību 

priekšmetu skolotājiem (īpaši sākumskolā) ir iegādātas dažādas spēles mācību stundu metožu 

dažādošanai, uzskates līdzekļi un citi materiāli darbam. Skolas kolektīvam ir pieeja abonētajam 

izdevumam “Skolas vārds”, “Skolas psiholoģija”, kas veicina jaunāko atziņu un mācību metožu 

apriti skolas skolotāju vidū. 

 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Pilnveidot skolēnu mācīšanās kompetences, nodrošinot daudzveidību  

mācību procesā. 

Veicināt skolotāju sadarbības iespējas. 

Pilnveidot skolotāju prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā. 

Mācību procesā pedagogi plaši izmanto praktisko un pētniecisko darbību vai tās elementus un 

projektu metodi. Stundu vērojumi liecina, ka, organizējot praktisko un pētniecisko darbu stundās, 

tiek izmantots individuālais, pāru un grupu darbs. 

Kā darba organizācijas forma tiek izmantota mācību ekskursija, pārgājieni un novērojumi dabā. 

Skolēni tiek iesaistīti daudzveidīgos konkursos, izglītojošos pasākumos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs, sporta sacensībās. 

Skolēniem ir nodrošinātas iespējas savu mācību mērķu sasniegšanai izmantot bibliotēku, sporta zāli, 

informātikas kabinetu. 

2018.gadā skolā uzsākta sadarbība ar LU SIIC skolotāju stundu vērošanā, analīzē un  

seminārnodarbībās par kompetenču izglītības iespējām un metodēm. 
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Skolotāji, apmeklējot tālākizglītības kursus, seminārus un radošās nometnes, dalās pieredzē. Skolā 

regulāri notiek skolotāju savstarpējās stundu vērošanas, izvērtējumi.  

Savas IT prasmes skolotāji pilnveido tālākizglītības kursos, semināros, savstarpēji dalās pieredzē. 

 

 

Skolēnu 

sasniegumi 

Aktualizēt skolēnu mācīšanās motivācijas jautājumus, panākot, ka 

konsultācijas tiek apmeklētas regulāri. 

Savlaicīgi izvērtēt cēloņus un riska faktorus skolēnu nesekmībai. 

 Patstāvīgas un atbildīgas mācīšanās veicināšana. 

Skolā realizē pieņemtos „Engures vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumus”. 

Skolēni tiek motivēti apmeklēt un lielākā daļa izmanto skolotāju sniegto atbalstu konsultācijās. Lai 

arī vecāki būtu informēti par skolēna konsultācijas apmeklējumu, skolas dienasgrāmatās/ plānotājos 

nedēļas atvērumā ievietota sadaļa – konsultāciju apmeklējums, kas ļauj arī vecākiem kontrolēt 

konsultāciju apmeklētības regularitāti. Konsultāciju apmeklējumu skolotāji atzīmē arī Mykoob.lv. 

Skolotāji regulāri sniedz informāciju par skolēniem ar mācību un uzvedības riskiem. 1.semestrī 

notiek saruna ar pašu skolēnu bez vecākiem, tā akcentējot katra paša atbildību par savu darbu. 

2.semestra sākumā nesekmīgajiem skolēniem tiek izsaukti vecāki uz “Mazajām pedagoģiskajām 

sēdēm”, veidots individuālais plāns sekmības uzlabošanai. 

Stundu vērojumi liecina, ka līdztekus ievadvērtēšanai, kārtējai un nobeiguma vērtēšanai, pedagogi 

izmanto izglītojamo pašvērtējumu un savstarpējo vērtēšanu.  

Vērtējot klašu darbus dažādos konkursos, paši skolēni dod vērtējumu, pozitīvās atsauksmes. 

Veidojot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rezultātu apkopojumu, 10.,11.klases skolēni sniedz 

sava darba pašvērtējumu, mācoties būt kritiski pret sevi, ievērojot sava darba plusus un mīnusus. 

Atbalsts 

skolēniem 

Nostiprināt skolēnos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi 

un savu veselību kā līdzekli citu vērtību iegūšanai. 

Meklēt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem. 

Attīstīt karjeras izglītību, iepazīstinot ar drošu un veselīgu dzīvesveidu, 

uzņēmējdarbību un citiem arodiem. 

Piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklā. 

Mērķtiecīgi un plānveidīgi gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem 2020.gadā 

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba ietvaros aktualizētas skolas skolēnu vērtības – gan 

individuālās, gan skolas. Attieksme pret dzīves pamatvērtībām ir aktuāla gandrīz visiem skolas 

skolēniem. Skolā katru gadu notiek labdarības tirdziņi, kur savāktā nauda tiek ziedota kāda slima 

bērna ārstniecībai caur portālu “Ziedot.lv”. 

Meklējot citas formas darbā ar vecākiem, skolā organizētas radošās darbnīcas vecākiem, vecāku 

vadītas nodarbības vai audzināšanas stundas. 

 Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros no 2017.gada 

skolā nodrošināts karjeras konsultants. Skolēniem dažādās vecuma grupās notikušas lekcijas, 

praktiskas darbošanās, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzņēmējiem. 

Skolā ESF projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros skolēniem notikušas nodarbības 

Vingrošanā un elpošanā 1.,2.kl., Veselīga uztura olimpiāde 3.,4.kl., konfliktu risināšna 7.kl., 

reproduktīvā veselība 10.-12.kl.  

Skolas skolēni un skolotāji aktīvi piedalījušies Latvijas simtgades pasākumos skolā, pagastā, 

novadā, arī valstī. “Skolas somas” ietvaros apmeklēti muzeji, teātra izrādes, koncertlekcijas.  

Skolas deju kolektīvi un kori tiek atbalstīti, organizējot kolektīvu sadziedāšanās vai sadejošanās 

pasākumus, nodrošinot kolektīvus ar transportu un pavadošajiem skolotājiem, izvērtējot 

piedāvājumus, kolektīviem ir veikta tērpu atjaunošana. 

 

Skolas vide 

Veicināt skolēnos atbildību. 

Skolas estētiskās vides uzlabošana, klašu kosmētiskie remonti. 

Apgādāt sākumskolas gaiteņus ar izglītojošām spēlēm. 

Labiekārtot skolas apkārtni. 
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Skolas internāta vides uzlabošana.  

Pozitīvas sadarbības vides nostiprināšana skolā. 

Skolēnu padomes pārstāvji apmeklē skolas padomes sēdes, piedalās diskusijās. Skolēnu padome 

rīko skolēnu anketēšanas, kā arī dažus pasākumus mācību gada laikā un labdarības akcijas, iesaistās 

skolas vides veidošanā. 

Skolas vide tiek uzlabota regulāri (katru mācību gadu). Tiek veikti remonti klašu telpās, grīdas 

segumam, krāsojumam sienām, atjaunoti zaļie augi, pilnveidoti informatīvie stendi. 

Lai aktivizētu skolēnus darboties starpbrīžos un pēc stundām, sākumskolas gaiteņos izvietoti spēļu 

paklāji, ar skolas vecāku biedrības atbalstu izveidota spēļu istaba ar skolas iegādātām spēlēm, 

konstruktoriem, izglītojošiem materiāliem. 

2018.gadā uzsākta skolas bruģa nomaiņa. Skolas tuvumā plānota “zaļās klases” izveide. 

Visās internāta telpās veikts kosmētiskais remonts. Līdzekļi ieguldīti arī atpūtas telpas, 

administratora, dežurantu un kāpņu telpas remontiem. 

 

 

 

Skolas resursi 

Skolas finansu resursu nodrošinājums, balstoties uz Engures novada Domes 

piešķirto budžetu. 

Darbam skolā vairāk piesaistīt jaunos skolotājus. 

Skolas kanalizācijas sistēmas pakāpeniska nomaiņa. 

Nodrošināt optimālu internāta telpu izmantošana ne tikai vasaras periodā. 

Interneta pieslēgums nodrošināts visām skolas telpām.  

Skolēni un skolotāji ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un papildliteratūru. 

Četros mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles, četros - iespēja strādāt ar projektoriem, interaktīvo 

tāfeli uz papīra (Papershow), 12 kabinetos ir platekrāna televizori. Skolotāji var izmantot kopētājus, 

kodoskopu, 2 dokumentu kameras, 12 printerus, no kuriem 5 ir tīkla printeri. 

Skolēni izmanto lasītavā esošās informācijas tehnoloģijas.  

Izglītības iestādes bibliotēka katru gadu abonē apmēram 15 dažādus periodiskos izdevumus 

skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem.  

Skolotājiem nodrošināta apmaksāta tālākizglītība.  

Skola veikusi remontu divos dzīvokļos, no kuriem viens šobrīd nodots pārvaldībā ķīmijas 

skolotājam.  

Veicot remontus pakāpeniski notiek arī skolas kanalizācijas sistēmas nomaiņa ar jauniem 

materiāliem. Šobrīd kanalizācijas sistēma nomainīta 95% robežās. 

Skolas ēku administrators nodrošina (caur reklāmu, internetvidi) skolas internāta telpu izmantošanu 

ne tikai vasaras periodā. Skolas internāta telpas tiek iznomātas arī rudens, ziemas un pavasara 

brīvlaikos, strādājošajiem visa gada laikā. Atsauksmes par telpu un ēdināšanas pakalpojumiem ir 

izcilas. Nometnēm telpas tiek rezervētas jau divus gadus iepriekš. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

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

vērtēšanu. 

Attīstības plāna jaunajam plānošanas periodam veidošana. 

Uzlabot informācijas apriti skolā. 

Regulāri tiek veikta skolas darbības pamatjomu izvērtēšana, izstrādāts skolas darba plāns katram 

mācību gadam.  

Pašvērtēšanā, stundu vērošanāā konstatētie veicamie uzlabojumi tiek izmantoti tālākai skolas 

attīstības plānošanai. 

Ar drošību saistītos jautājumus skolā palīdz risināt novada pašvaldības policija, laba sadarbība ir ar 

bāriņtiesu un sociālo dienestu. Izveidojusies laba sadarbība ar Engures novada Domes attīstības 

plānotājiem projektu veidošanā un realizēšanā. Kultūras pasākumu organizēšanā skola sadarbojas ar 

Engures kultūras namu, PII „Spārīte” un Engures Mūzikas un mākslas skolu. 

Informācijas savlaicīgai un kvalitatīvai apritei 1x nedēļā visi skolotāji sanāk uz informatīvajām 

sanāksmēm. Regulāras sanāksmes notiek arī klašu audzinātājiem par ārpusstundu darbu un 

audzināšanas jautājumiem. Regulāri sanāk atbalsta personāls kopā ar attiecīgā posma skolotājiem, 
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lai sniegtu konsultācijas atbalsta pasākumu nodrošināšanā  skolēniem. Izveidota WhatsApp 

skolotāju grupa, kas palīdz ātri informēt skolotājus par aktualitātēm. 

 

 

2019./2020.mācību gadā skolas darba prioritātes ir 
 

 Metodiskā atbalsta sniegšana skolotājiem kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai 

realizēšanā. 

 Izveidot skolai optimālāko vidējās izglītības modeli, ievērojot skolēnu, vecāku vēlmes un 

skolas resursus. 

 Skolotāju mācības un savstarpējā sadarbība, gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai. 

 Formatīvās vērtēšanas akcentēšana un pilnveide. 

 Lasītprasmes, publiskās runas uzlabošana skolēniem, uzstāšanās prasmju pilnveide. 

 Skolas tēla – fiziskā, emocionālā un psiholoģiskā uzlabošana. 

 Atbalsts interešu izglītības programmām, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem. 

 Karjeras izglītības akcentēšana mācību procesā. 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 
Iepriekšējā vērtēšanas periodā izglītības iestādes darba vērtēšanai tika izmantots 

pašnovērtējums. Nebija noteikti ieteikumi skolas darbības un izglītības programmu īstenošanas 

uzlabošanai. 

 

4. Izglītības iestādes sniegums 

kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

Lai novērtētu skolu visās jomās, ir veikta:  

 anketēšana un rezultātu analīze - izmantoti pēdējo mācību gadu skolas skolēnu, skolotāju un vecāku 

anketēšanas rezultāti, arī EDURIO aptauja, kā arī skolotāju pedagoģisko sēžu un semināru analīzes un 

pašvērtējuma rezultāti; 

 skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, mācību priekšmetu satura tematiskie 

plāni, elektroniskais žurnāls Mykoob, darba plāni, skolotāju pašvērtējums, metodisko komisiju 

dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu vērtējumu 

uzskaites materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti, budžeta 

tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati; 

 mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana – vērotas un analizētas skolotāju vadītās 

mācību stundas, savstarpējo stundu vērošanas, interešu izglītības nodarbības, pasākumi. 

 intervijas, sarunas – individuālās sarunas ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem, klašu audzinātāju 

darba materiāli, direktora un direktora vietnieku darba materiāli. 
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4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Engures vidusskola realizē 4 izglītības programmas. 

 3.tabula „Izglītības programmas, skolēnu skaits katrā no tām” 

 

Programmas nosaukums 

 

Kods 

 

Licences 

numurs 

Licences 

izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

programmā 

uz 01.09.2019. 

Pamatizglītības programma 21011111 V_4636 22.08.2011. 184 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V_628 01.08.2018. 13 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V_629 01.08.2018. 5 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmu 

31011011 V_2733 20.08.2010. 36 

 

Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām programmām.  

Skolas piedāvātajā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošajā virziena programmā 

iekļauti tādi skolēniem nepieciešami mācību priekšmeti, kā veselības mācība, tehniskā grafika, 

filozofija, politika un tiesības, ekonomika. Daudzi skolas absolventi atzinīgi ir novērtējuši skolas 

laikā iegūtās pamatzināšanas tehniskajā grafikā, politikā un tiesībās, filozofijā.  

1.attēls „9. klases absolventu tālākās mācību gaitas pēdējos trijos gados” 
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2.attēls „12. klases absolventu tālākās mācību gaitas” 

 

    

Pedagogi izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas īstenotajās izglītības 

programmās un pārzina mācību priekšmeta standartā izvirzītos mērķus un uzdevumus. Visi skolas 

skolotāji strādā pēc VISC piedāvātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām. Skolotāji ir 

izstrādājuši paraugprogrammām atbilstošus tematiskos plānus, kurus katra mācību gada sākumā 

izskata un saskaņo direktores vietniece izglītības jomā. Paredzamais  laiks katra temata apguvei tiek 

plānots, ņemot vērā skolēnu individuālās spējas. Katra semestra beigās skolotāji analizē mācību 

plāna izpildes gaitu. 

Uzsverot mācību priekšmetu pēctecību, ar 2019./2020.mācību gadu skolā iepriekš 

darbojošās 8 metodiskās komisijas: latviešu valodas un literatūras MK (4 skolotāji); svešvalodu MK 

(5); dabaszinību MK (5); matemātikas un informātikas MK (6); mākslu MK (6); vēstures un sociālo 

zinību MK (3); sākumskolas MK (5); klašu audzinātāju MK (18) ir nomainītas pret jomām: valodu 

joma, sociālā, pilsoniskā, veselības un fizisko aktivitāšu joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā joma, dabaszinību joma, matemātikas un tehnoloģiju joma.  Metodisko jomu darbību nosaka 

„Engures vidusskolas metodiskā darba organizēšanas noteikumi ”. Metodisko jomu sēdes plāno MJ 

vadītājs pēc kopīgi pieņemtā skolas metodiskā darba plāna. Sēdēs skolotāji analizē mācību 

priekšmetu programmu izpildi, skolēnu mācību sasniegumus, spriež par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem un dalās pieredzē, organizē pasākumus savas mācību jomas nedēļu ietvaros. 

Skolas metodiskā padome vada un plāno skolas metodisko darbu un turpmākās vajadzības, 

pieņem lēmumus, par kuriem diskutē pedagoģiskā padome. Metodisko padomi vada direktores 

vietniece izglītības jomā un tajā darbojas visi metodisko jomu vadītāji.  

Mācību stundu saraksts tiek apstiprināts mācību gada sākumā vai pēc nepieciešamajām 

izmaiņām un atbilst licencētajām programmām. Tas ir pieejams informatīvajos stendos, sociālajā 

tīklā Mykoob.lv un skolas mājaslapā. Par izmaiņām stundu sarakstā skolotāji un skolēni tiek 

informēti iepriekšējā dienā informatīvajā stendā, sociālajos tīklos. Mācību slodze atbilst normatīvo 

aktu prasībām.  

Pārbaudes darbu grafiks tiek aktualizēts katram mēnesim, tas ir pieejams informatīvajos 

stendos skolotājiem un skolēniem. Regulāri tiek kontrolēts, lai netiktu pārsniegts pieļaujamais 

pārbaudes darbu skaits dienā. 
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Mācību priekšmetu skolotāji sastāda un realizē individuālos plānus skolēniem, kuri apgūst 

mācību saturu speciālajās pamatizglītības programmās. Sastādot individuālos plānus, priekšmetu 

skolotāji sadarbojas ar psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu, mūzikas terapeitu un klašu 

audzinātājiem.  

Visi skolēni ir nodrošināti ar mācību literatūru. Visiem ir iespējas apmeklēt konsultācijas, 

gan sekmju uzlabošanai, gan zināšanu un talanta attīstīšanai. Skola nodrošina fakultatīvās 

nodarbības angļu valodā 9.,12.klasei, 6.kl. – otrajā svešvalodā, 10.klasei - zinātniskās pētniecības 

darbos. Fakultatīvi nodrošina skolēniem padziļinātu mācību priekšmeta apguvi un personīgo 

interešu ievirzi. Skolēniem pieejami divi informātikas kabineti kopā ar 34 darba vietām, bibliotēkā 

internetlasītava - 5 darba vietām, kā arī iespēja, gaidot skolas autobusu, veikt mājas darbus. 

Katram mācību priekšmeta skolotājam ir savs kabinets. Skolotāji ir nodrošināti ar jaunāko 

metodisko literatūru, iespējamiem interaktīvajiem un digitālajiem materiāliem, vairākām skolas 

metodiskajām jomām ir savas palīgtelpas/ sagatavotavas. 

Visās klašu telpās ir interneta pieslēgums, kas atvieglo skolotāju darbu pie mācību satura 

plānošanas, informācijas ievietošanas Mykoob.lv sistēmā.  

Klašu audzinātāji plāno savu darbu atbilstoši „Engures vidusskolas audzināšanas darba 

programmai 2018. - 2020.gadam” Uzsverot audzināšanas un mācību darba vienotību, ar 

2019./2020.mācību gadu skolā atbildību par audzināšanas un mācību darbu koordinē viens 

direktores vietnieks. Informācija klašu audzinātājiem tiek sniegta pēc nepieciešamības iknedēļas 

informatīvajās sanāksmēs vai atsevišķi.  

Skolas vadība veicina pedagogu regulāru tālākizglītošanos dažādos kursos un semināros, 

nodrošinot apmaksu, stundu aizvietošanu un transportu. Skola starpnovadu līmenī organizējusi  

pieredzes apmaiņas seminārus mūzikas terapijā, kristīgajā mācībā. Katrs pedagogs savā datorā var 

lasīt elektronisko izdevumu „Skolas vārds” un “Skolas psiholoģija” par dažādām ar mācību 

programmām, izglītības procesu saistītām problēmām un risinājumiem, citu skolu un skolotāju 

pieredzi. 

Lai sekmīgāk varētu nodrošināt nepieciešamos resursus programmas realizācijai, skolas 

vadība mācību gada beigās analizē skolotāju darba pašvērtējumu un iespēju robežās ņem vērā 

skolotāju ieteikumus. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola sekmīgi realizē 4 izglītības programmas. 

 Skolotāji zina un izprot sava mācību priekšmeta 

standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, 

priekšmeta obligāto saturu, skolēnu sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību. 

  Mācību satura plānojums atbilst programmu 

paraugiem un tiek koriģēts atbilstoši katras klases 

skolēnu spējām, individuālajām un speciālajām 

vajadzībām. 

 Skolas administrācija un skolotāju grupas 

iesaistījušās jaunās pieejas mācību procesā 

apgūšanā un pārējo skolotāju izglītošanā. 

 Skolotāji nodrošina atbalsta pasākumus 

skolēniem, kuri mācās pēc speciālās izglītības 

programmām un kuriem individuālu darbu 

noteicis skolas psihologs vai logopēds, vai kopīgi 

ar vecākiem tiek meklēti iespējamie labākie 

mācību risinājumi. 

 Izstrādāti un apstiprināti programmām atbilstoši 

tematiskie plāni, tiem atbilstoši saplānots 

   Izveidot skolai optimālāko vidējās izglītības 

modeli, ievērojot skolēnu vēlmes un skolas 

resursus. 

   Uzsākt ieviest jauno kompetencēs balstīto 

mācību saturu. 

   Veikt izmaiņas mācību stundu paraugplānā 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

   Metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem 

jaunā vispārējās vidējās izglītības un 

pamatizglītības standarta realizēšanā. 

   Turpināt atjaunināt, modernizēt mācību 

kabinetos mācību tehniskos līdzekļus 

izglītības programmu apguves uzlabošanai un 

metožu daudzveidošanai. 
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pārbaudes darbu grafiks. 

 Ir atbilstošs resursu nodrošinājums: mācību 

grāmatas, mācību metodiskie līdzekļi, tehniskais 

nodrošinājums, telpas. 

Vērtējuma līmenis –   ļoti labi 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāji izstrādā mācību priekšmetu standartiem un mācību programmām atbilstošus 

tematiskos plānus. Paredzamais  laiks katra temata apguvei tiek plānots, ņemot vērā skolēnu 

individuālās spējas. Skolotāji, ja nepieciešams, veic korekcijas tematiskajā plānojumā. 

Regulāri tiek pārbaudīti ieraksti skolas elektroniskajā žurnālā, interešu izglītības žurnālos. 

Mācīšanas procesa kvalitāte sistemātiski tiek kontrolēta, apmeklējot stundas un pārbaudot 

ierakstus skolas dokumentācijā.  

80% skolotāju izmanto daudzveidīgas mācīšanas metodes, kas atbilst skolēnu spējām, 

vecumam, mācību priekšmetu specifikai un mācību saturu prasībām. Mācību stundas tiek veidotas, 

pamatojot tēmas saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Skolotāji mācību darbā iesaista 

visus klases skolēnus, rosina izteikt savu viedokli, analizēt un secināt, ņemot vērā skolēnu 

individualitāti, viņu izteiktās domas. Mācību stundās skolotāju stāstījums un skaidrojums ir 

mērķtiecīgs, saprotams, piemērots mācāmai tēmai un skolēnu vecumam, vairums skolotāju stundas 

sākumā izvirza skaidrus sasniedzamos mērķus, uzdevumus un prasības. 65% skolēnu apgalvo, ka 

viņiem ir skaidrs, kas jādara katrā mācību stundā, 69% skolēnu atzīmē, ka skolotāji mācību tēmu un 

uzdevumus izskaidro saprotami, 67 % skolēnu ir skaidrs kāpēc un ko iemācīsies, veicot skolotāja 

izvēlētos uzdevumus. 

Pēc vēroto stundu materiāliem īpaši atzīmējamas vēstures, filozofijas, ģeogrāfijas, latviešu 

valodas stundas, kur skolēni izteikti tiek rosināti domāt un spriest, un pie atziņām nonākt pašiem. 

Skolotāji veido un vada dialogu ar skolēniem, uzklausa un ņem vērā viņu izteiktās domas.  Skolotāji 

atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darba problēmas. Skolēni vajadzības gadījumā labprāt 

lūdz skolotāju padomu vai palīdzību. 83% skolēni apgalvo, ka saņem atbildes uz saviem 

jautājumiem 

Veiksmīgi notiek sadarbība ar Uzdevumi.lv. 2018./2019.m.g. skolotāji uzdevuši 498 

digitālus pārbaudes darbus un skolēni atrisinājuši 75971 uzdevumu.  

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas - novērojumi, projekti, vingrinājumi, testi u.c., taču to 

apjoms ne vienmēr ir sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem. Daļa skolēnu apgalvo, ka 

uzdoto mājas darbu apjoms ir pārlieku liels, tomēr izvērtējot skolēnu individuālās intereses: interešu 

izglītības programmu un Mūzikas un mākslas skolas apmeklējumu, nākas secināt, ka obligātās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai organizēto mājas darbu apjoms ir optimāls. Ziņas par 

uzdotajiem mājas darbiem skolēni atzīmē dienasgrāmatās jeb plānotājos vai izlasa Mykoob.lv. 

Vērtēto mājas darbu biežums ir atkarīgs no mācību priekšmeta specifikas.  

Visos mācību priekšmetos tiek organizēts individuālais un konsultāciju darbs, tā laiks ir 

optimāli saskaņots ar skolēnu iespējām. Skolotāju konsultācijas iespējamas gan no rītiem pirms 

stundām, gan pēcpusdienās pēc stundām, gan, saskaņojot ar skolotāju, iespējamas konsultācijas 

ārpus noteiktā konsultāciju grafika. Skolēni apmeklē nodarbības ar mērķi uzlabot zināšanas par 

kādu noteiktu tēmu, uzlabot vērtējumu, gatavoties olimpiādēm, konkursiem. Ieraksti par skolēnu 

apmeklētajām konsultācijām tiek veikti Mykoob.lv. Ieraksti liecina par skolēnu pēcstundu un 

papildus darbu, kas ir būtisks arī vecākiem. 38% skolēnu atzīmē, ka apmeklē konsultācijas, lai 

apgūto iekavēto vielu, 28% - lai apgūtu priekšmetu padziļināti, 29% - vērtējuma uzlabošanai. 4% 

skolēnu atzīmē, ka konsultācijas neapmeklē. 

Iespēju robežās tiek organizētas mācību ekskursijas, iepazīšanās ar skolēnu vecāku 

saimniecībām un uzņēmumiem, tiek veidoti projektu darbi. Skolēni atzīst, ka viņiem patīk apgūt 
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jaunas zināšanas, īpaši praktiskas. Dabaszinību stundās tiek izmantota iespēja blokstundu laikā iet 

dabā, pētīt, meklēt, salīdzināt. Ir notikušas mācību ekskursijas ar pētniecisku ievirzi arī vides 

pētniekiem. 

Skolā ir izstrādāta un veiksmīgi darbojas sistēma izglītojamo pētnieciskās darbības 

veicināšanai - 10.,11.klases skolēni raksta zinātniski pētnieciskos darbus un aizstāv tos skolas 

konferencē. Labāko darbu autori katru gadu piedalās Zemgales reģiona SZPD konferencē Jelgavā 

un Valsts SZPD konferencēs Rīgā, ar panākumiem pārstāvot tādas jomas, kā pedagoģijas, mākslas, 

socioloģijas sekcijas.  

Skolā strādā skolotāja palīgs, kura pienākums ir atbalstīt skolotājus darbā speciālajās 

izglītības programmās, kā arī nodrošināt stundas darbu mācību priekšmeta skolotāja attaisnotas 

prombūtnes (semināri, olimpiādes) laikā. 

Skolā dažos mācību priekšmetos notiek skolas olimpiādes posms. Biežāk skolotāji 

individuāli uzrunā skolēnus, vadoties pēc viņu interesēm, piedalīties 2.posma olimpiādē un 

gatavoties tai. Direktores vietniece seko, lai tiktu ievērotas skolēna tiesības uz atpūtu un slodze, 

piedaloties olimpiādēs, būtu atbilstoša skolēna spējām un interesēm.  

Lai izvērtētu skolotāju mācīšanas kvalitāti, 2018.gada rudenī tika uzsākta sadarbība ar LU 

SIIC speciālistiem. Notika mācību stundu izvērtēšana, nodarbības visiem skolas skolotājiem.  

 

Vērtējuma līmenis –  labi    

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Lielākā daļa skolēnu ir motivēti mācību procesam, izprot mācību darbam izvirzītās prasības, 

mācību saturu apgūst ar interesi, izprot iegūto zināšanu pielietošanu praksē. Par to liecina Edurio 

aptauja, kurā ir analizētas 3. – 12.klašu skolēnu atbildes: 

 57% skolēnu ir saprotams, kur konkrētās zināšanas būs noderīgas reālajā dzīvē,  

 79% skolēnu ir piemērots darba temps mācību stundā. 

Skolā labi organizēts mācīšanās darbs. 1.-4.klašu skolēniem. Līdz skolas autobusa atiešanai 

darbojas pagarinātās dienas grupa, kuras laikā daži skolēni apmeklē arī Engures Mūzikas un 

mākslas skolas nodarbības. Nodarbību grafiku zin arī pagarinātās grupas skolotājs. Pēc nodarbībām 

EMMS skolēni atgriežas grupā un turpina darbu. 

Skola informē vecākus un skolēnus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Informācija 

tiek sniegta skolas padomes sēdēs, vecāku sapulcēs un klašu vecāku sapulcēs, klašu stundās un 

mācību priekšmetu stundās. Skolas informatīvajos stendos ir izvietoti - stundu saraksts, stundu un 

starpbrīžu laiki, pulciņu laiki, autobusu grafiks, iekšējās kārtības noteikumi un cita skolas skolēniem 

un vecākiem saistoša informācija. Daudzi skolas darbam saistoši noteikumi ievietoti skolas mājas 

lapā.  

Skolēni labprāt iesaistās dažādu ar mācību procesu saistītu konkursu, pasākumu 

organizēšanā. Skolēniem ir iespējas piedalīties skolas olimpiādēs un konkursos. Skolēni ar saviem 

darbiem piedalās gan skolas izstādēs, gan arī ārpusskolas izstādēs un konkursos.  

Visu skolēnu mācību sasniegumi semestra laikā vairākkārtīgi tiek analizēti. Skolēni, kuriem 

nepieciešams veikt individuālus pasākumus mācību procesa uzlabošanā, tiek aicināti uz sarunām pie 

skolas vadības. Mācību priekšmetu skolotāji sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par 

katra izglītojamā mācību sasniegumiem. 

Skolēnu mācīšanās kvalitātes izvērtēšanai tiek izmantotas elektroniskā žurnāla Mykoob.lv 

statistiskās apstrādes iespējas. Skolotāji tās izmanto, analizējot pārbaudes darbā ietverto zināšanu, 

prasmju, radošo uzdevumu iezpildes apguves līmeni katram skolēnam atsevišķi un klasei kopumā, 

kā arī analizējot 1.semestra un mācību gada rezultātus. 

Vismaz puse skolotāju atzīst, ka skolēni neprot pietiekami patstāvīgi plānot un organizēt 

savu darbu.  Skolēni prot strādāt grupās, pāros un individuāli, tomēr viņu sadarbība ne vienmēr dod 

gaidīto rezultātu.  
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Skolā ir noteikta kārtība par skolēnu kavējumu uzskaiti. Klašu audzinātāji kontrolē savas 

klases skolēnu apmeklējumus, lielākā daļa vecāku attaisnojošu kavējumu gadījumos informē 

skolotājus par skolēna kavēto mācību dienu un iemeslu. Ja skolēns skolu ir kavējis neattaisnotu 

iemeslu dēļ, tiek informēti vecāki un vajadzības gadījumā problēmas risināšanā iesaistās sociālais 

pedagogs, bāriņtiesa un pašvaldības policija.                   

Mācību gada noslēgumā par savu mācību un sabiedrisko darbu skolēni saņem apbalvojumus 

- atzinības raksts, goda raksts; par augstākiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, sporta sacensībās skolēni saņem naudas balvas. Visas klases iesaistās konkursā „Gada 

klase”, par piedalīšanos konkursos, sacensībās, olimpiādēs, vispār pulciņos un, protams, par klases 

vidējo atzīmi mācībās. 

 Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas informāciju stendos un mājas lapā ir 

informācija par skolas darbu. 

 Skolēni piedalās olimpiādēs,  konkursos un 

sacensībās. 

 Ir izstrādāti un darbojas „Noteikumi par skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanu Engures vidusskolā”.  

 Skolā ir noteikta kārtība skolēnu kavējumu 

uzskaitei. 

 1.-4. klases izglītojamiem ir pagarinātās dienas 

grupa, 5.-12.klašu skolēni līdz autobusam var 

gatavoties nākošās dienas mācībām vai atpūsties 

skolas bibliotēkā, internetlasītavā. 

 Skolēniem ir nodrošinātas konsultāciju/individuālā 

grupu darba stundas visos mācību priekšmetos 

saskaņojot ar skolēnu iespējām. 

  Veicināt skolotāju sadarbības iespējas, 

savstarpējās stundu vērošanas, mācību 

grupu darbu, pieredzes apmaiņu. 

    Pilnveidot skolēnu mācīšanās 

kompetences, stratēģiju pielietojumu 

mācību procesā 

    Pilnveidot skolotāju prasmes jaunāko 

tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. 

     Veidot starpdisciplināras stundas un 

pārbaudes darbus, sadarbojoties vairāku 

mācību priekšmetu skolotājiem, tādējādi 

radot skolēniem dziļāku izpratni par 

mācību jomu kopsakarībām un 

starppriekšmetu saikni. 

Vērtējuma līmenis – labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto 

vērtēšanas sistēmu. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību 

priekšmeta specifikai. Skolā ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība „Engures 

vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi”. Noteikumi ir zināmi un saprotami 

skolēniem. Skolotāji ievēro vērtēšanas pamatprincipus un skolas izstrādāto sistēmu, organizējot 

pārbaudes darbus, vērtējot skolēnu sasniegumus un informējot vecākus. Skolā ir noteikta kārtība 

skolēnu vērtējumu uzkaitē, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga direktora vietniece mācību darbā. 

Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta 

specifikai. Skolotāji vērtēšanā izmanto arī skolēnu pašvērtējumu. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka 

vairumā gadījumu pārbaudes darbi tiek izlaboti un vērtēti savlaicīgi. 

Skolotāji darba grupās un individuāli ir izstrādājuši snieguma līmeņa aprakstus dažādām 

skolēnu prasmēm, kas labāk palīdz skolēnam izprast saņemto vērtējumu.  

Statistikas dati par skolēnu sasniegumiem un to salīdzinājums novadu un valsts līmenī tiek 

piedāvāti analizēšanai metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Vērtējumi tiek fiksēti elektroniskajā žurnālā Mykoob.lv. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta 

un regulāri kontrolēta. Mācību gada sākumā skolotāji tiek informēti par visu obligāto 

dokumentāciju, ko nosaka valsts un pieņēmusi par obligātu skolas metodiskā padome. 
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Vērtējumus analizē mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un analīzes rezultātus 

izmanto mācību procesa pilnveidošanai, lai tas tiktu vērsts uz konkrēta skolēna problēmām. 

Skolēniem un vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par vērtējumiem. 

Vecāki apgalvo, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna 

sasniegumiem, kā arī tiek sniegta informācija par bērnu stiprajām un vājajām pusēm. 

Katru mācību gadu pēc 1.semestra vērtējumiem janvāra mēnesī uz skolu ar ierakstītām 

vēstulēm tiek izsaukti visi tie vecāki, kuru bērniem ir nesekmīgs vērtējums, lai kopīgi meklētu 

cēloņus skolēna nesekmībai un meklētu labākos risinājumus skolēna mācību rezultātu uzlabošanai. 

Lielākā daļa vecāku pēc skolas pieprasījuma skolā ierodas vai sazinās telefoniski. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Sistemātiska skolēnu mācību darba vērtēšana. 

 Skolā ir izstrādāti noteikumi par vērtēšanas 

sistēmu skolā. 

 Tiek sniegta regulāra informācija vecākiem par 

skolēnu sekmēm. 

 Notiek nesekmīgo skolēnu vecāku piedalīšanās 

„mazajās pedagoģiskajās sēdēs”. 

 Aktualizēt formatīvo vērtēšanu kā 

būtisku mācību procesa sastāvdaļu. 

 Turpināt izstrādāt snieguma līmeņa 

aprakstus, dažādu prasmju apguvei un 

izvērtēšanai. 

 Aktualizēt preventīvos pasākumus 

nesekmības riska cēloņiem. 

 

Vērtējuma līmenis –  labi 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā regulāri tiek apkopoti dati par skolēnu mācību sasniegumiem. Kārtību kādā tiek 

vērtēti un fiksēti mācību sasniegumi ikdienas darbā nosaka  izstrādātie iekšējie noteikumi 

“Noteikumi par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu”. Skolēnu sasniegumi ikdienā tiek 

atspoguļoti elektroniskajā žurnālā - mācību sociālajā tīklā Mykoob.lv. Tiek izmantotas elektroniskā 

žurnāla piedāvātās statistiskās apstrādes iespējas – gan ikdienas darbā, gan pēc semestra vai gada 

vērtējumiem mācību priekšmetā 

 Saziņai ar vecākiem tiek izmantots elektroniskais žurnāls Mykoob.lv, skolēnu 

dienasgrāmatas/ plānotāji (1. – 12.kl.) un sekmju izraksti.  

Skolēnu mācību sasniegumiem seko līdzi klases audzinātāji, atbalsta personāls, skolas 

administrācija. Pēdējos mācību gados tiek veikts preventīvais darbs, lai mazinātu skolēnu zemo 

vērtējumu īpatsvaru semestra vērtējumos. Tiek izmantota “mazo pedagoģisko sēžu” metode, lai 

sastrukturētu skolēna darbības soļus nesekmīgo vērtējumu mazināšanā. Šīs sarunas un risinājuma 

soļi tiek fiksēti protokolā. Skolēnu mācību sasniegumi tiek izvērtēti metodiskajās komisijās un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolēnu mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā 

procesa pilnveidei. 

Skolēnu sasniegumu uzskaiti kontrolē un pārrauga direktora vietniece mācību darbā. Ir 

izveidotas vienotas formas atskaites skolēnu sasniegumu uzskaitei semestrī un gadā.  

Ikdienas mācību darbā skolēni tiek nodrošināti ar atbalsta pasākumiem mācību procesā un 

individuālās konsultācijās. Skolā ir izveidota atbalsta sistēma: 

 Lielo klašu komplektu dalīšana grupās pamatpriekšmetos – latviešu valodā, matemātikā, 

svešvalodās. 

 Papildus stundas atsevišķos mācību priekšmetos. 

 Konsultācijas pie skolotājiem 

 Pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

 Psihologa nodarbības. 

 Logopēda nodarbības. 
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 Mūzikas terapijas nodarbības. 

 Speciālās pamatizglītības programmas: 

 izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 

 izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) 

 Pedagoga  palīga atbalsts, individuālās nodarbības. 

  Pēc nepieciešamības, uz laiku izglītojamam individuāls mācību process. 

 
4.tabula “Skolēnu skaits, kuriem apgūstot vispārējās pamatizglītības programmu 21011111, speciālās 

izglītības programmas 21015611, 21015811 un vispārējās vidējās izglītības programmu 31011011, mācību 

procesā ir piemēroti atbalsta pasākumi” 
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2016./2017. 

maijs 

kods - 2 2 - 3 1 3 2 3 - - - 16 

AP 1 3 3 6 5 5 7 6 11 - 1 1 49 

2017./2018. 

marts 

kods 1 - 2 2 - 3 1 3 2 - - - 14 

AP 1 1 15 2 4 3 5 5 6 1 - 1 44 

2018./2019. 

februāris 

kods 3 3 - 4 2 - 4 2 2 - - - 20 

AP 2 - 3 11 2 5 3 5 9 - 2 - 42 

Vidēji 26% skolēnu (no kopējā skolēnu skaita) ikdienas darbā tiek nodrošināti ar atbalsta 

pasākumiem. Tas ietekmē mācīšanas un mācīšanās procesu.  

 Skolēniem veidotos tēmu nobeigumu pārbaudes darbus skolotāji izvērtē pēc kritērijiem, 

atsevišķi skolotāji konkrētu prasmju izvērtēšanai lieto SLA – snieguma līmeņa aprakstus. Analizējot 

pārbaudes darbu rezultātus, skolotāji ar skolēniem pārrunā labi apgūto un vēl apgūstamo, 

pilnveidojamo. Atsevišķi skolotāji pēc pārbaudes darbiem veic ierakstus Mykoob.lv elektroniskā 

žurnāla analīzes sadaļā.  

Pēc Edurio aptaujas datiem 51% skolēnu apgalvo, ka pirms pārbaudes darbiem skolotāji 

detalizēti  iepazīstina ar pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem, 65% skolēniem pēc pārbaudes 

darbiem ir skaidrs un saprotams izliktais vērtējums. 

Regulāri pirmā semestra beigās tiek izvērtēts darbs ar skolēniem, kuri saņēmuši nesekmīgus 

vērtējumus un tiek plānots darbs 2.semestrī. Ar ierakstītām vēstulēm tiek aicināti vecāki ierasties 

skolā, kur kopā ar priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu un administrācijas 

pārstāvi tiek meklēts risinājums mācību sasniegumu uzlabošanā. Sanāksmes tiek protokolētas. Šīm 

sarunām  ir pozitīvs pienesums un skolēni uzlabo savus mācību rezultātus. Būtisks ir skolēna 

ģimenes atbalsts mācību procesā. Ir vērojama viļņveidīga tendence skolēnu skaitam, kuriem tiek 

piemērots mācību gada pagarinājums un pēcpārbaudījumi vasaras periodā.  

5.tabula “Skolēnu skaits, kuriem noteikts pagarinātais mācību gads 1. – 12.kl.” 

2016./2017. m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

8 (3.25%) 14 (5.83%) 8 (3.54%) 

Skolēnu skaitam, kuri atkārtoti turpina mācības tajā pašā klasē arī ir viļņveidīga tendence. 

Te būtu jāmin vairāki iemesli – klases sastāvs, mācību procesa organizācija, piemērotie atbalsta 

pasākumi, sadarbība ar skolēna ģimeni. 

6.tabula “Skolēni, kuri atkārtoti turpina mācības tajā pašā klasē 1. – 12.kl.” 

2016./2017. m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

0 (0%) 5 (2.08%) 3 (1.33%) 
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Mērķtiecīga darba rezultātā skolēnu skaits 4.-12. klasēs, kuri, beidzot mācību gadu, liecībā 

ieguvuši vērtējumus 8-10 balles, ir palielinājies un stabilizējies. Procentuālā izteiksmē ir nelielas 

svārstības pēdējo divu mācību gada laikā, bet tas saistīts ar nelielām skolēnu skaitu izmaiņām 4. – 

12.klašu komplekta grupā. 

7.tabula “Skolēnu skaits, kuriem m. g. beidzot, liecībās no 8 līdz 10 ballēm 4.– 12.kl.” 

2016./2017. m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

9 (5.03%) 11 (6.15%) 11 (6.01%) 

Nesekmīgo skolēnu skaits – pēc mācību gada pagarinājuma kopumā ir samazinājies, tomēr 

to ietekmē katras klases skolēnu sastāvs.  

3.attēls “Skolēnu mācību rezultāti 4. – 12.kl.  mācību gadu noslēdzot” 

 

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem ikdienas mācību darbā 1. 

semestra noslēgumā  skolēniem tiek pasniegts „Uzslavas raksts”. Mācību gada noslēgumā 

skolēniem par izciliem, teicamie un ļoti labiem sniegumiem ikdienas mācību darbā, novada un 

reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un SZPD konferencēs tiek pasniegts „Goda raksts”. 

skolēniem ,kuriem mācību darbā vidējā atzīme nav zemāka par „7” un vērtējumu vidū nav „6” 

saņem „Atzinības rakstu”. Mācību gada noslēgumā skolēni, kuri spodrinājuši Engures vidusskolas 

vārdu mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības un sporta aktivitātēs, tiek aicināti tikties ar 

skolas direktori pasākumā „Labi vārdi par labiem darbiem”. Mācību gada noslēgumā  skolēni, kuri 

ir ieguvuši augstus mācību rezultātus, ar vecākiem tiek aicināti uz tikšanos ar Engures novada 

Domes  priekšsēdētāju, pateicības saņemšanai. Vidusskolas skolēni, kuriem ir augsti vērtējumi 

ikdienas darbā, saņem Engures novada stipendijas. 

Skolā mācās skolēni ar atšķirīgu mācīšanās līmeni. Skola lepojas ar ikvienu skolēnu, kurš 

mācās atbilstoši savām spējām, veicot ikdienas darbu atbildīgi, sadarbībā ar klasesbiedriem un 

skolotājiem.  

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā ir stabili. Izmantojot Mykoob elektroniskā žurnāla 

statistikas iespējas tiek analizēts skolēnu apguves līmeņi trīs mācību gada griezumā.  
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4.attēls” Skolēnu mācību snieguma līmeņi 2016. – 2019.gadam” 

Vērojama pozitīva tendence – samazinās pietiekamo vērtējumu īpatsvars, optimālo 

vērtējumu īpatsvars pieaudzis par 10%. Izcilu (9, 10 ballēs) mācību sasniegumu procentuālā 

izteiksme – viļņveidīga. 

5.attēls “Skolas kopējā mācību priekšmetu vērtējumu statistika” 

Izvērtējot mācību priekšmetu, kuros ir valsts pārbaudes darbi, vērtējumu statistiku, var 

secināt, ka neliela augšupeja ir matemātikā un fizikā, mainīga dinamika ar tendenci paaugstināties 

angļu valodā, latviešu valodā un informātikā, bet Latvijas vēsturē vērojama neliela lejupslīde. 

Grūtības sagādā ar izpratni izlasīt un saprast tekstu, t.sk. uzdevumu nosacījumus, vizuālā 

lasītprasme – nolasīt un analizēt ionformāciju no attēliem, grafikiem, tabulām,  situāciju analīze, 

argumentācijas prasmes.  

Skolēni mācību procesā līdzdarbojas, ir apguvuši strādāt grupās, sadarboties, pilnveido 

prasmi organizēt darbu kopēju rezultātu sasniegšanai, piemēram prezentāciju, mācību filmu u.c. 

mācību uzdevumu izpildei un veidošanai. Ir atsevišķi klašu komplekti, kuriem labāk padodas pāru 

nevis, grupu darbs.  Mācību un audzināšanas darbā attīstās skolēnu komunikācijas prasmes. 
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Analizējot skolēnu sniegumu mācību gada noslēgumā un valsts pārbaudes darba rezultātus, 

var secināt, ka skolotāji objektīvi vērtē skolēnu sniegumu ikdienas mācību darbā, jo 9.klašu skolēnu 

2018./2019. mācību gada noslēguma vērtējumi un valsts pārbaudes darba vērtējumi sakrīt vai 

atšķiras par 1 balli: angļu valodā 90,9% skolēnu, latviešu valodā 92,85% skolēnu, matemātikā -  

92,85%. Izņēmums pagājušajā mācību gadā bija rezultāti valsts pārbaudes darbā Latvijas vēsturē, 

kur procentuāli nesakrita ar vērtējumu mācību gada noslēgumā 35,71% skolēnu. Eksāmena rezultāti 

bija zemāki kā vērtējumi ikdienas darbā. Pēc Latvijas vēstures eksāmena rezultātiem tiek secināts, 

ka lielāka vērība ikdienas mācību darbā ir jāpievērš apjomīgu vēstures avotu analīzei, īpaši vizuālo 

avotu analīze – vizuālajai lasītprasmei (skatīt VPD analīzes).  

 Skolēni piedalās mācību konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs, iegūtās godalgotās 

vietas apliecina skolas mācību potenciālu novada, reģiona un valsts līmenī. 

8.tabula “Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs” 

Mācību gads Dalībnieku skaits Godalgotās vietas 

novadā reģionā  valstī 

2016./2017. 54  

(viens skolēns piedalās 

vairākās olimpiādēs) 

41 5 3 

2017./2018. 50 

(viens skolēns piedalās 

vairākās olimpiādēs) 

36 4 1 

2018/.2019. 52 

(viens skolēns piedalās 

vairākās olimpiādēs) 

31 8 5 

2018./2019. m.g. Ata Kronvalda fonda izveidotajā reitingā, kurš nosaka labākos skolu 

kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem  mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, 

skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos,  Engures 

vidusskola ieņēma 8 vietu mazo  skolu grupā  

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Regulāri tiek analizēti skolēnu ikdienas mācību 

sasniegumi. 

  Skolotāji ikdienas darbā mācību procesa analīzei 

izmanto elektroniskā žurnāla Mykoob.lv piedāvātās 

analīzes iespējas. 

 Tiek plānots individuāls darbs ar skolēniem, 

kuriem ir mācīšanās traucējumi, mācīšanās grūtības. 

 Vērojama pozitīva tendence  pamata mācību 

priekšmetos, kuros tiek kārtoti VPD. 

 Pieaug skolēnu skaits, kuriem zināšanas ir 

optimālā un augstā līmenī. 

 Uz izaugsmi vērsts produktīvs  un radošs skolotāju 

darbs ar talantīgajiem skolēniem. 

 Godināšanas pasākumi, Engures novada Domes 

atbalsts augstiem mācību sasniegumiem motivē 

skolēnus domāt par saviem mācību sasniegumiem, 

sekmēt izaugsmi. 

 Skolotājiem  sniegt attīstošu, kvalitatīvu 

atgriezenisko saiti skolēniem, lai sekmētu 

turpmāko izaugsmi. 

 Veidot skolēnos izpratni par pašvadītas 

mācīšanās nozīmi savu mērķu sasniegšanā. 

 Savlaicīgi izvērtēt cēloņus un riska 

faktorus skolēnu nesekmībai, meklēt 

risinājumus, lai stabilizētu skolēnu zināšanas 

pamata mācību priekšmetos. 

  Aktualizēt skolēnu mācīšanās motivācijas 

jautājumus, veidot skolēnos augstāku 

motivāciju regulārai konsultāciju 

apmeklēšanai. 

   Veidot skolotāju vienotu izpratni par 

produktīvu, skolēncentrētu mācību stundu. 

   Turpināt analizēt skolēnu mācību 

sasniegumus un uzvedības dinamiku, lai 

sekmētu katra skolēna izaugsmi. 

  

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti, salīdzinot vidējos vērtējumus 3 pēdējos 

mācību gados.  

6.attēls “Skolēnu sniegumi valsts pārbaudes darbos 3.klasē” 

 

VPD rezultātus ietekmē katras klases sastāvs. 2017./18.m.g. viena no 3.klasēm ir ar  

problemātiskāku  sastāvu – 50%  skolēnu ir piemēroti atbalsta pasākumi. Izteiktāk tas skar latviešu 

valodu, grūtības lasītprasmē, uztvert informācīju klausoties, ietekmēja  procentuālo vērtējumu, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu vērtējumiem, bet ir augstāks nekā valstī kopumā. Vērtējumi 

matemātikā sakrīt ar kopējo tendenci valstī – pozitīva dinamika. Taču jāpievērš uzmanība precīzai 

uzdevumu nosacījumu izpratnei, jo grūtības lasītprasmē ir ietekmējusi procentuālo sniegumu, 

salīdzinājumā ar procentuālo sniegumu valstī. 

 

7.attēls “Skolēnu sniegumi valsts pārbaudes darbos 6.klasē” 

 
  

Vidējie vērtējumi VPD latviešu valodā ir viļņveidīgi, līdzīgi kāda ir tendence valstī, tomēr 

snieguma līmenis ir augstāks kā valstī.  Matemātikā turpinās vērtējumu lejupslīde. Skolotāji 

analizējot rezultātus, secina, ka jāpilnveido aprēķini ar daļām un procentu aprēķināšana. Jāpilnveido 

prasme lietot matemātisko valodu, strādāt ar tekstu matemātikā. Dabaszinībās – vērtējumu 
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stabilitāte. Tas izskaidrojams ar veiksmīgu skolotāju un skolēnu sadarbību ikdienas darbā, atbilstoši 

piemērotiem atbalsta pasākumiem, kā arī darbu ar spējīgākiem klases skolēniem. VPD dabaszinībās 

tiek veikti tiešsaistē.  

8.attēls “Skolēnu sniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē - eksāmens MATEMĀTIKĀ 

(apguves koeficients %)” 

 

 

 

 Vidējie vērtējumi VPD 9.klasēs atkarīgi no skolēnu zināšanu un spēju līmeņa. Augstāki  

vērtējumi 2017./2018.mācību gadā, nedaudz pārsniedzot procentuālo vērtējumu valstī. 2018./2019. 

mācību gadā  vērtējumu lejupslīde. Klasē atkārtoti 9 klases mācību vielu mācījās vairāki skolēni, 

50% skolēnu piemēroti atbalsta pasākumi, arī ikdienā mācību vērtējumi ir viduvēji. Grūtības radīja 

matemātiskā teksta izpratne, vispārināt un nonākt pie secinājuma. Nebija līdz galam izprasta 

sakarība starp ceļu, ātrumu un laiku. 

 

9.attēls “Skolēnu sniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē - eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 

(apguves koeficients %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saglabājas lejupslīdes tendence – līdzīgi kā novadā, kopvērtējumā pēc tipa (vidusskolas) un 

valstī. Izteikti  - 2018./2019. mācību gadā, jau tika minēts klases ļoti viduvējais sastāvs. Jāpievērš 

uzmanība interpunkcijas lietojumam, teksta lasīšanai ar izpratni, jāprot saskatīt notikumu secība, 
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tikai atsevišķi skolēni to varēja. Turpmākajā darbā jāpievērš uzmanība uzdevumiem, kur savienojas 

lasītprasme, rakstītprasme un valodas stila izpratne. 

 

10.attēls “Skolēnu sniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē -eksāmens LATVIJAS VĒSTURĒ 

(apguves koeficients %) 

 

 

 

Latvijas vēstures eksāmena rezultāti viļņveidīgi. 2017./2018. mācību gadā līdzsvarā ar 

rezultātiem visās salīdzināmajās pakāpēs. Izteikti zemāki 2018./2019. mācību gadā. Vēstures 

skolotāja secina, ka ir grūtības ar apjomīgu vēstures avotu analīzi, jāpilnveido prasme lasīt vizuālos 

vēstures avotus., jāpilnveido argumentācijas prasmes, rakstot pārspriedumu. 

 

11.attēls “Skolēnu sniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē - eksāmens ANGĻU VALODĀ 

(apguves koeficients %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējās tendences angļu valodas eksāmenā pēdējos trijos mācību gados – lejupslīde – 

kopvērtējumā pēc tipa un valstī. Engures vidusskolā lēcienveida rezultāti, atbilstoši klases sastāvam 

un spējām. Angļu valodas skolotāji secina, ka 2018./2019. mācību gadā skolēniem grūtības sagādāja 

valodas lietojums, mutvārdu daļa. 
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CE apkopojums un analīze tiek veikta mācību gada noslēgumā, kad ir pieejami dati par CE 

norises rezultātiem novadā un valstī. Ar tiem tiek iepazīstināti skolotāji pedagoģiskās padomes sēdē 

augusta mēnesī, pārrunāts skolas metodiskajās komisijās. 

Tiek salīdzināts izglītojamo mācību rezultātu vidējais procentuālais novērtējums 

centralizētajos eksāmenos pēdējos trīs mācību gados. Trīs gadu griezumā 2 vidusskolas absolventi 

ir kārtojuši centralizētos eksāmenus ar piemērotiem un saskaņotiem  ar VISC atbalsta pasākumiem 

– vājdzirdības un mācīšanās traucējumu dēļ. 

12.attēls “Skolēnu sniegums centralizētajos eksāmenos 12. klasē - CE LATVIEŠU VALODĀ 

(apguves koeficients %)” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pēdējos mācību gados latviešu valodas un literatūras centralizētā eksāmena rezultāti ir 

augstāki, salīdzinot ar rādītājiem valstī, pēc skolu tipa un novada izglītības iestādēm. Salīdzinot 

skolas iekšējo dinamiku šajā priekšmetā, jāsecina, ka klases kopējais skolēnu sastāvs, iekšēja 

motivācija un attieksme pret mācību darbu veido viļņveidīgu vidējā apguves koeficienta līkni. 

Skolotāja turpina mērķtiecīgi pilnveidot skolēnu argumentācijas prasmes, mudina izmantot 

daudzveidīgus literatūras un kultūras faktus, rakstot pārspriedumu. 

 

13.attēls “Skolēnu sniegums centralizētajos eksāmenos 12. klasē - CE ANGĻU  VALODĀ 

(apguves koeficients %) 
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Angļu valodas centralizētā eksāmena rezultāti valstī ir ar nelielu pozitīvu dinamiku. Skolas 

rezultāti, līdzīgi kā latviešu valodas centralizētajā eksāmenā, ir augstāki, salīdzinot ar valsts 

rezultātiem. Skolotāja mērķtiecīgs darbs, savlaicīga eksāmena modulēšana, skolēnu pilnveidotās 

runas prasmes un iekšējā motivācija veido stabilitāti valodas apguvē. 2018./2019.m.g. no 13 

skolēniem 4 skolēni ieguva B1 līmeni un 8 skolēni B2 līmeni. 

 

14.attēls “Skolēnu sniegums centralizētajos eksāmenos 12. klasē - CE MATEMĀTIKĀ (apguves 

koeficients %) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizējot matemātikas centralizētā eksāmena datus, jāsecina, ka dinamika ir lēcienveidīga 

– atšķirība pa gadiem - gandrīz 10%. Viens no iemesliem ir skaitliski nelielās vidusskolas klases 

(2016./17. m. g.- 5 skolēni, 2017./18. m. g. – 11, bet 2018./19. m. g. 13 skolēnu), tāpēc vidējais 

sasniegums  ļoti atkarīgs no konkrētā mācību gada skolēnu individuālajām spējām. Rezultāti liecina, 

ka skolēni ir apguvuši pamatzināšanas – vidējais rādītājs 2018./2019. m. g. 50,77 % , augstākais  - 

80%, tomēr skolēniem grūtības rodas standartsituāciju uzdevumu risināšanā – vidējais rādītājs 

22,69%, augstākais 77%, nestandarta  situāciju uzdevumos 0% ieguvuši 8 skolēni, 5 skolēni 

ieguvuši no 2% līdz 73%, līdz ar to vidējais rādītājs ir 24,8%. 2018./2019. m. g. augstākais 

matemātikas CE sniegumu līmenis bija 77%, arī 2017./2018.m.g. – 77%. 

Izvēles centralizētos eksāmenus kārto neliels skaits skolēnu, uzrādot savām spējām 

atbilstošu rezultātus. Necentralizētos vidusskolas eksāmenus skolēni skaitliski visvairāk kārto 

informātikā. Vidējais apguves koeficients  2016./2017. m. g. – 69.22%, 2017./2018.m.g. – 60%, 

2018./2019.m.g. – 59,38%. Skolēnu zināšanu līmenis un motivācija ir atšķirīga, tāpat kā klases 

sastāvs, tāpēc vidējā apguves koeficienta svārstību amplitūda  trīs gadu griezumā – 10% robežā. 

Beidzot 9. klasi nebija neviens skolēns, kuram vajadzētu atkārtoti turpināt mācības 9. klasē. 

2017./2018. mācību gadā 9. klasi ar liecību beidza 4 skolēni, 3 no tiem nākamajā gadā ieguva 

apliecību par vispārējo pamatizglītību, 1 skolēns izbrauca uz ārzemēm. 

9.tabula “Skolēnu skaits, kas pabeidz mācību gadu ar liecību” 

Mācību gads Ar liecību pabeidza 9.klasi Ar liecību pabeidza 12.klasi 

2016./2017. m.g. 0 0 

2017./2018. m.g. 4 0 

2018./2019. m.g. 0 1 

12.klasē 2018./2019.m.g. 1 skolēns nesaņēma atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jo vienā 

mācību priekšmetā mācību gada noslēgumā bija nepietiekams vērtējums, taču saņēma visus 
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nokārtotos CE sertifikātus. Iemesls nepietiekamajiem vērtējumiem ir neattaisnoti kavējumi un zema 

mācību motivācija. 

10.tabula “Skolēnu skaits, kuriem ir piemēroti atbrīvojumi no VPD” 

Mācību gads Atbrīvojumi no eksāmeniem  

9. klasē 

Atbrīvojumi no eksāmeniem  

12. klasē 

2016./2017. m.g. 1 0 

2017./2018. m.g. 4 1 

2018./2019. m.g. 3 0 

 

Skolēni tiek atbrīvoti no eksāmeniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ģimenes ārsta 

izziņu, un Tukuma novada Izglītības pārvaldes komisijas izglītojamo atbrīvošanai no noteiktajiem 

valsts pārbaudījumiem lēmumu. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 

  

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolā regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, apkopota vecāku 

un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par skolēnu veselības stāvokli un atsevišķu skolēnu 

individuālajām vajadzībām.  

Skolā strādā sertificēta medmāsa, kas daļu no darba slodzes ir arī sociālais pedagogs.  

Skolas atbalsta personāls – logopēds, psihologs, sociālais pedagogs,  mūzikas terapeits 

sniedz palīdzību skolēniem psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanā mācību procesā un 

ārpus tā. Skolas psihologs piedalās klases stundās, kā arī sniedz individuālu palīdzību skolēniem, 

kuriem tas nepieciešams. Skolā tiek organizēts adaptācijas process un palīdzība jaunajiem 

skolēniem iekļauties klases un skolas dzīvē. Reemigrējošajiem skolēniem tiek veidots individuāls 

izglītības plāns un noteiktas papildus nepieciešamās individuālās nodarbības. 

Skolā mācās skolēni no ģimenēm ar dažādiem finansu ieņēmumiem, kultūru un uzskatiem.  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Regulāri tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi 

valsts pārbaudes darbos. 

 Skola piedāvā fakultatīvas nodarbības svešvalodās. 

 Vērojama pozitīva izaugsmes dinamika 3. klasē,  

stabilitāte 6.klasē  dabaszinību apguvē, pozitīva 

dinamika latviešu valodā, salīdzinot ar sniegumu 

līmeni valstī, 9.klasē latviešu valodas VPD. 

 CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā ir stabili 

augstāki nekā valstī kopumā. 

 Kārtojot VPD skolēniem, tiek piemeklēti atbilstoši 

atbalsta pasākumi visās izglītības pakāpēs. 

 Veidot sadarbību starp matemātikas, 

latviešu valodas, vēstures skolotājiem 

lasītprasmes stratēģiju pielietošanā 

ikdienas darbā. 

  Analizēt skolēnu mācību sasniegumus un 

uzvedības dinamiku, lai sekmētu katra 

skolēna izaugsmi. 
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11.tabula „Skolas skolēnu sociālais stāvoklis” 

 1. -4.kl. 5. – 9 kl. 10. – 12.kl. 

Aizbildnībā esoši bērni  3 8 1 

Nepilnas ģimenes 8 16 5 

Daudzbērnu ģimenes 17 23 2 

1 no vecākiem strādā ārzemēs 6 11 2 

Reemigrējušas ģimenes   2  

Skolas psiholoģe konsultē skolotājus un vecākus par bērnu intelektuālajām un 

emocionālajām vajadzībām un palīdz skolēniem problēmu gadījumos. Psiholoģe sekmē skolas un 

ģimeņu sadarbību, lai uzlabotu skolēnu emocionālo pašizjūtu, mācību sasniegumus un socializācijas 

procesu. Psiholoģe sniedz atbalstu arī skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenēm krīzes situācijās, 

konfliktos vai citu psiholoģisku grūtību gadījumos. Klases audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu 

skolotājiem un atbalsta personālu, lai koordinētu un sniegtu atbalstu skolēniem. Psihologs, 

speciālais pedagogs un logopēds kopā ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem analizē un 

izstrādā darba virzienus palīdzības sniegšanā skolēniem, skolotājiem. Klases audzinātāja stundās 

notiek sarunas un nodarbības saskarsmes uzlabošanā, iecietībā vienam pret otru, prasmē risināt 

konfliktus. 

Pēc stundām 1.-4.klašu skolēniem ir nodrošināta pagarinātās dienas grupa, kur skolēni ne 

tikai pilda uzdoto, bet arī atpūšas rotaļu istabā un dotas skolas teritorijā pastaigās un rotaļās. Skola 

nodrošina skolēnu nokļūšanu mājās ar skolas transportu (skatīt 9.tabulu 7. lpp). 

No 2015.gada skola iekļauta Nacionālajā veselību veicinošo skolu tīklā. 

Skolā iekārtots zobu higiēnista kabinets, kur visiem skolas skolēniem tiek veikta zobu 

higiēna.  

Visi skolas skolēni saņem brīvpusdienas. Skolas ēdnīcā iespējams paēst brokastis un 

launagu. Skolēni, kuru vecāki ir skolai ziņojuši par skolēnu veselības problēmām, saņem ēdienu pēc 

speciālas ēdienkartes (pieteiktās veselības problēmas - celiakija, gastrīts, diabēts, veģetārieši). 

Rīkojot pārtikas piegādes iepirkumu, tiek ņemtas vērā “zaļā iepirkuma” prasības. 

Katru gadu sākumskolas klases piedalās “Putras dienās”, notiek lekcijas par higiēnu, 

traumām. Vecākajās klasēs tiek organizētas lekcijas un nodarbības par atkarību profilaksi, seksuālo 

izglītību, veselīgu dzīvesveidu. Skolā tiek organizētas sporta dienas, ietverot tajās aktivitātes, lai 

iesaistītu pasākumā pēc iespējas vairāk skolēnu. 

Katru gadu pavasarī tiek organizētas atvērto durvju dienas vecākiem, kuru bērni uzsāks 

mācības 1.klasē nākošajā mācību gadā. Augustā skolā topošajiem pirmklasniekiem tiek organizēta 

“Mazā skoliņa”, kur divu dienu laikā bērni iepazīst skolu, skolotājus, piedalās dažādās nodarbībās. 

Skolai ir laba sadarbība ar Engures novada sociālo dienestu, Bāriņtiesu un Engures 

pašvaldības un valsts policistu. Ir saskaņota darbība, kā novērst skolēnu pārkāpumus. Skolas 

darbinieki un skolotāji ir apmeklējuši kursus bērnu tiesību aizsardzībā. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Psiholoģiskās un sociālās vajadzības skolēniem 

palīdz nodrošināt atbalsta personāls. 

 Visi skolas skolēni ēd brīvpusdienas, 

nepieciešamības gadījumos skolēniem piedāvā 

individuālu ēdienkarti. 

 Skolā ir iekārtots medicīnas kabinets, medmāsa 

apkopo ziņas par skolēnu veselību. 

 Skolā ir iekārtots zobu higiēnista kabinets, kur 

visiem skolas skolēniem ir iespēja saņemt speciālista 

pakalpojumus bezmaksas. 

  

  Realizēt projektus “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālajās izglītības 

iestādēs”, “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, 

“Latvijas skolas soma”. 

   Uzņēmējdarbības popularizēšanai, 

sadarboties ar “Junior Achievement 

Latvija”. 

   Turpināt izglītot skolēnus, kā rīkoties 

dažādās ar vardarbību saistītās situācijās 

skolā un ārpus skolas. 
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   Mācīt skolēniem objektīva pašvērtējum a 

veidošanu uzstādīto karjeras mērķu un 

uzdevumu sasniegšanai. 

   Pilnveidot skolēnu ģērbšanās un 

uzvedības kultūras un saskarsmes prasmes. 

      Nostiprināt skolēnos attieksmi pret 

dzīves pamatvērtībām, pilsonisko 

līdzdalību un atbildību. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā tiek plānoti drošības pasākumi. Skolēni ir iepazīstināti ar drošības noteikumiem 

kabinetos, skolas telpās. Mācību gada sākumā notiek drošības dienas, skola kopā ar Valsts un 

Pašvaldības policiju organizē tikšanās un sniedz informāciju par satiksmes drošības noteikumiem, 

kā arī alkoholisma, smēķēšanas, narkomānijas, toksikomānijas, kaitīgo vielu ietekmi uz veselību, 

izglītojamo pienākumiem un tiesībām. Skolā un tās apkārtnē tiek veikta video novērošana. 

Sadarbībā ar pašvaldības policijas pārstāvjiem  tiek veikti preventīvie pasākumi, lai novērstu 

skolēnu smēķēšanu, fizisku vardarbību, kaitniecību skolas īpašumam. 

Par svešu skolai nepiederošu personu ienākšanu skolā skolas vadībai ziņo skolas dežurante.  

90% skolēnu apgalvo, ka skolā jūtas droši. 

Skolā ir izstrādāti visi nepieciešamie reglamentējošie dokumenti drošības jomā: kārtības 

noteikumi, rīcības plāns ugunsgrēka un citu ekstremālu situāciju gadījumā, evakuācijas plāns u.c., 

ar tiem iepazīstināti skolēni un personāls. Skolēni un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās 

un evakuācijas gadījumā.  

Skolā strādā sertificēta medmāsa, kas daļu no darba slodzes ir arī sociālais pedagogs. Tiek 

nodrošināta skolas sadarbība ar ģimenes ārstiem, sekots, lai skolēni saņemtu nepieciešamās 

profilaktiskās potes. Medmāsa organizē bērnu medicīnas apskates Engures pagasta doktorātā, kārto 

visu skolā nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju, uzrauga higiēnas prasību ievērošanu skolā un 

skolas ēdnīcā, sniedz pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību bērniem un darbiniekiem. Medmāsa 

koordinē veselības veicināšanas projekta aktivitātes. 

Skolā notiek autoapmācības nodarbības, kur 11.,12.klases skolēni tiek sagatavoti vadītāju 

apliecību iegūšanai, kas garantē skolēnu zināšanas satiksmes noteikumos, pirmās neatliekamās 

palīdzības sniegšanā. Skola piedalās CSDD projektā “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja 

apliecību savā skolā”. To izmanto daudzi skolēni. Par izcilu darbu skola saņēma pateicību no 

CSDD. Sākumskolas skolēni piedalās projektā “Viena diena drošībai” 

Drošības noteikumu aptverošās tēmas ir iekļautas klašu stundās. 

Skolā ir nodrošināta informācija par to, kā sazināties ar pirmās palīdzības dienestiem. 

Regulāri notiek instruktāžas skolēniem un skolas darbiniekiem.  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir iekārtots medicīnas kabinets, medmāsa 

apkopo ziņas par skolēnu veselību. 

 Skolā ir izstrādāta kārtība, kā rīkoties negadījumos 

un saslimšanas gadījumos, skolēni ir instruēti par 

drošības pasākumiem skolā. 

  

 Izglītot skolēnus, kā rīkoties dažādās ar 

vardarbību saistītās situācijās skolā un 

ārpus skolas. 

      Turpināt izglītot skolēnus, kā rīkoties 

dažādās ar vardarbību saistītās situācijās 

skolā un ārpus skolas. 

      Nostiprināt skolēnos attieksmi pret 

dzīves pamatvērtībām, pilsonisko 

līdzdalību un atbildību. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skola strādā pēc vienotas audzināšanas darba programmas, kurā ievērota pēctecība. 

Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un vērtēšanā ir iesaistīti klašu audzinātāji, skolēni. 

Darbu vada un kontrolē direktora vietniece izglītības jomā. 

Klases audzinātājs veido savu darba plānu, vadoties no skolēnu interesēm un vajadzībām. 

Katra mācību gada beigās tiek veikts klases audzināšanas darba izvērtējums, audzinātāja 

pašvērtējums. Klašu audzinātāju stundas stundu sarakstā ir piektdienās (vienlaicīgi 1.-4.kl., 5.-

12.kl.), kas dod iespēju izmantot stundas dažādiem audzinošiem pasākumiem, vieslekcijām, 

kopīgiem projektiem. 

Skolā tiek organizēti pasākumi, kas veicina skolēnu pilsonisko līdzdalību un patriotismu 

(Baltā galdauta svētki, Lāpu gājiens, Latvijas valsts proklamēšanas diena).  

Skolai ir savs karogs, logo, vienotas dienasgrāmatas. Skolas telpās atrodas muzeja materiāli 

par skolām Engurē dažādos laika posmos.  

2016.gadā tika organizēts plašs absolventu un bijušo darbinieku salidojums par godu pirmās 

skolas dibināšanai Engurē. Tādā veidā popularizējot pagātnes vērtības, ne tikai godinot ēkas 

celšanas gadu. Par godu pasākumam “Skolai Engurē 210” skolā ciemojās valsts prezidents 

Raimonds Vējonis.  

Vadoties pēc skolēnu vēlmēm un vajadzībām, skola piedāvā plašu, daudzveidīgu interešu 

izglītības programmu klāstu.  

Regulāri tiek organizēti koncerti, pulciņi piedalās izstādēs skolā, pagastā  un novadā, 

dažādos konkursos, veido darbus skolas telpām un dažādiem pasākumiem. Skolēniem ir iespēja 

piedalīties dažādos pasākumos un konkursos.  

12.tabula „Interešu izglītības programmas 2019./2020.mācību gadā” 

 

Interešu izglītības programmas 

Izglītojamo 

skaits 

programmā 

Kultūrizglītības programma 2.-4. klašu koris 38 

5.-9. klašu koris 41 

1.-2. klašu deju kolektīvs 25 

3.-4. klašu deju kolektīvs 17 

5.-6. klašu deju kolektīvs 23 

7.-9. klašu deju kolektīvs 12 

Vizuālās mākslas pulciņš „Raibā ota” 24 

Skatuves runas pulciņš 10 

Sporta izglītības programma Sezonālo sporta spēļu pulciņš 78 

Dambretes pulciņš 21 

Vides izglītības programma Vides pētnieku pulciņš „Dabas draugi” 12 

Citas programmas Programmēšana 10 

 

Popularizējot ģimeniskās vērtības, mācību gada noslēgumā skolā tiek atzīmēta Ģimenes 

diena, kur savus labākos priekšnesumus parāda visi interešu izglītības kolektīvi.  

Veicinot skolēnu “zaļāku domāšanu”, katru gadu tiek vākta makulatūra, izlietotās baterijas, 

plastmasas pudeles un dažādas nolietotās elektroiekārtas. Skola piedalās Zaļās jostas akcijā “Tīrai 

Latvijai”, AS “Piejūra” konkursā “Palīdzēsim kokiem!” – 2016./2017.m.g. – 4.vieta vidusskolu 

grupā, 2017./2018.m.g. – 3.vieta, 2018./2019.m.g. – 3.vieta. Sākumskolas skolēni regulāri piedalās 

LVM rīkotajās “Meža ABC” aktivitātēs. 

Skolā tiek atbalstīts aktīvs dzīvesveids. Skolēni pēc stundām apmeklē brīvā laika 

pavadīšanas centru skolas internāta telpās, spēlē volejbolu, florbolu, basketbolu. Skolas skolēni 

aktīvi piedalās taku skrējienā “Stirnu buks”, “Lattelecom maratonā”. Sporta stundas ietvaros 

skolēniem ir iespēja attīstīt savu peldētprasmi baseinā “Albatross”. 
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Skolā ir plaša bibliotēka, kur iekārtotas 4 darba vietas pie datoriem skolēniem. Bibliotēkas 

daiļliteratūras klāsts tiek regulāri papildināts, ņemot vērā jauno lasītāju vēlmes. 

Skolā sekmīgi darbojas skolēnu dome. Skolotāji atbalsta un veicina skolēnu iesaistīšanos 

skolēnu domes darbā. Skolēnu dome organizē dažādus pasākumus atbilstoši skolēnu interesēm, 

izsaka priekšlikumus skolas darba uzlabošanai skolas vadībai un skolas padomē. Skolēniem ir 

vienlīdzīgas tiesības dežūrēt skolā, klasē un diskotēkās, izteikt savu viedokli klases apspriedēs un 

padomes sanāksmēs. Ar 2019./2020.mācību gadu mainīta kārtība un pieņemti jauni skolēnu domes 

kārtības noteikumi, kas sekmē katras klases pārstāvju dalību domē, līdz ar to informācijas labāku 

apriti. Skolēnu domes pārstāvis piedalās skolas padomes sēdēs. 

Skolā pēc nepieciešamības tiek organizētas līnijas, kurās skolēniem tiek sniegta aktuāla 

informācija par mācību darbu, skolas dzīvi, sasniegumiem, neveiksmēm, tuvākiem un tālākiem 

pasākumiem.  

Katru gadu pirms Ziemassvētkiem skolā tiek rīkots labdarības tirdziņš, kur savāktos naudas 

līdzekļus skolēni ziedo kādam konkrētam mērķim. Vairāku klašu kolektīvi ar savāktajām segām, 

pārklājiem utml. ir bijuši uz dzīvnieku patversmēs.  

61% skolēnu jūtas gandarīti par skolā sasniegto, 31% - reizēm. 

Mācību gada beigās aktīvākie sabiedriskajā darbā un interešu izglītības programmu 

audzēkņi un saņem Engures novada Domes finansētas balvas. Vislabākie mācību darbā tiek aicināti 

pieņemšanā pie Domes priekšsēdētāja. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir izstrādāta skolas audzināšanas darba 

programma, kura sevī ietver galvenos valstī 

noteiktos prioritāros audzināšanas virzienus. 

 Katram audzinātājam ir izstrādāts klases 

audzinātāja stundas tematiskais plānojums, kas 

ietver sevī obligātos un ieteicamos audzināšanas 

stundu tematus, to izpilde atspoguļojas 

elektroniskajā žurnālā. 

 Skolas darba pilnveidē aktīvi iesaistās skolēnu 

dome. 

 Skolēniem ir iespējas organizēt dažādus 

pasākumus, iesaistīties skolēnu padomes darbā, 

veidot klases pasākumus. 

 Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas, 

skolas pulciņu pārstāvji un kolektīvi uzrāda augstus 

rezultātus dažādu līmeņu konkursos un pasākumos. 

 Veidot un nostiprināt jaunajā pilsonī 

piederības un atbildības sajūtu, sekmējot 

cieņu un lojālu attieksmi pret līdzcilvēkiem 

un apkārtējo sabiedrību. 

 Motivēt skolēnus augstāku mērķu un 

uzdevumu izvirzīšanai un sasniegšanai. 

    Pilnveidot skolēnu ģērbšanās un 

uzvedības kultūras un saskarsmes prasmes. 

   Atbalstīt kolektīvus Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

   Turpināt piedalīties aktivitātēs par “zaļo 

domāšanu”, lai skola iegūtu “Zaļās skolas” 

statusu.  

 

 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā šobrīd projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

ietvaros darbojas karjeras konsultants. Ir izstrādāta un darbojas “Karjeras izglītības programma 

Engures vidusskolā”. Skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par 

karjeras iespējām. Skolas bibliotēkā ir iekārtots stends, kur skolēniem un viņu vecākiem pieejama 

informācija par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu iespējām. Projekta 

ietvaros skolas skolēniem tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi. 

Skolas audzināšanas programmā ietverti temati par karjeras izvēli. Klašu audzinātāji 

sadarbojas ar sociālo zinību skolotāju par skolēnu interesēm un vēlmēm karjeras izvēles jautājumos. 

Klašu audzinātāji veic skolēnu interešu un talantu izpēti. 
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Katru mācību gadu skola organizē braucienu 9.,10.,11. un 12.klašu skolēniem uz izstādi 

”Skola - 20...” Rīgā. Skolēniem tiek dota iespēja apmeklēt atvērto durvju dienu pasākumus viņiem 

interesējošās skolās. Skolēni piedalās valstī rīkotajās ēnu dienās - pagastā, novadā un valstī. 

Karjeras dienu ietvaros skolas skolēni piedalās pasākumā “Kad es izaugšu liels”, kur ar savu 

sagatavoto programmu iepazīstina audzēkņus b/d “Spārīte” un Dzirciema internātpamatskolā. 

Piektdienās audzinātāja stundā tiek dota iespēja skolēniem klausīties dažādu profesiju 

pārstāvjus, vecākus, uzņēmējus, augstskolu studentus, kā arī bijušos skolas absolventus par 

veiksmīgu karjeras izvēli vidusskolā. 

87%skolēnu apgalvo, ka zināšanas ko viņi iegūst skolā būs noderīgas nākotnē 

Skola nodrošina iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras 

izvēles iespējām. Skolotāji zin, kur internetā meklēt informāciju, lai iepazīstinātu skolēnus ar 

dažādām profesijām un skolām, kur tās apgūt.  

Skola iesaistās projektos, atbalstot profesionālās orientācijas pasākumus, kuros skolēni 

izsaka vēlmi piedalīties. Skolēni raksta projekta darbus par dažādām profesijām, iespēju robežās 

tiek organizēti dažādu ražošanas uzņēmumu apmeklējumi. 10.,11.klase raksta zinātniskās  

pētniecības darbus, to tēmu izvēle ir atkarīga no skolēnu interesēm. Darba tapšanas procesā notiek 

iepazīšanās ar profesijām, amatiem, to pārstāvjiem, darba vietām. 

Skolā tiek apkopota informācija par absolventu tālākajām mācību un darba gaitām. Daudzi 

skolas absolventi, kas izvēlējušies apgūt pedagoga profesiju, skolā vada savas prakses nodarbības. 

Sadarbībā ar pašvaldību tiek realizēts projekts skolēnu iesaistīšanai darbā vasaras mēnešos. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola sniedz kvalitatīvu informāciju skolēniem un 

viņu vecākiem par karjeras iespējām. 

 Klašu audzinātāji sadarbībā ar skolas psihologu, 

sociālo zinību skolotāju un karjeras speciālistu veic 

skolēnu spēju un interešu izpēti. 

 Notiek mērķtiecīgi organizēti karjeras izglītības 

pasākumi. 

 Tiek veicināta skolēnu zinātniski pētnieciskā 

darbība. 

 

  Realizēt projektus “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālajās izglītības 

iestādēs”, Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, “Latvijas skolas 

soma” 

   Uzņēmējdarbības popularizēšanai, 

sadarboties ar “Junior Achievement 

Latvija”. 

   Mācīt skolēniem objektīva pašvērtējuma 

veidošanu uzstādīto karjeras mērķu un 

uzdevumu sasniegšanai. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, 

pētnieciskajos darbos, projektos u.c. aktivitātēs. Skolotājiem ir konsultāciju/individuālā grupu darbu 

stundas, kurās notiek regulārs darbs ar talantīgajiem bērniem. Engures vidusskolas skolēni regulāri 

ieņem godalgotas vietas starpnovadu, reģiona un valsts mācību olimpiādēs, ZPD skatēs un 

konkursos. Engures vidusskola par sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem 

2018./2019.mācību gadā Ata Kronvalda fonda rīkotajā skolu reitingā ieņēma 8.vietu. 

Skolēni piedalās gandrīz visās novadā rīkotajās olimpiādēs, gūst atzīstamus panākumus un 

tiek izvirzīti olimpiāžu nākamajiem posmiem reģionā un valstī. Katru gadu skolēni piedalās Valsts 

atklātajā matemātikas olimpišdē, starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”.  

Vidusskolēni veiksmīgi startē skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs gan novadā, 

gan tiek izvirzīti tālākai dalībai reģionālajās un valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konferencēs. 
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13.tabula „Veiksmīgākie Engures vidusskolas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi” 

Mācību 

gads 

Darba nosaukums  Iegūtā vieta 

reģionā 

Iegūtā vieta 

valstī 

2016./2017. “Grafiti un tā publiskās zīmēšanas iespējas Latvijā” 3.vieta dalība 

“Ģenētiski modificētu organismu audzēšanas 

aizliegums Engures novadā” 

3.vieta dalība 

2017./2018. “Prokrastinācijas izplatība un atšķirības Engures 

vidusskolas vidējā un vecākā posma jauniešu vidū ” 

1.vieta dalība 

“Motivācija veidot audžuģimeni” 1.vieta dalība 

“Mācību procesa nodrošināšana vispārizglītojošajās 

skolās skolotāju kavējumu dēļ” 

1.vieta dalība 

2018./2019. “Skolotāja profesijas prestižs” 2.vieta 3.vieta 

 “Zelta griezuma nozīme fotoattēlu kompozīcijas 

veidošanā” 

2.vieta 3.vieta 

“Medījamo meža dzīvnieku novērošana” 1.vieta dalība 

”Engures Jūras ielas ainaviskās izmaiņas  iedzīvotāju 

foto liecībās” 

atzinība - 

“Skolēnu formas tērpi” atzinība - 

”Engures vidusskolas piedāvāto karjeras pasākumu 

un audzināšanas stundu ietekme 9. un 12. klases 

skolēniem karjeras izvēlē” 

atzinība - 

Skola nodrošina visu skolēnu un skolotāju nokļūšanu uz olimpiādēm, pasākumiem un 

sacensībām ar skolas transportu. 

Skolā notiek konkurss „Gada balva”, kur ir nominācijas ”Gada skolēns”, ”Gada klase” un 

”Gada skolotājs”. Konkursā apbalvo skolēnu, skolotāju un klasi par sasniegumiem dažādu līmeņu 

olimpiādēs, ZPD skatēs un konkursos, par darbu un uzvedību skolas ikdienas darbā, aktivitāti 

skolas dzīvē. Lai aktivizētu skolēnu intereses, ir veidota “Gada balva” dažādās nominācijās, 

piemēram, gada skrējējs, gada dambretists, gada lasītājs, gada fotogrāfs u.c. 

14.tabula „Skolas interešu izglītības programmu panākumi ” 

Konkurss 

2016./ 2017. mācību 

gads 

2017./ 2018. mācību 

gads 

2018./ 2019. mācību 

gads 

novads reģions valsts novads reģio

ns 
valsts novads reģi

ons 
valsts 

M ū z i k a s    k o l e k t ī v i 

Vokālo ansambļu konkurss „Balsis”     2.pak  2.pak.   

5.- 9. klašu koru skates 1.pak.   1.pak.   1.pak.   

1.- 4. klašu koru skates 1.pak.   1.pak.   1.pak.   

“Dziesmai būt!”     1.pak     

D e j u   k o l e k t ī v i 

Deju festivāls „Būšu liels „ (1.-2. kl.)  Dalība   Dalība   A pak.   

Deju festivāls  „Zemgales bļoda” 

(5.- 6. kl.) 

Dalība   Dalība   2.pak.   

Deju festivāls  „Trakā kaza” (7.- 12. 

kl.) 

Organi-

zēšana un 
dalība 

  Organi-

zēšana un 

dalība 

  Organi-

zēšana un 
dalība 

  

Deju festivāls  „Latvju bērni danci 

veda” 

  dalība   dalība    

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku skate (4.-5.kl.) 

        2.pak. 

V i z u ā l ā  u n    v i z u ā l i  p l a s t i s k ā   m ā k s l a 



Engures vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 

 

 
32 

„Lidice” atzinība   2 atzin.  2 pateic.    

Starpt.k. “Es dzīvoju pie jūras” atzinība  2 atzinības 

„Toņi un pustoņi” atzinība 1.pak. 2.pak.       

“Dari – radi!”       2.v.   

V i d e 

„Skolēni eksperimentē” 2 atzin.   2 atzin 

1 pateic. 

 Piedal. 1 atzin. 

1 pateic. 

 1.vieta 

Pateic. 

S p o r t s 

Skolēnu sporta spēles dambretē U-14  1.v. 

2.v. 

 dalība 1.v. 

 

  3. 

v. 
 

“”Drošie un veiklie”       1.v.   

 

Tautas bumba (zēniem, meitenēm) 

      1.v.- 

3.v.- 

 
 

florbols 1.v. 

3.v. 

     2.v., 3.v.  
 

Volejbols(zēniem, meitenēm) 1.v.   1.v. 

2.v. 

3.v. 

  2.v.  

 

futbols 2.v.      dalība   

Basketbols(meitenēm) 3.v.      2.v.   

Mācību gada beigās gan skolēni, gan skolotāji tiek godināti skolas mācību gada noslēguma 

līnijā, vizītē pie Engures novada Domes priekšsēdētāja, arī Skolotāju dienas pasākumā. Ir izveidota 

kārtība, kas nosaka apbalvojuma pakāpi. Notiek apbalvojamo uzskaite.   

Sistemātiski notiek darbs ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. Skolēniem ir nodrošinātas iespējas apmeklēt konsultācijas, skolotāji strādā ar 

šiem skolēniem arī ārpus konsultācijām. Pēc vajadzības notiek klašu audzinātāju, priekšmetu 

skolotāju un skolas administrācijas pārrunas ar skolēniem un vecākiem, kur kopīgi tiek rasts 

optimālākais risinājums sekmju uzlabošanai, ja nepieciešams – iesaistīts atbalsta personāls.  

Skola plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu. Kvalitatīvu palīdzību skolēniem 

sniedz skolas psihologs, logopēds, mūzikas terapeits, Karjeras konsultants, bibliotekārs. 

Skolotāji dalās pieredzē par darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Pieredzes 

apmaiņa notiek gan pašu kolektīvā, gan novada metodiskajās apvienībās. Engures vidusskolā ir 

organizēti pieredzes apmaiņas semināri citu skolu un novadu skolotājiem mūzikas terapijā, 

kristīgajā mācībā. 

Skolā atbalsta pasākumi tiek sniegti ne tikai skolēniem, kuri mācās pēc speciālās izglītības 

programmām, bet arī skolēniem pēc skolas psihologa un logopēda atzinuma. Ikdienas darbā šiem 

skolēniem ir ilgāks laiks uzdevumu pildīšanai, darbam veidotas atgādnes, teksta lasīšana priekšā 

u.c. Skolā individuālā darba plānošana notiek Google elektroniskajā vidē, lai skolotāji regulāri 

varētu redzēt skolēna attīstības dinamiku un plānot savu darbu. 

Engures vidusskolā regulāri mācās reemigrējošo ģimeņu bērni. Strādājot individuāli un 

ievērojot katra skolēna vajadzības, vērojama laba šo skolēnu integrācija skolas vidē, latviešu kultūrā 

un teicama latviešu valodas apguve.  

Vecāki ir iepazīstināti ar valstī noteiktajām prasībām par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē.  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir izveidota stabila un mērķtiecīga sistēma 

darbā ar talantīgajiem skolēniem, tiek atbalstīta viņu 

piedalīšanās olimpiādēs, konkursos u.c.  

 Skolai ir labi rezultāti darbā ar talantīgiem 

skolēniem. 

 Skola organizē darbu izglītojamiem, kuriem 

  Realizēt projektus “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālajās izglītības 

iestādēs”, Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 

    Mācīt skolēniem objektīva pašvērtējuma 

veidošanu uzstādīto karjeras mērķu un 
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mācības sagādā grūtības, vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. 

 Skola veiksmīgi realizē reemigrējošu bērnu 

apmācību un integrāciju. 

 Atbalsta personāls patstāvīgi nodrošina kvalitatīvu 

palīdzību izglītojamiem un viņu vecākiem. 

uzdevumu sasniegšanai. 

    

    

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā kopš 2009.gada tiek īstenota speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem - 21015811 (šobrīd apgūst 5 skolēni) un speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - 21015611 (šobrīd apgūst 13 skolēni). 

Darbu ar šiem skolēniem koordinē un pārrauga direktora vietniece izglītības jomā, sadarbībā 

ar atbalsta personālu, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Skolotāji veido 

katram skolēnam individuālo izglītības plānu, seko līdzi attīstības dinamikai. Skola sistemātiski 

organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

skolu. Ir izveidota noteikta kārtība skolas sadarbībai ar vecākiem, lai sekmētu skolēnu izaugsmi. 

Skola plāno un organizē atbalsta personāla darbu. Ir izstrādāti un pieņemti skolas noteikumi par 

skolas atbalsta personāla darbību.  

Skolā ir ierīkots plašs kabinets psihologam. Tajā ir daudzveidīgs mācību līdzekļu klāsts, 

materiāli nodarbību vadīšanai. Skolā ierīkots arī logopēda kabinets, kurā skolas logopēds vada 

individuālās un grupu nodarbības bērniem, kuriem ir valodas traucējumi. 2018./2019.mācību gadā 

logopēdijas nodarbības apmeklēja 26 skolēni, jaunāko klašu skolēni apmeklē mūzikas terapijas 

nodarbības. 

98% skolas skolotāji apmeklēja kursus speciālajā pedagoģijā „Iekļaujošās izglītības sekmīga 

īstenošana izglītojamajiem ar dažādiem/ vairākiem funkcionāliem traucējumiem” 2018.gadā. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir nodrošinātas telpas un nepieciešamie 

resursi atbalsta personāla darbam. 

 Ir izstrādāti noteikumi par skolas atbalsta personāla 

darbību. 

 Atbalsta personāls patstāvīgi nodrošina kvalitatīvu 

palīdzību skolēniem un viņu vecākiem, un 

skolotājiem. 

 Pedagogi un atbalsta personāls ir izglītoti 

speciālajā pedagoģijā, sniedz kvalitatīvu atbalstu 

izglītojamajiem, nodrošinot atbalsta pasākumus. 

 Turpināt pedagogu izglītošanos 

speciālajā pedagoģijā. 

  

 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Skola sistemātiski, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par skolas darbu, par mācību 

satura, mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, pārbaudes darbiem, vērtēšanas sistēmu,  skolas darba 

režīmu, paredzamajiem pasākumiem. Vecākiem sniegtā informācija ir savlaicīga, saprotama un 

estētiski noformēta.  

Skolā var izteikt priekšlikumus vai iebildumus klases audzinātājai, mācību priekšmetu 

skolotājiem vai skolas vadībai. Skola ir atvērta ikvienam vecākam, vecvecākam un tiek uzklausīti 

visi iebildumi vai priekšlikumi. Visa saņemtā informācija tiek analizēta un ņemta vērā, lai 
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pilnveidotu skolas darbu. Vecākiem ir iespējas tikties ar skolotājiem individuāli, lai risinātu radušās 

problēmas mācību procesā. 

Skolā darbojas Skolas padome, kuras darbību nosaka „Engures vidusskolas Padomes 

darbības noteikumi”. Padomē ir vismaz viens vecāku pārstāvis no katras klases. Šī vecāka 

pienākums ir informēt par skolas padomes sēžu lēmumiem, aktualitātēm vai uzzināt citu klases 

vecāku viedokļus, apkopot ierosinājumus, iebildumus un tālāk to virzīt Skolas padomes sēdē. 

Vecāki regulāri no skolotājiem saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, uzvedību 

un attieksmi pret mācību darbu, izmantojot dienasgrāmatas, ierakstus elektroniskajā žurnālā 

Mykoob.lv, individuālas tikšanās, sekmju izrakstus, liecības. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolas 

sniegtā informācija ir kvalitatīva un lietderīga. Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja bērnam 

nepieciešama jebkāda veida atbalsts vai palīdzība. Skola informē vecākus par iespējamo mājas 

apmācību un mājmācību vai piemērojamajiem atbalsta pasākumiem. 

Skola organizē pasākumus vecākiem. Divas reizes gadā notiek skolas vecāku dienas, kad 

vecāki visas dienas garumā var apmeklēt mācību stundas, vērot pulciņu, fakultatīvu nodarbības. 

Pasākumu kvalitāti un lietderību analizē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā. Skolā ir vecāku 

dienu apmeklējumu reģistrs. Vecāki nelabprāt apmeklē skolas vecāku sapulces, bet īpaši atzinīgi 

novērtē vecāku dienas. Daļa vecāku skolas sapulcēs ir pasīvi vērotāji un klausītāji. Vairāk vecāku 

aktivitāte izpaužas klašu vecāku sapulcēs. Klašu audzinātāji regulāri organizē gan informatīvas, gan 

tematiskas vecāku sapulces un individuālas pārrunas.  

Skola rīko pasākumus bērniem kopīgi ar vecākiem: Zinību diena, Lāpu gājienu Lāčplēša 

dienā, Latvijas proklamēšanas svētku koncerts, Ģimenes dienas koncerts. Jau trīs gadus Ģimenes 

dienā vecāki tiek aicināti uz skolu ne tikai uz koncertu, bet arī radošajām darbnīcām, kopīgām 

stundām un konkursiem. 

Mācību gada beigās tiek sumināti tie vecāki, kuru bērni ir uzrādījuši teicamus rezultātus 

mācību olimpiādēs un dažādos pasākumos. 

Pēc pirmā semestra sekmēm skola aicina uz mazajām pedagoģiskajām sēdēm vecākus, kuru 

bērniem liecībās ir kāds nesekmīgs vērtējums vai ir neattaisnoti kavētas stundas, lai kopīgi risinātu 

nesekmības jautājumu, izstrādātu plānu un rastu iespēju otrajā semestrī nesekmību vai kavējumus 

novērst. Notiek regulāra skolas sadarbība ar Engures novada sociālo dienestu, bāriņtiesu, Mērsraga 

un Tukuma novadu  sociālo dienestu. 

Par skolas dzīves aktualitātēm vecāki un citi interesenti var lasīt skolas mājas lapā, „Engures 

novada ziņās”, „Tukuma Neatkarīgajās ziņās”, Facebook.  

2017.gadā dibināta skolas vecāku biedrība “Engures izglītībai, kultūrai, sportam”. Ar vecāku 

biedrības un skolas atbalstu skolā iekārtota spēļu telpa sākumskolas skolēniem.  

Engures novada skolēnu nodarbinātības programma vasaras mēnešos dod iespēju skolēniem, 

piedaloties pašvaldības un skolas vides uzlabošanas darbos, nopelnīt sev pirmos patstāvīgos iztikas 

līdzekļus.  

 Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā darbojas skolas padome. Tiek pieņemti 

būtiski lēmumi skolas darba uzlabošanai. 

 Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai un 

sadarbībai. 

 Vecāki regulāri tiek informēti par bērna mācību 

darba dinamiku, „Mazās pedagoģiskās sēdes” pēc 

pirmā semestra vērtējumiem. 

 Skola analizē vecāku izteiktos priekšlikumus un 

secinājumus izmanto turpmākajā darbā. 

 Meklēt papildus iespējas vecāku 

izglītošanai un jaunas darba formas 

sadarbībai.  

  

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  
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4.5. Iestādes vide 
4.5.1. Mikroklimats 

 Skolas kolektīvs veiksmīgi  īsteno un plāno skolas tēla veidošanu. Skolai ir sava emblēma 

un karogs. Skolai ir vienotas skolas dienasgrāmatas/ plānotāji.  Skola ievieš jaunas un kopj senās 

tradīcijas, attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu  par piederību skolai. Skolai ir savs 

muzejs, kuru paredzēts modernizēt.  

Lai analizētu skolēnu vērtības, kopīgi ar 10.klases skolēniem tika izstrādāts zinātniskās 

pētniecības darbs. No 2017.gada par labiem mācību sasniegumiem 1x gadā skolēni kā suvenīru 

saņem puzles gabaliņu ar skolas vērtībām (citātu veidā).  

Pozitīva skolas tēla veidošanos veicina skolotāju ieguldījums skolēnu izglītošanā un visu 

skolas darbinieku iesaistīšanās skolēnu audzināšanā. Skolu sabiedrībā vērtē pēc mūsu skolēnu 

konkurētspējas prestižās mācību iestādēs un sasniegumiem.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumos iestrādātas prasības skolēnu ikdienas un svētku 

apģērbam, prasību izpilde tiek kontrolēta.  

Skolā un tās apkārtnē ir uzstādīta video novērošana, kas palīdz kontrolēt un novērst 

nekārtības skolas teritorijā, kā arī pēc skolas direktores apstiprināta grafika gan skolā, gan pavasara 

un rudens sezonā skolas apkārtnē dežūrē skolotāji un skolas tehniskie darbinieki.. 

“Engures vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi” nosaka vienotu pieeju prasību izpildē. 

Lai gan visi skolēni ar noteikumiem ir iepazīstināti, tomēr ne visi tos ievēro. Iekšējās kārtības 

noteikumos noteikta kārtība, kādā tiek risināti noteikumu pārkāpumi. Skolas vadība, skolotāji un 

citi skolas darbinieki pievērš uzmanību pārkāpumiem un rīkojas atbilstoši savai kompetencei un 

tiesībām. 

 Skolā ir dežurants, kas sagaida apmeklētājus un noskaidro, kādā nolūkā viņi ir ieradušies, 

kā arī palīdz atrast pareizās telpas.  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Veiksmīgi tiek īstenota skolas tēla veidošana, ir 

kopības sajūtu veidojošas tradīcijas. 

 Skolas darbinieki rūpējas par disciplīnu skolā. 

 Skolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs, ZPD, 

konkursos, sacensībās un skolēnu tālākizglītība, 

skolai veido augstu prestižu sabiedrībā. 

   Veicināt skolēnos atbildību un izpratni 

par savu uzvedību. 

   Pozitīvas sadarbības vides nostiprināšana 

skolā un pašvaldībā. 

    

 

Vērtējuma līmenis –  labi  

  

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski ar skolēnu darbiem un izzinošiem skolas muzeja 

materiāliem noformētas, tīras un kārtīgas. Sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību procesa 

prasībām. Kontrolējošo instanču apsekojuma akti to apliecina. 

Katru gadu tiek veikti ievērojami finansiāli ieguldījumi skolas fiziskās vides uzlabošanā. 

Mērķtiecīgi tiek plānota skolas ēkas labiekārtošana - remonts, mēbeļu nomaiņa. Lai papildus 

nodrošinātu finanses vasaras periodā skolas internātā, skolā notiek sporta un atpūtas nometnes, 

kursi, semināri. Iegūtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti iestādes remontiem. Katru gadu kosmētiskais 

remonts tiek veikts vismaz 2-3 mācību kabinetos, nomainītas skolas kāpņu margas skolēnu drošībai, 

siena starp sporta zāles balkonu, nomainīts grīdas segums lielākajā daļā skolas, ierīkotas labierīcības 

1.stāvā, 90% nomainīta skolas kanalizācijas sistēma, nomainīts jumta segums sporta zālei, uzsākta 

skolas apkārtnes labiekārtošana. Nomainot bruģi pie skolas ieejām, izveidotas uzbrauktuves vides 

pieejamībai cilvēkiem ratiņkrēslos.  

Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. 

Iekštelpās ir daudz zaļo augu, kas ne tikai uzlabo skolas mikroklimatu, bet arī ir izzinošs un 
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pamācošs līdzeklis skolēniem un skolas darbiniekiem. Skolas telpu un apkārtnes sakopšanā iesaistās 

arī skolēni, viņu vecāki un skolotāji pavasara un rudens talkās. Ar skolas un vecāku biedrības 

atbalstu skolā iekārtota rotaļu telpa 1.-3.klašu skolēniem. 

Skolēniem ir ierīkotas riteņu novietnes, kuras rudens un pavasara periodā izmanto gandrīz 

ceturtā daļa skolēnu. 

Pēc skolas iesnieguma pašvaldībai uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes un “guļošie policisti” uz 

Skolas ielas, kur atrodas arī pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte” un Engures Mūzikas un mākslas 

skola. Pa skolas teritoriju  notiek regulāri pašvaldības policijas reidi, gan ceļu satiksmes noteikumu 

pārbaudei, gan smēķētāju novēršanai skolas teritorijā.  

Stāvlaukumos uz asfalta ir atbilstošas norādes automašīnu novietošanai, speciālas atzīmes 

autobusu apstāšanās vietām. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas fiziskā vide liecina par mērķtiecīgi plānotu 

un realizētu skolas budžetu, plānotu saimniecisko 

darbību un veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību. 

 Skolas tīrību ikdienā uztur dežūrapkopējas. 

 Skolas telpas un apkārtne ir estētiski sakārtotas, 

apzaļumotas, notiek plānotas talkas. 

  Zaļās klases iekārtošana. 

   Skolas muzeja labiekārtošana. 

   Skolas estētiskās vides uzlabošana, klašu 

kosmētikie remonti. 

   Turpināt labiekārtot skolas apkārtni. 

   Skolas ugunsdrošības sistēmas plānošana 

un izveide. 

  Skolas ventilācijas sistēmas 

atjaunošana. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

  

 4.6. Iestādes resursi 

  
 15.tabula „Izglītības iestādes finansiālais nodrošinājums” 

 2016.gads 2017. gads  2018. gads 

Kopā 801467 899940 864295 

 

Atalgojums un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

pedagogiem 

353212 371865 370518 

Atalgojums un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

pārējiem darbiniekiem 

192481 224316 236383 

Mācību līdzekļi un materiāli 4379 7365 4651 

Bibliotēku krājumi 2394 2660 1161 

Ēdināšanas izdevumi 57798 63978 63523 

Transporta izdevumi 32792 44904 42462 

Kārtējie remontdarbi un iestādes 

uzturēšanas materiāli 

61562 47487 29741 

Saimnieciskie pamatlīdzekļi 2888 5582 6971 

I e ņ ē m u m i  
Finansētājs    

Pašvaldības dotācija        360676 298490 374172 

Valsts mērķdotācija pedagogu algām 357283 372748 369907 

Valsts dotācija mācību grāmatām un 4920 4633 4440 
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līdzekļiem 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 84894 117718 113438 

Kopā: 807773 893589 861957 

  
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa un ārpusklases nodarbību 

nodrošināšanai. Sākumskolā ir klašu sistēma, savukārt pamatskolā un vidusskolā darbojas kabinetu 

sistēma. Katram skolotājam ir savs kabinets. Ir precīzas norādes uz telpu durvīm, ir noteikta kārtība 

telpu (mācību kabinetu, bibliotēkas, informātikas kabineta, sporta zāles u.c.) izmantošanai. 

Atsevišķas telpas ir  logopēdam, psihologam, medmāsai, karjeras konsultantam. 

Klašu telpas ir atbilstošas skolēnu skaitam un to iekārtojums atbilst mācību procesa 

nodrošināšanai. Klašu telpu iekārtojums un mēbeles atbilst skolēnu vecumam un augumam.  

Skolā ir nepieciešamie materiālie resursi izglītības programmu īstenošanai, notiek regulārs 

plānveidīgs to papildināšanas darbs, atbilstoši izglītības programmu vajadzībām. 95% skolas 

mācību kabinetu nodrošināti ar projektoriem vai ekrāniem, interaktīvajām tāfelēm. Visos kabinetos 

ir datori ar interneta pieslēgumu, ir divi atbilstoši iekārtoti informātikas kabineti, kurus izmanto arī 

citu mācību priekšmetu stundās. 

Ar mācību grāmatām un darba burtnīcām skolēnus 100% nodrošina skola. Skolā ir grāmatu 

vākojamais aparāts, kas nodrošina grāmatu estētisko stāvokli. Ir bibliotēka, kur iekārtota arī 

internetlasītava, pieejams kopējamais aparāts un printeri. Tiek atjaunots mācību līdzekļu un 

daiļliteratūras, kā arī pedagoģiskās literatūras klāsts.  

Klases un kabineti ir nodrošināti ar mēbelēm un darbam nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem. Skolā notiek plānveida remontdarbi un inventāra nomaiņa. Pedagogi zina kārtību, kādā 

uzskaita, pieprasa un saņem inventāru, mācību līdzekļus, mācību grāmatas. Skolas vadība informē 

skolas kolektīvu par resursu iegādi. 

Skolā rit aktīvs ārpusstundu darbs sporta zālē, aktu zālē, pagasta kultūras namā, 

datorkabinetos. Skolai ir  laba apskaņošanas un gaismas iekārta, kura tiek izmantota skolas 

pasākumos. 

Ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdnīca ir apgādāta ar atbilstošām mūsdienīgām 

profesionālām iekārtām (trauku mazgājamā mašīna, ledusskapji, plītis, salātu griezējs, putotājs, 

saldētavas) un inventāru. 

Skolai ir savs transports: divi skolēnu autobusi: ISUZU ar 28 pasažieru vietām un 

MERCEDES INTURIO ar 40 pasažieru vietām, kā arī 9 vietīgs mikroautobuss RENAULT 

TRAFIC, ko lielākoties izmanto sacensībām, konkursiem, olimpiādēm un saimnieciskiem 

pārvadājumiem. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir atbilstoši aprīkotas nepieciešamās telpas 

izglītības programmu un ārpusklases nodarbību 

realizēšanai un atbalsta personālam.  

 Materiāltehniskie resursi katru mācību gadu tiek 

būtiski papildināti. 

 Katram skolotājam ir savs darba kabinets, 

internetpieslēgums, dators. 

 Skolā darbojas sava skolas ēdnīca, kas nodrošināta 

ar nepieciešamo inventāru un iekārtām. 

 Skolai ir savs transports. Tā noslogotība tiek 

kontrolēta.  

 Turpināt mācību kabinetu plānveidīgu 

aprīkošanu ar mūsdienu tehnoloģijām. 

 Veikt mācību telpu vides iekārtošanu 

atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām.   

 

 

Vērtējuma līmenis –  ļoti labi 
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4.6.2. Personālresursi 

Skolā nokomplektēts viss izglītības programmu realizēšanai nepieciešamais personāls un 

sekmīgi darbojas skolas atbalsta personāls - logopēde, psiholoģe, medicīnas māsa, speciālais 

pedagogs, mūzikas terapeits, sociālais pedagogs, karjeras konsultants. Skolotājiem darbā palīdzību 

sniedz skolotāja palīgs. 

Skolas kolektīvs regulāri papildinās ar gados jauniem kadriem. Pēc augstskolas beigšanas 

2017.gadā skolā sāka strādāt ķīmiķis, kurš papildus apguva pedagoģijas pamatus B kursos. 

 Pedagogiem ir atbilstoša izglītība mācību procesa sekmīgai realizācijai. Visi skolotāji atzīst, 

ka skolas vadība atbalsta skolotāju tālākizglītību. Metodisko jomu sēdēs tiek plānotas dažādas 

tālākizglītības vajadzības un iespējas. Skolotāji regulāri papildina savu pedagoģisko izglītību 

tālākizglītības kursos, kas atbilst skolas mērķim un attīstības plānā paredzētajām prioritātēm. 

Skolotāji kopīgi ar administrāciju plāno tālākizglītības nepieciešamību, metodisko jomu sēdēs 

pārrunā un iesaka tālākizglītības iespējas. Maksa par skolotāju tālākizglītību tiek segta no skolas 

budžeta līdzekļiem. 

15.attēls “Skolas pedagogu izglītība, vecuma kategorija, darba veids, dzimums” 

 

16.attēls “Skolas tehniskā personāla izglītība, vecuma kategorija, dzimums, darba veids” 
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16.tabula „Skolas darbinieku skaita izmaiņas” 

 

Izvērtējot izglītības programmu prasības, skolotāju vajadzības, skolā tiek plānoti regulāri 

skolotāju tālākizglītības kursi. 2018.gadā visiem skolas skolotājiem tika organizēti kursi 

“Iekļaujošās izglītības sekmīga īstenošana izglītojamajiem ar dažādiem/ vairākiem funkcionāliem 

traucējumiem”. 2018./2019.mācību gadā paralēli skolas skolotāju darba izvērtēšanai LU SIIC 

speciālisti vadīja nodarbības skolotājiem par efektīvu mācību stundu, produktīvu AS, metakognitīvo 

domāšanu. Divi skolas skolotāji apguva “Mācīšanās konsultanta sagatavošanas kursus reģiona 

vajadzībām” . Arī 2019./2020.mācību gadā plānoti kursi saistībā ar jaunā mācību satura ieviešanu. 

Darbinieku tālākizglītības realizēšanai skolā darbojas noteikta sistēma, kuru pārrauga 

direktore. Skolotāji regulāri saņem informāciju par tālākizglītbas kursiem. Visu darbinieku 

apmeklētie maksas kursi un semināri tiek apmaksāti. Katru gadu tiek plānoti līdzekļi darbinieku 

tālākizglītībai. Periodiski tiek izvērtēta visu skolas darbinieku tālākizglītības nepieciešamība un 

efektivitāte.  

Skolotāji darbojas novadu metodiskajās apvienībās, skolas metodiskajās jomās, metodiskajā 

padomē un pedagoģiskajā padomē. Skolas metodisko darbu vada direktores vietniece izglītības 

jomā. Skolotāji regulāri apmainās ar tālākizglītībā  iegūto informāciju un efektīvi izmanto pašu 

skolas pedagogu zināšanas un pieredzi. Skolas pedagoģiskajās sēdēs notiek skolotāju iegūtās 

pieredzes semināros un kursos izklāsts. 

Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs skolā un ārpus skolas, 

darbojas projektos gan ar skolēniem, strādājošajiem un pensionārien, gan paši personīgi neatkarīgi 

no skolas.  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas skolotājiem ir atbilstoša izglītība mācību 

procesa sekmīgai realizācijai. 

 Skolas vadība nodrošina pamatotu semināru un 

kursu apmeklētību, nodrošinot mācību procesa 

nepārtrauktību. 

 Skola mērķtiecīgi, plānveidīgi un arī finansiāli 

atbalsta skolotāju tālākizglītību kursos, semināros, 

konferencēs. 

  Vienotas pieejas nodrošināšanā, organizēt 

seminārus un kursus skolā visam skolas 

kolektīvam. 

  Veicināt skolotāju savstarpējo mācīšanos 

savas kompetences pilnveidei. 

  Darbam skolā vairāk piesaistīt jaunos 

skolotājus. 

 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas pašvērtēšana balstīta uz skolas mācību gada rezultātu analīzi, iekšējo kontroli, 

skolēnu, vecāku, skolotāju anketēšanas rezultātiem, skolotāju pašvērtējumiem. Vērtēšana notiek 

visos skolas darba aspektos. Pašvērtēšanas process ir regulārs un mērķtiecīgs, to vada skolas 

vadības komanda. Rezultāti tiek apkopoti un analizēti pedagoģiskās padomes sēdē. 

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Savu 

sasniegumu izvērtēšanā tiek iesaistīti arī skolēni. 

Pašvērtēšanas procesā iegūtā informācija ir pamats, lai ik gadu noteiktu skolas darba stiprās 

puses un izvirzītu nepieciešamos uzlabojumus. Ar skolas darba izvērtēšanas rezultātiem tiek 

 2016./2017 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Pedagogu skaits 29 31 30 29 

Tehniskie darbinieki 25 24 24 23 

Kopā skolas darbinieki  54 55 54 52 
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iepazīstināts pedagogu kolektīvs, skolas padome, skolēni. Iegūtā informācija tiek izmantota tālākā 

darba plānošanā.  

Iepriekšējais skolas attīstības plāns izstrādāts  2017. - 2019. gadam. Tajā izvirzītās 

prioritātes, mērķi un uzdevumi tika regulāri pārskatīti saskaņā ar skolas darba ikgadējo 

pašvērtēšanu.  

 Skolas attīstības plāns veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus un iepriekš veiktā darbā 

izvērtējumu, kurā piedalījušies pedagogi, vecāki, izglītojamie un tehniskie darbinieki. Skolas 

attīstības plāna veidošana notiek demokrātiski. Visām metodiskām jomām, skolas padomei, skolēnu 

domei un darbiniekiem ir iespējams iesniegt savus priekšlikumus attīstības plāna sagatavošanā, kā 

arī vēlāk ierosināt izdarīt grozījumus, ja tas būtu nepieciešams. Attīstības plāna realizēšana 

atspoguļojas konkrētā mācību gada darba plānā. 

Regulāri notiek tikšanās ar Engures pagasta deputātiem, Engures novada domes vadību, 

informējot par skolas darbu un iepazīstinot viņus ar skolas attīstības vajadzībām 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas vadība plāno un realizē regulāru skolas 

darba izvērtējumu, iesaistot tajā skolēnus, vecākus 

un darbiniekus. 

 Pašvērtēšanas procesā konstatētās darba stiprās 

puses un nepieciešamos uzlabojumus izmanto, 

plānojot skolas turpmāko darbu. 

  

  Veidot skolas attīstības plānu nākamajam 

plānošanas periodam, ņemot vērā valstī un 

pašvaldībā izvirzītās attīstības prioritātes, 

skolas vajadzības. 

Vērtējuma līmenis –  labi 

  

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas darbību nosaka „Engures vidusskolas nolikums”. Skolas iekšējie noteikumi, lēmumi 

tiek izskatīti metodiskajā padomē, metodiskajās jomās vai darba grupās un apspriesti pedagoģiskās  

padomes sēdēs, pēc nepieciešamības arī skolas padomē vai skolēnu domē. Pastāvīgi tiek strādāts pie 

dokumentācijas aktualizēšanas. 

Visu skolotāju un darbinieku pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas darba 

līgumos, amata aprakstos, skolas darba kārtības noteikumos.  

Dažāda līmeņa darbinieki skolā tiek pieņemti darbā valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu 

kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības.  

Pedagogu slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu prasības un 

racionālas darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Lielākai daļai 

skolotāju darba slodze ir optimāla izglītības programmu realizēšanai, tomēr vismaz puse skolotāju 

atzīst, ka vēlētos mazāku darba slodzi, lai varētu labāk sagatavoties stundām un vairāk laika veltīt 

savas personības izaugsmei.  

Sekmīgi darbojas metodiskā padome, kuras darbību nosaka „Engures vidusskolas metodiskā 

darba organizēšanas noteikumi”. 

Skolas kvalitatīva darba nodrošināšanai, informācijas apmaiņai, metodiskā procesa 

pilnveidei notiek regulāras apspriedes, informatīvās iknedēļas sanāksmes visiem skolas skolotājiem, 

metodiskās padomes un metodisko jomu sanāksmes, atbalsta personāla un priekšmetu skolotāju 

sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, skolas padomes sēdes, skolēnu domes sēdes. 

Ar 2019./2020.mācību gadu skolā mainījusies skolas vadības struktūra – nav štata vietas – 

direktora vietnieks audzināšanas darbā : pamatojums – audzināšanas un mācību darbs ir nešķirami. 

Skolā ir precīza vadības struktūra un veiksmīgs vadības komandas darbs. Skolas mācību un 

audzināšanas darbu organizē divi vietnieki, kuriem ir pieredze un atbilstoša kvalifikācija. 

Saimnieciskos jautājumus pārrauga direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos. Visiem ir 
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precīzi noteikti darba pienākumi un atbildība. Skolas direktore atbilstoši deleģē pienākumus un veic 

kontroli par to izpildi. Skolas darbinieki, skolēni un vecāki zina, par kādiem jautājumiem var 

vērsties pie katra no skolas vadības. Skolas vadība sadarbojas savā starpā, būtiskus jautājumus 

izlemj kopā. Komunikācijai izveidota WhatsApp administrācijas grupa. 

Skolas vadība veicina radošu darbības vidi skolā, atbalsta dažādas skolēnu un skolotāju 

aktivitātes darba pilnveidē un dažādošanā, organizē pasākumus, kuri var veicināt labu gaisotni un 

savstarpējo sapratni skolas kolektīvā.  

Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu, informē par jaunumiem, sasniegumiem, pieredzi 

un citām darba aktualitātēm „Engures novada ziņās” un skolas mājas lapā, Facebook kontā. Ir 

veiksmīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un novada Domi, skolas un skolēnu padomi un Tukuma, 

Engures, Jaunpils novadu Izglītības pārvaldi. Skolas vadība atbalsta jebkuru mērķtiecīgu sadarbību 

ar citām organizācijām, skolām un iestādēm. 

Klašu komplektu piepildījums  ir normatīvajiem aktiem atbilstošs. Klasēs, kur skolēnu skaits 

ir virs 20, nodrošinot atbalsta pasākumus un individuālu darbu - matemātika, latviešu valoda un 

angļu valoda tiek mācīta grupās. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija, 

skolas iekšējie noteikumi izstrādāti demokrātiski. 

 Skolā ir precīza vadības struktūra un veiksmīgs 

vadības komandas darbs. 

 Skolas vadība veicina radošu darbības vidi skolā, 

atbalsta dažādas izglītojamo un pedagogu aktivitātes 

darba pilnveidē un dažādošanā. 

 Skolas informatīvās sapulces, metodiskais darbs, 

atbalsta personāla apspriedes nodrošina informācijas 

apriti un pedagogu viedokļa regulāru uzklausīšanu. 

 Skolas vadība sadarbojas ar personālu, skolēniem 

un viņu vecākiem. 

  Aktualizēt iekšējo kontroli, t.sk. stundu 

vērošanu, mācīšanas un mācīšanās 

kvalitātes vērtēšanu. 

   Visa skolas kolektīva iesaiste skolas 

mērķu, uzdevumu un vīzijas realizēšanā. 

   

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība sadarbojas ar skolas padomi, pašvaldību, Tukuma, Engures, Jaunpils novadu 

Izglītības pārvaldi, sabiedriskajām organizācijām, rūpējas par skolas prestižu. 

Regulāri kopā sanāk Engures pagasta pašvaldības iestāžu vadītāji, lai iesaistītos kopīgā 

Engures dzīves plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Šajās sanāksmēs piedalās skolas direktore un 

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā. Par gaidāmajiem jaunumiem direktore informē skolas 

skolotājus iknedēļas sanāksmēs. 

Skolas direktores vietnieks saimnieciskajā jomā ir Engures novada domes deputāts, kas 

sniedz lielākas iespējas informācijas apritē. 

Notiek skolas vadības, atbalsta personāla un skolotāju veiksmīga sadarbība ar Engures 

novada Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, pašvaldības policiju, kultūras namu, vietējiem uzņēmējiem, 

novada deputātiem. 

Skolas skolotāji iesaistījušies semināru vadīšanā skolā un ārpus tās.  

Skola regulāri organizē Engures novada skolu koru nometni un sadziedāšanās pasākumus, 

deju festivālu “Trakā kaza”. Notiek kopīgi organizēti pasākumi ar Engures Mūzikas un mākslas 

skolu un PII „Spārīte”. 

Skolā atbalstot dažādus pētījumus, notiek aptaujas – OECD PISA pētījumi, izglītības iestāžu 

vides kvalitātes un drošuma pētījums, bērnu antropometrisko parametru un skolas vides pētījums, 
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fiziskās aktivitātes veicinošs vides pētījums, atkarību izraisošu vielu lietošanas izplatība jauniešu 

vidū. 

Skolas sporta zāle tiek izmantota pagasta, novada un arī reģiona sporta sacensību 

organizēšanai un vakaros to izmanto pagasta iedzīvotāji. 

Skolas internātā ik vasaru notiek atpūtas un sporta nometnes, un semināri. Šo iespēju 

izmanto ne tikai dažādas organizācijas no Latvijas, bet arī no Krievijas un Lietuvas. Viņu 

atsauksmes par Engures vidusskolas sniegtajiem pakalpojumiem vienmēr ir bijušas pozitīvas. 

Skolas un internāta telpās notiek pasākumi pagasta senioriem, jaunajām māmiņām, novadā 

organizēto sociālo projektu īstenošanā. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas vadībai un skolotājiem ir laba sadarbība ar 

pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. 

 Skola veiksmīgi piedalās dažādos projektos. 

  

 Visa skolas kolektīva iesaiste skolas 

mērķu, uzdevumu un vīzijas realizēšanā – 

skolas tēla popularizēšanā sabiedrībā. 

 Turpināt sadarbību ar novada un valsts 

institūcijām. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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Engures vidusskolas darbības jomu novērtējuma kopsavilkuma tabula  
 

Joma un rezultatīvais rādītājs Vērtējuma 

līmenis 

1. Mācību saturs 

 1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas ļoti labi 

2.Mācīšana un mācīšanās 

2.1.Mācīšanas kvalitāte labi 

2.2.Mācīšanās kvalitāte labi 

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

3.Izglītojamo sasniegumi 

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ļoti labi 

3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos labi 

4.Atbalsts izglītojamiem 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  ļoti labi 

4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) ļoti labi 

4.3.Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

4.4.Atbalsts karjeras izglītībā ļoti labi 

4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai ļoti labi 

4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām labi 

4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

5.Iestādes vide 

5.1.Mikroklimats labi 

5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība ļoti labi 

6.Iestādes resursi 

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi ļoti labi 

6.2.Personālresursi ļoti labi 

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana labi 

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ļoti labi 

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām ļoti labi 
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Turpmākā attīstība 

Pamatjoma Uzdevumi 

Mācību saturs     Izveidot skolai optimālāko vidējās izglītības modeli, ievērojot 

skolēnu vēlmes un skolas resursus. 

   Uzsākt ieviest jauno kompetencēs balstīto mācību saturu. 

   Veikt izmaiņas mācību stundu paraugplānā atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

   Metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem jaunā vispārējās vidējās 

izglītības un pamatizglītības standarta realizēšanā. 

  Turpināt atjaunināt, modernizēt mācību kabinetos mācību tehniskos 

līdzekļus izglītības programmu apguves uzlabošanai un metožu 

daudzveidošanai. 

Mācīšana un mācīšanās    Aktualizēt formatīvo vērtēšanu kā mācību procesa būtisku 

sastāvdaļu. 

   Veicināt skolotāju sadarbības iespējas, savstarpējās stundu 

vērošanas, mācību grupu darbu, pieredzes apmaiņu. 

    Pilnveidot skolēnu mācīšanās kompetences, stratēģiju pielietojumu 

mācību procesā 

    Pilnveidot skolotāju prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā 

mācību procesā. 

    Veidot starpdisciplināras stundas un pārbaudes darbus, 

sadarbojoties vairāku mācību priekšmetu skolotājiem, tādējādi radot 

skolēniem dziļāku izpratni par mācību jomu kopsakarībām un 

starppriekšmetu saikni. 

Izglītojamo sasniegumi    Aktualizēt skolēnu mācīšanās motivācijas jautājumus, veidot 

skolēnos augstāku motivāciju regulārai konsultāciju apmeklēšanai. 

   Veidot skolotāju vienotu izpratni par produktīvu, skolēncentrētu 

mācību stundu. 

   Savlaicīgi izvērtēt cēloņus un riska faktorus skolēnu nesekmībai. 

   Analizēt skolēnu mācību sasniegumus un uzvedības dinamiku, lai 

sekmētu katra skolēna izaugsmi. 

Atbalsts izglītojamiem     Realizēt projektus “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās 

izglītības iestādēs”, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, “Latvijas skolas soma” 

   Uzņēmējdarbības popularizēšanai, sadarboties ar “Junior 

Achievement Latvija”. 

   Turpināt izglītot skolēnus, kā rīkoties dažādās ar vardarbību 

saistītās situācijās skolā un ārpus skolas. 

   Mācīt skolēniem objektīva pašvērtējum a veidošanu uzstādīto 

karjeras mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

   Pilnveidot skolēnu ģērbšanās un uzvedības kultūras un saskarsmes 

prasmes. 

   Atbalstīt kolektīvus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos. 

   Nostiprināt skolēnos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, 

pilsonisko līdzdalību un atbildību.  

Iestādes vide    Veicināt skolēnos atbildību un izpratni par savu uzvedību. 

   Pozitīvas sadarbības vides nostiprināšana skolā un pašvaldībā. 

   Zaļās klases iekārtošana. 

   Skolas muzeja labiekārtošana. 

   Skolas estētiskās vides uzlabošana, klašu kosmētikie remonti. 
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   Turpināt labiekārtot skolas apkārtni. 

   Skolas ugunsdrošības sistēmas plānošana un izveide. 

   Skolas ventilācijas sistēmas atjaunošana. 

Iestādes resursi    Skolas finansu resursu nodrošinājums, balstoties uz Engures 

novada Domes piešķirto budžetu. 

   Optimāli organizēt skolas darbu vasarā, iznomājot telpas. 

 Darbam skolā vairāk piesaistīt jaunos skolotājus.  

 Pedagogu tālākizglītībā vairāk izmantot pašas skolas potenciālu. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

   Aktualizēt iekšējo kontroli, t.sk. stundu vērošanu, mācīšanas un 

mācīšanās kvalitātes vērtēšanu. 

   Visa skolas kolektīva iesaiste skolas mērķu, uzdevumu un vīzijas 

realizēšanā. 

   Vienotas pieejas nodrošināšanā, organizēt seminārus un kursus 

skolā visam skolas kolektīvam. 

 

 

 

 
Engures vidusskolas direktore       I.Kalnozola 

 

 

 

 
SASKAŅOTS 

Engures novada domes priekšsēdētājs      G.Važa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


