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IKŠĶILES VIDUSSKOLAS:

VĪZIJA MĒRĶIS

Veidot radošu un 
demokrātisku izglītības vidi, 
organizēt un īstenot 
izglītības procesu, kas 
nodrošina valsts izglītības 
standartu noteikto mērķu 
un uzdevumu sasniegšanu.

Mūsdienīga un 
konkurētspējīga skola, kurā 
atbalsta katra skolēna 
brīvas, atbildīgas 
personības veidošanos, 
veicinot skolēnu gatavību 
izglītības turpināšanai.
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IKŠĶILES VIDUSSKOLAS:

Iespējas Riski

▪ Tuvums Rīgai

▪ Pedagogu pārslodzes risks

▪ Laika trūkums mācību procesa 
plānošanai

▪ 6-gadnieki

▪ Materiāli tehniskās bāzes 
nepietiekamība

▪ Pārāk liela vecāku vēlme 
ietekmēt mācību procesu

▪ Spēcīgs pašvaldības atbalsts

▪ Rīgas izglītības, kultūras 
iespējas

▪ Interešu izgl. piedāvājuma 
paplašināšana

▪ Demogrāfiskā situācija

▪ Vecāku ieinteresētība Skolas 
attīstībā

▪ Sadarbība ar augstskolām
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Mācību saturs

Jaunais mācību saturs:

▪ Iepazīšanās

▪ Apspriešana

▪ Ieviešana

MĒRĶIS: Sekmēt sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes attīstību vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības mācību satura iepazīšanai un īstenošanai
atbilstoši valstī noteiktajam laika grafikam.



Mācīšana un mācīšanās

▪ Sadarbība un līdzdalība

▪ Integrētā mācību satura plānošana

▪ Pāra/bloka stundas

MĒRĶIS: Ar pedagogu savstarpējo sadarbību un komanddarbu, veicināt skolēnu
zināšanu un prasmju vienotību un veselumu.



Skolēnu sasniegumi

MĒRĶI:

1. Pilnveidot skolēnu prasmes izvirzīt mērķus un uzdevumus, izvērtēt
sasniegtos rezultātus.

2. Skolēnu snieguma un sasniegumu izaugsmes veicināšana dabas zinātņu
jomā, valodu jomā un tekstpratībā.

3. Vērtēšanas un pašvērtēšanas mijiedarbības mācību procesā veicināšanā.



Atbalsts skolēniem

▪ Junior Achievement Latvia (skolēnu mācību uzņēmumi)

▪ Karjeras izglītība

MĒRĶIS: Veicināt skolēnu turpmākās izglītības un karjeras izaugsmē, sekmēt
ikviena skolēna individuālo izaugsmi.



Skolas vide, resursi

▪ Vecāku, skolēnu, sabiedrības iesaiste

▪ Pedagogu profesionālā  pilnveide

▪ Fiziskā vide

MĒRĶIS: Sakārtot skolas fizisko vidi un veidot labvēlīgu iekšējo mikroklimatu.
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PALDIES
PAR UZMANĪBU!


