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SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Ikšķiles vidusskola (turpmāk – Skola) ir Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
dibināta izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās un speciālās pamatizglītības programmas un vidējās
izglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums, citi izglītības iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti,
dokumenti un Ikšķiles vidusskolas nolikums.
Ikšķiles skolas pirmsākumi meklējami 1864. gadā, kad Elkšņu kroga ēkā tika izveidota pagasta
skola. 1966. gadā Ikšķiles centrā atklāja astoņgadīgo skolu, kuru drīz pārveidoja par deviņgadīgo
skolu, bet jau 1990. gadā pēc piebūves pabeigšanas tika atvērtas vidusskolas klases. 2002. gadā
Skolai tapa sporta komplekss ar zāli un palīgtelpām. 2008. gadā pašvaldība uzcēla piebūvi, kas deva
jaunas mācību, administrācijas un saimniecības telpas. 2011. gadā tika atklāts pēc pašvaldības
iniciatīvas uzbūvētais stadions. 2016. gada rudenī tika veikta visas Skolas ēkas renovācija (apkure,
ventilācija, fasāde, ēdināšanas korpuss). 2018. gada 1. septembrī tika atklāts Skolas jaunais
sākumskolas korpuss: ar 16 mūsdienīgi aprīkotām mācību telpām, skolotāju sagataves telpām,
konferenču un trenažieru zālēm, ar plašu garderobi Skolas pagrabstāvā, nodrošinot katram
izglītojamam (turpmāk – skolēni) individuālu, slēdzamu skapīti.
Skola īsteno četras vispārējās pamatizglītības, četras speciālās pamatizglītības un trīs vispārējās
vidējās izglītības programmas (1. tabula).
1. tabula
Informācija par Skolā īstenotajām izglītības programmām (IP)
Informācija par licencēm
Nr.
p.k.

IP kods

IP nosaukums

1.

21015611

2.
3.

21011111
23013111

4.

23012111

5.

21015611

6.

21015811

7.

31013011

8.

31012011

9.
10.
11.

21011111
31016011
21015811

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
Pamatizglītības programma
Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma
Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) humanitārā un
sociālā izglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena programma
Pamatizglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem

V-7332

Licences
izsniegšanas
datums
22.07.2014.

V-8517
V-8519

02.05.2016.
02.05.2016.

V-8518

02.05.2016.

V-8899

12.12.2016.

V-8900

12.12.2016.

V-8521

02.05.2016.

V-8520

02.05.2016.

V-3454
V-3458
V-3457

31.07.2020.
31.07.2020.
31.07.2020.

Licences
Nr.

Kopš 2015. gada skolēnu skaits Skolā ir nepārtraukti pieaudzis. Ikšķiles novada demogrāfiskās
situācijas izpētes dati liecina, ka turpmākajos trīs gados skolēnu skaits turpinās pieaugt.
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2. tabula
Informācija par skolēnu skaitu skolā 5 gadu periodā
Mācību gads

2016./2017.

2017./2018.

2018./2019.

2019./2020.

2020./2021.

Skolēnu skaits

905

975

1020

1067

1130

2020. gada 1. septembrī mācības skolā uzsāka 1130 skolēni 44 klašu komplektos. No tiem
1069 apgūst pamatizglītības programmas, bet 61 – vispārējās vidējās izglītības programmas.
Skola piedāvā plašu interešu izglītības klāstu.
Skolas vadības darbu nodrošina direktors, divi direktora vietnieki izglītības jautājumos, viens
direktora vietnieks audzināšanas jautājumos, viens direktora vietnieks informācijas nodrošinājuma
un atbalsta jomā un saimniecības vadītājs.
Skolā strādā 93 pedagoģiskie darbinieki (turpmāk – pedagogi). Pedagoģiskie darbinieki
pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: priekšmetu mācīšanas metodika, audzināšanas
jautājumi, datorzinības, IT izmantošana izglītībā.
Skolā strādā plašs atbalsta personāls – 2 psihologi, 2 sociālie pedagogi, 2 speciālie pedagogi,
2 logopēdi un 2medicīnas darbinieki.
No 2017./2018. māc. g. Skola iesaistījusies ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis – veicināt individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu,
uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus. Projekta ietvaros Skolā strādā 4 pedagogu
palīgi.
Skolas saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – kancelejas vadītāja, datorsistēmu
tehniķis, dežurants, 2 sporta zāles dežuranti, santehniķis, elektriķis, tehniskais strādnieks, sētnieks,
14 apkopējas un 2 garderobistes.
Skolas telpas ir ļoti labā vizuāli estētiskā un tehniskā stāvoklī. Sporta nodarbības notiek
modernās, labiekārtotās un labi aprīkotās divās sporta zālēs un stadionā.
Skolai ir savs ēdināšanas bloks, kurš nodrošina ēdināšanu visiem Skolas skolēniem.
Skolas finansējumu nodrošina Pašvaldība un valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba
algas samaksai un mācību līdzekļu iegādei. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti Skolas vajadzībām saskaņā
ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, izlietojums ir racionāls un efektīvs.
Skola izglītojamajiem rīko dažādus veselības, karjeras un drošības izglītības pasākumus. Skolā
notiek dažādi pasākumi, kas ir kļuvuši par tradīciju un bez kuriem nav iedomājama Skolas ikdiena.
Piemēram: 1. septembris – Zinību diena, Dzejas dienas, Vidusskolēnu iesvētības, Skolotāju sporta
spēles, Skolotāju diena, Rudens balle, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Spēkavīru cīņas “Lāčausis”, Lāpu
gājiens, Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Adventes vainaga aizdegšana, Lielās egles
iedegšana, Baltais koncerts, “Ar baltām pārslām paldies sakām” – labāko un centīgāko skolēnu un
viņu vecāku pieņemšana pie direktora, Ziemassvētku balle, Barikāžu atceres pasākumi, Mīlestības
balle, POP iela, Pavasara ceriņu balle, Sadraudzība ar Lietuvas Kelmes apgabala Šaukenu vidusskolu,
Mātes dienas koncerts, Vecāku balle, Žetonu vakars ar iestudētām izrādēm, Pēdējais zvans, Mākslas
dienas, Muzeja nakts skolā. Tāpat skolā notiek olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātu
godināšana, Svētku rīti vestibilā, vides sakārtošanas akcijās.
Skola iesaistās arī dažādos labdarības pasākumos.
Ikšķiles vidusskola ir iesaistījusies kustībā “Draudzīgā skola”.
Sadarbībā ar Ikšķiles novada sporta metodiķi, Skola piedalās sporta pasākumu rīkošanā
(Olimpiskā diena u.c.), kopdarbā ar Veselības un sociālo lietu pārvaldi Skola piedalās veselības
izglītības pasākumos. Sadarbībā ar Tūrisma informācijas centru Skola rīko Militāri patriotisko
pārgājienu Zilajos kalnos.
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Šajā mācību gadā turpinājās sadarbība ar Latvijas olimpiskās komiteju tās organizētajā projektā
“Sporto visa klase”.
Jau ceturto gadu, skolā norisinās starptautiskais konkurss angļu valodā “Hippo”.
Ikšķiles vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2
(KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “JOURNEY”(Ceļojums) īstenošanā.
No 2017. gada septembra Skola ir JAL (Junior Achievement – Young Enterprise Latvija)
dalībskola. Skola aktīvi piedalās JAL organizētajos Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos.
Skola ir iesaistījusies ERASMUS+ programmas “Eiropas Brīvprātīgais Darbs” projektā. No
2019. gada septembra mūsu skolā strādāja brīvprātīgā Lala Ismayilova no Azerbaidžānas.
Šajā mācību gadā skola ir iesaistījusies debašu Līderu skolas projektā “Debate Leader School
2019/2020”, ko organizē Rīgas Ekonomikas Augstskola, “QUO tu domā” un Britu padome.
2019. gadā Skola ir iesaistījusies programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”.
Ikšķiles vidusskolai tiek veidota sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, lai realizētu vidējās
izglītības padziļināto kursu piedāvājuma nodrošināšanu nākamajā mācību gadā.
Ikšķiles vidusskolas attīstības plāns izstrādāts balstoties uz:
1. Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam, “Nākotnes prasmes nākotnes
sabiedrībai”;
2. Ikšķiles novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam.
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IKŠĶILES VIDUSSKOLAS VĪZIJA
Ikšķiles vidusskola – mūsdienīga un konkurētspējīga skola, labs sākums daudzpusīgas
personības izaugsmei.

SKOLAS PAMATMĒRĶIS
Veidot demokrātisku, radošu un drošu izglītības vidi, skolēnu, vecāku un pedagogu savstarpējā
sadarbībā organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standarta un
valsts vispārējās vidējās izglītības standarta noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

SKOLAS UZDEVUMI
1. Nodrošināt kompetenču pieejā balstītu saturu, sekmējot izglītojamo lietpratību.
2. Veicināt skolēnu pašvadītu mācīšanos, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, apzinoties savus
pienākumus un tiesības.
3. Radīt skolēniem vidi un iespējas jaunrades pieredzes iegūšanai un pašizpausmei.
4. Attīstīt spēju argumentēti spriest un izteikt savu viedokli.
5. Stiprināt skolēnu lokālpatriotismu, nacionālo un valstisko identitāti.
6. Iedzīvināt vērtības un tikumus skolēna ikdienas ieradumos.
7. Sekmēt skolēnos izpratni par karjeras un mūžizglītības nozīmi personības izaugsmē.
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SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNĀ IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES 2017./2018. –
2019./2020. MĀCĪBU GADIEM UN SASNIEGTIE REZULTĀTI
2017./2018. māc. g.
Joma:
Mācību
saturs

Rezultāti

1. Metodisko komisiju un
jomu koordinatoru
sadarbība jaunā mācību
satura apspriešanā,
priekšlikumu
sagatavošanā.
2. Pedagogu iepazīstināšana
ar integrētā mācību satura
procesa būtību.

2018./2019. māc. g.

2019./2020. māc. g.

1. Izglītības mūsdienīgai
lietpratībai mācību satura
un pieejas pakāpeniska
ieviešana.
2. Hospitēt mācību stundas
ar mērķi analizēt un
pilnveidot integrētā
mācību satura stundas.
3. Sekmēt digitālo mācību
materiālu un metodisko
līdzekļu izstrādi –
dalīšanās pieredzē,
mentorings.

1. Izglītības mūsdienīgai
lietpratībai mācību
satura un pieejas
ieviešana atbilstoši
laika grafikam.

Mācību jomu koordinatori organizē mācību jomu pedagogu sadarbību (pedagogu gada
konferences augustā) integrēta vienota mācību satura izstrādē 1., 4., 7., 10.klasei.
Skolotājiem, kuri Skolas ietvaros ir vienīgie kāda mācību priekšmeta skolotāji, tika
organizēta pieredzes apmaiņas platforma Latvijas starpskolu līmenī (Ikšķiles vidusskola,
Rīgas 45.vidusskola, Ozolnieku vidusskola, Gulbenes 2.vidusskola).
Sākumskolas posmā skolotāji veido metodisko darbu datubāzi koplietošanas vidē, kā arī
strādā pie metodiskā kabineta izveides.

1. Pedagogu darba grupas –
1. Integrētā mācību satura
1. Ieviest integrētā
pedagogu sadarbība atbilsstundu analīze, plānošana,
mācību satura
Mācīšana un
toši klašu grupām, interealizācija.
stundas pamatskolā,
mācīšanās
grētā mācību satura stundu 2. Veicināt pedagogu
analīze.
plānošana un īstenošana.
daudzveidīgu sadarbības 2. Izstrādāt turpmākas
2. Nodrošināt pārmaiņām
modeļu attīstību mācību
integrētā mācību satura
atbilstošu pedagogu profesatura integrācijai.
stundu īstenošanas
sionālo pilnveidi.
stratēģiju.
3. Atklāto stundu vadīšana /
komanddarbs.
4. Iepazīstināt pedagogu ar
integrētā mācību satura
mācību procesa plānošanas, organizēšanas un vadīšanas būtību, tā ieviešanas
stratēģijas izstrāde.
Joma:

Rezultāti

Skolotāji veica savstarpējo stundu vērošanu un sniedza atgriezenisko saiti saviem
kolēģiem, analizējot stundas, kas izdevās, ko varēja darīt savādāk un kādi būtu turpmākie
izaicinājumi. Katru mēnesi notika “Skolotāju sadarbības grupas” tikšanās, kuru laikā
pedagogi aktualizēja dažādas zināšanas un prasmes (tekstpratība, lasītprasme, didaktika,
mācību stundu modelēšana, starppriekšmetu saikne). 2019./2020. mācību gadā pedagogi ir
realizējuši starpdisciplinārās mācību stundas un citas aktivitātes. Sākumskolas skolotāji
regulāri sadarbojas veidojot starpdisciplināras mācību stundas gan klašu grupu ietvaros,
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2017./2018. māc. g.

2018./2019. māc. g.

2019./2020. māc. g.

gan pa pāriem. No 2020. gada 16. marta, kad skolās tika uzsāktas attālinātās mācības, īpaša
uzmanība tika pievēsta skolēnu pamatprasmes – pašvadītas mācīšanās – veicināšanai.
Joma:
Skolēnu
sasniegumi

1. Stiprināt pedagogu un
1. Pilnveidot skolēnu
skolēnu pētnieciskās
pašvērtējuma prasmes.
darbības prasmes.
2. Integrēt STEM jomu
2. Veikt pedagogu un skolēnu
pulciņus un interešu
aptaujas un to rezultātu
izglītību mācību procesā.
analīzi par vērtēšanu un
3. Jēgpilna informācijas
pašvērtēšanu.
tehnoloģiju izmantošana
mācību procesā un
ārpusstundu darbā.

1. Veikt izpēti par
paveiktā darba
lietderību un noteikt
turpmākos uzdevumus
vērtēšanas un
pašvērtēšanas jomā.

Rezultāti

Skolā ir izstrādāta jauna skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas sniedz precīzāku
skaidrojumu par skolēnu sasniegumu mērķiem un uzdevumiem, iekļaujot tajā arī skolēnu
līdzatbildību par savu sniegumu. Skola veicina un atbalsta izglītojamo dalību mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, ZPD darbu izstrādē, starpvalstu projektos u.c.
Skolēniem ir iespēja pilnveidot savas pētnieciskās prasmes dažādos mācību priekšmetos,
kuros skolotāji piedāvā veidot dažādus projekta darbus par noteiktu mācību tēmu (pētījumi,
modeļi, prezentācijas) un tematiskajās nedēļās. STEM prasmes tiek pilnveidotas gan
dabaszinātņu priekšmetos, gan apgūstot mājturību un tehnoloģijas / dizainu un
tehnoloģijas.

Joma:

1. Junior Achievement Latvia 1. Junior Achievement
1. Karjeras konsultācijas
programmu īstenošanas
Latvia programmu
skolā.
uzsākšana vidusskolas
īstenošanas vidusskolas
posmā.
posmā analīze un
2. Karjeras izglītības
ieviešana pamatskolas
īstenošana mācību un
posmā.
audzināšanas darba procesā 2. Iesaistīšanās ESF
visos Skolas izglītības
programmas „Izaugsme
posmos.
un nodarbinātība”
projektā „Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās iestādēs
īstenošanā”.

Atbalsts
skolēniem

Rezultāti

Skola ir iesaistījusies ESF programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās iestādēs īstenošanā”. Skolā strādā karjeras konsultants,
kurš plāno un organizē karjeras izglītības pasākumus, kas palīdz izglītojamiem iegūt
plašākas zināšanas par turpmākās karjeras iespējām. Tiek organizētas sarunas ar dažādu
profesiju pārstāvji, lai sniegtu skolēniem konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.
10. un 11. klases skolēni ar koru dalībnieku mapes prototipu “Dziedi silti” un
rotaslietām “Lavanda” piedalījās JA Latvia organizētajā skolēnu mācību uzņēmumu
gadatirgū “Cits Bazārs”.
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2017./2018. māc. g.
Joma:
Skolas vide
un resursi

Rezultāti

1. Skolas ārējā un iekšējā
publiskā tēla veidošana.
2. Skolas piebūves
celtniecības noslēguma
posms un labiekārtošana.
3. Mācību procesā un Skolas
darbības nodrošināšanā
izmantojamo tehnoloģiju
atjaunošana un
pilnveidošana.

1. Skolas publiskā tēla
veidošana.

2019./2020. māc. g.
1. Izvērtēt Skolas vides
un resursu pilnveidē
sasniegto un izstrādāt
turpmāko materiāli
tehniskās bāzes
atjaunošanas plānu.

2018. gada rudenī tika atklāts skolas jaunais korpuss. Skolas publiskās komunikācijas
uzlabošanai tika izveidots skolas sociālo tīklu konts portālā facebook. Cieša sadarbība ir ar
Ikšķiles novada pašvaldību un reģionālajiem medijiem (portālu www.ogrenet.lv un
www.fakti.lv), kuros tiek sniegta informācija par dažādām skolas aktualitātēm.
Ir pilnībā atjaunota skolas datorklase, to modernizējot un iekārtojot atbilstoši
mūsdienīgām prasībām un ērtam darbam gan skolēniem, gan skolotājiem.

1. Uzlabot iestādes iekšējo
Joma:
administratīvo procesu
Skolas darba
kvalitāti.
organizācija,
2. Skolas metodiskā darba
vadība un
pārstrukturēšana.
kvalitātes
nodrošināšana
Rezultāti

2018./2019. māc. g.

1. Nodrošināt sociāli atvērtu 1. Veikt kvalitatīvu
un demokrātisku klimatu.
Skolas darba analīzi.
2. Veicināt pedagogu
2. Plānot Skolas darba
iesaistīšanos Skolas darba
turpmāko attīstību.
plānošanā.

Mācību gada noslēgumā tika veikta skolotāju un skolēnu vecāku anketēšana, kuras
ietvaros bija iespēja vērtēt dažādus skolas darbības aspektus, paust savu viedokli par skolas
darbu un vidi, kā arī sniegt ierosinājumus skolas darbības uzlabošanai. Skolā notiek
sistemātisks un demokrātisks darba izvērtēšanas un plānošanas process.
Individuālas skolas vadības komandas pārstāvju sarunas ar skolotājiem mācību gada
noslēgumā ir viena no darba analīzes formām. Skolā ir demokrātiska procesu vadības
pieeja, kas ļauj katram izteikt savu viedokli. Darbinieku iniciatīvas un viedoklis tiek
izmantots skolas turpmākā darba plānošanā un izvērtēšanā.
2020. gada 27. augustā notika pedagoģiskā sēde, kuras ietvaros skolas pedagogi grupās
strādāja pie skolas jaunā attīstības plāna 2021. – 2023. izveides.
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE
Stiprās puses
1. Demokrātiska, atvērta un draudzīga Skola.
2. Augstas pedagogu darba spējas.
3. Pedagogu gatavība pārmaiņām.
4. Stabilas tradīcijas.
5. Plašas interešu izglītības iespējas.
6. Laba sadarbība ar vecākiem.
7. Laba sadarbība ar pašvaldību.
8. Attīstīta pilsoniskā audzināšana.
Vājās puses
1. Vienoto prasību nepietiekama ievērošana.
2. Pedagogu savstarpējās sadarbības trūkums.
Iespējas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konkurētspējīga izglītības piedāvājuma paplašināšana.
Neformālās izglītības piedāvājuma paplašināšana.
Galvaspilsētas tuvums ļauj izmantot visas tās piedāvātās izglītības un kultūras iespējas.
Pozitīva demogrāfiskā situācija un tās provizoriskā attīstība.
Skolēnu vecāku ieinteresētība Skolas attīstībā.
Skolas iesaistīšanās starptautiskajos projektos.
Skolas sadarbība ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

Riski
1.
2.
3.
4.
5.

Skolas tuvums Rīgai un Ogrei (citu skolu (ģimnāziju) darbības kontekstā).
Ārējo faktoru neprognozējama ietekme uz Skolas procesiem.
Telpu trūkums.
Pedagoģiskais personāls.
Kvalitatīvas materiāli tehniskās bāzes nepietiekamība.
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MŪSU IZAICINĀJUMI
Turpināt attīstīt
skolēnu interesi par
STEM nozaru karjeru

Turpināt pilnveidot
skolēnu mācīšanās
prasmes

Paaugstināt iesaisti
starptautiskos
sadarbības projektos

Vienotas vizuālās
identitātes un
mārketinga
stratēģijas izveide

Paplašināt skolas
telpas

Skolēnu piesaiste
vidusskolas posmā

Profesionālu
pedagogu piesaiste

10

VĒRTĪBAS

SADARBĪBA

TRADĪCIJAS

LĪDZDALĪBA

PATRIOTISMS

RADOŠUMS

LABDARĪBA
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – MĀCĪBU SATURS
Prioritāte – Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana.
Mērķis – Nodrošināt kvalitatīvu mācību programmu īstenošanu, atbilstoši kompetenču pieejā
balstītam mācību saturam.

Uzdevumi

2020./2021. māc. g.

2021./2022. māc. g.

 Pilnveidot vispārējas
vidējās izglītības
programmu mācību
saturu, ievērojot
skolēnu intereses un
pieprasījumu.

 Regulāri organizēt
metodisko komisiju
un metodiskās
padomes darbu par
kompetenču apguves
plānojumu un
izmantošanu mācību
stundās.

 Starpdisciplināro
mācību stundu
veidošana.
Sasniedzamais
rezultāts

2022./2023. māc. g.


Pedagogu darba
monitorings,
īstenojot
pilnveidoto
saturu.

 Īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību procesu visās klašu grupās.
 2023. gadā ir izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi pilnveidotā mācību
satura rezultātā.
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Prioritāte – Pedagogu sadarbības veicināšana un izglītojamo kompetenču attīstība izglītības
kvalitātes uzlabošanai.
Mērķis – Veicināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, īstenojot efektīvu mācību stundu.
2020./2021. māc. g.
Uzdevumi

 Aktualizēt mācību
stundas struktūras
nozīmi mācīšanās
kvalitātes
paaugstināšanā.

2021./2022. māc. g.
 Skolēnu zināšanu
diagnostika pēc
attālinātā mācību
procesa.

 Aktualizēt ikdienas
 Radīt vienotu izpratni
mācību procesā katra
par skolas mācību
izglītojamā atbildību
sasniegumu
par mācību stundā
vērtēšanas kārtību,
sasniedzamo
tās ievērošanas
rezultātu kā vienu no
nozīmīgumu mācību
efektīvas, uz skolēnu
procesa uzlabošanai.
mācīšanos virzītas
mācību stundas
 Veicināt tekstpratības
pamatelementiem.
kvalitātes uzlabošanu
 Veicināt pedagogu
dažādos mācību
priekšmetos.
savstarpējo pieredzes
apmaiņu skolā,
 Nodrošināt mūsdienu
novadā.
mācīšanas
tehnoloģiju apgūšanu
un ieviešanu mācību
procesā.
Sasniedzamais
rezultāts

2022./2023. māc. g.
 Pilnveidot skolēnu
mācīšanās kompetences, stratēģiju pielietojumu mācību
procesā.
 Veidot starpdisciplināras stundas un
pārbaudes darbus,
sadarbojoties vairāku
mācību priekšmetu
skolotājiem, radot
skolēniem dziļāku
izpratni par mācību
jomu kopsakarībām
un starppriekšmetu
saikni.

 Diagnosticētas un uzlabotas skolēnu zināšanas un prasmes pēc attālinātā
mācību procesa.
 Uzlabot mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti un īstenot kompetenču
pieeju mācību procesā, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un
mūsdienu tehnoloģiju iespējas, lai veicinātu skolēna personīgo izaugsmi.
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – SKOLĒNU SASNIEGUMI
Prioritāte – Pedagogu, skolēnu un vecāku atbildība skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā un
motivācijas veicināšanā.
Mērķi – Pilnveidot skolēnu iespējas paaugstināt mācību sasniegumus.
2020./2021. māc. g.
Uzdevumi

 Mācību procesa
diferenciācija un
individualizācija,
veicinot skolēna
pašvadītu mācīšanos.
 Turpināt motivēt
skolēnus STEM jomu
apguvei.
 Savlaicīgi izvērtēt
cēloņus un riska
faktorus skolēnu
nesekmībai.

2021./2022. māc. g.

2022./2023. māc. g.

 Paplašināt un
padziļināt sadarbības
prasmes dažādu jomu
pedagogiem.

 Pilnveidot pedagogu
un skolēnu
pētnieciskās darbības
prasmes.

 Turpināt mācību
priekšmetu pedagogu
sadarbību ar atbalsta
personālu mācīšanās
traucējumu
diagnostikā un
ietekmes mazināšanā

 Turpināt analizēt CE
rādītājus pēc
pilnveidotā mācību
satura ieviešanas
skolā.

 Motivēt izglītojamos
piedalīties mācību
priekšmetu
olimpiādēs.
 Analizēt CE rādītājus
pēc pilnveidotā
mācību satura
ieviešanas skolā.

Sasniedzamais
rezultāts

 Skolēni iesaistās sava snieguma un sasniegumu vērtēšanā.
 Skola analizē statistisko informāciju par skolēnu sasniegumiem un izvērtē
iespējas zināšanu līmeņa paaugstināšanai., t.sk., skolēniem ar mācīšanās
grūtībām.
 Skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs,
diskusijās, sacensībās u.c. pasākumos, kas ir viens no instrumentiem skolēna
spēju pilveidošanai, pašizaugsmei un pašapziņas celšanai.
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – ATBALSTS SKOLĒNIEM
Prioritāte – sekmēt 21. gadsimta karjeras izglītībai vajadzīgo prasmju attīstību praktiskam
pielietojumam dzīvē.
Mērķis – Nodrošināt atbalstu skolēniem, ievērojot viņu individuālās attīstības īpatnības, vajadzības.
2020./2021. māc. g.
Uzdevumi

2021./2022. māc. g.
 Atbalsts jauniešiem
Covid-19 pandēmijas
radīto seku
mazināšanai.

2022./2023. māc. g.
 Turpināt piesaistīt
dažādu profesiju
pārstāvjus un skolēnu
vecākus, lai īstenotu
aktivitātes skolēnu
turpmākās izglītības
un karjeras izaugsmei.

 Skolēnu uzņēmējspēju pilnveidošanai turpināt sadarbību ar “Junior
Achievement Latvia”.
 Turpināt mērķtiecīgu, sistemātisku un uz izglītojamo individuālo mācību
prasmju izaugsmi balstītu atbalsta komandas (speciālais pedagogs,
psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa, pedagoga palīgs, logopēds) darbu.
 Turpināt realizēt projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”.
 Atbalsta sniegšana talantīgajiem skolēniem.
 Nostiprināt skolēnos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, pilsonisko
līdzdalību un atbildību.
 Sadarboties skola – ģimene, lai nodrošinātu izglītības ieguvi un personības
attīstību, kā arī veidot izpratni par to, kā īstenot nākotnes ieceres
Sasniedzamais
rezultāts

 Preventīvi mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19
pandēmijas laikā un pēc tās.
 Atbalsta personāls izstrādā rekomendācijas mācību priekšmetu pedagogiem
darbam ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.
 Skolas vadība atbalsta skolēnu iniciatīvas.
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – SKOLAS VIDE, RESURSI
Prioritāte – Turpināt attīstīt mūsdienīgu mācību vidi un veidot pozitīvu un drošu skolas iekšējo un
ārējo tēlu.
Mērķis – sakārtot un pilnveidot skolas fizisko vidi un veidot labvēlīgu iekšējo mikroklimatu.
2020./2021. māc. g.
Uzdevumi

 Turpināt veidot
pozitīvu skolas
publisko tēlu.

2021./2022. māc. g.
 Mūsdienīga
tehnoloģiju kabineta
izveide ar 3D
printeriem.

 Plānot skolas telpu
sakārtošanu lietpratībā  Elektronisko mācību
balstītas izglītības
grāmatu izmantošana
realizēšanai (dizaina
mācību procesā.
un tehnoloģiju
 Kondicionēšanas
kabinets sākumskolā,
iekārtu uzstādīšana
mūzikas, datorikas,
klasēs.
vizuālās mākslas
kabineti. Atpūtas telpa  Turpināt skolas
tradīcijas.
skolotājiem un
skolēniem. Papildināt
klašu telpas ar
ergonomiskām
mēbelēm).

2022./2023. māc. g.
 Iepriekšējo mācību
gadu uzdevumu
ieviešana un
izvērtēšana.
 Tālāko vajadzību
izvērtēšana.

 Papildus drošības
nodrošināšana (UV
lampu izvietošana
kabinetos).
 Vienotas mācību
platformas
izmantošana visā
skolā.
Sasniedzamais
rezultāts

 Mūsdienu prasībām atbilstošas labvēlīgas vides esamība skolotājiem darbam
un skolēniem zināšanu un prasmju apguvei.
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA
UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
Prioritāte – Skolas vadības un darbības procesa organizācija, lai nodrošinātu mācību iestādes kvalitatīvu
attīstību.

Mērķis – Skolas vadības process, darba organizācija, lai sekmētu izglītības pakalpojuma pieejamību,
nodrošinātu mērķtiecīgu skolas darba plānošanu un pārraudzību.

2020./2021. māc. g.
Uzdevumi

2021./2022. māc. g.

2022./2023. māc. g.

 Regulāras un sistemātiskas informācijas apmaiņas organizēšana (skola –
ģimene – skola).
 Piesaistīt kvalificētus profesionāļus skolas darba nodrošināšanai.
 Turpināt skolas metodiskā darba pielāgošanu pilnveidotajam mācību
saturam.
 Turpināt pedagogu profesionālo izglītošanu.
 Aktualizēt iekšējo kontroli, t.sk., stundu vērošanu, mācīšanas un mācīšanās
kvalitātes vērtēšanu.
 Visa skolas kolektīva iesaiste skolas mērķu, uzdevumu un vīzijas realizēšanā.
 Veikt patstāvīgu skolas darba analīzi.
 Analizēt administratīvos procesus un veikt to efektivizēšanu.

Sasniedzamais
rezultāts

 Attīstīta lemtspēja visos līmeņos no bērna līdz pieaugušajam. Uzlabota kā
komunikācijas kvalitāte un darbinieku apmierinātība.
 Jaunie skolotāji saņem nepieciešamo metodisko atbalstu.
 Pedagogi regulāri izvērtē un analizē savu darbu, plānojot turpmāko darbību
saskaņā ar aktualitātēm izglītības jomā.
 Skolas vadība nodrošina pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

17

Ikšķiles vidusskola katru gadu līdz kārtējā mācību gada 30. septembrim izstrādā kārtējā mācību
gada darba plānu, kas balstīts uz Attīstības plānā noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem un
sasniedzamajiem rezultātiem. Darba plānā tiek noteikti plānotie pasākumi, atbildīgās personas,
iesaistītās puses, nepieciešamie resursi un īstenošanas termiņi. Katra nākamā mācību gada darba plāns
tiek izstrādāts, vadoties pēc iepriekšējā mācību gada darba plāna izpildes, novērtējot sasniegtos
rezultātus. Darbības plānu apstiprina Metodiskā padome.

ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Sasniedzamie mērķi un
uzdevumi

IKGADĒJAIS
RĪCĪBAS PLĀNS
Iepriekšējā gada
analīze, pasākumi

Ikšķiles vidusskolas direktore

STARPPOSMA
IZVĒRTĒJUMS
Sasniedzamo rezultātu
analīze un korekcijas
pēc nepieciešamības

G. Liepiņa

SASKAŅOTS
Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
_______________
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