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Ikšķiles vidusskolas galvenais mērķis un uzdevumi 2019./2020. mācību gadā
MĒRĶIS: Organizēt un nodrošināt izglītības procesu atbilstoši lietpratībā balstītam mācību saturam un pieejai, izmantojot attīstošu
atgriezenisko saiti un veicinot pašvadītu mācīšanos.

1

MĀCĪBU SATURS
Sep.
Pakāpeniski ieviest izglītības lietpratībā
balstīto mācību saturu un pieeju.

Vidusskolas mācību programmu
izstrāde.

Mācību procesa apguvē nodrošināt
pēctecību.

Metodisko
līdzekļu
pieredzes apmaiņa.

izstrāde,

Okt.

Nov.

Dec.

Janv.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jun.

 Visu mācību jomu pedagogi ir iesaistīti un sadarbojas izglītības
mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieeju ieviešanā.

Skola piedāvā savu izglītības
programmu vidusskolā

4. un 5. klasēs mācību satura apguvē
nodrošināt pēctecību.

Pedagogi izveido jaunajai pieejai atbilstošus mācību
materiālus un dalās pieredzē.
Pedagogi piedalās radošo darbu konkursā.

2

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Sep.
Mācību
priekšmetu
skolotāju
savstarpējā sadarbība mērķtiecīgai
mācīšanas un mācīšanās procesa
pilnveidei.

Starpdisciplināro mācību stundu
plānošana, realizācija un analīze visos
pamatskolas un vidusskolas posmos.

Kvalitatīva formatīvā vērtēšana mācību
stundās.

Okt.

Nov.

Dec.

Janv.

Feb.

Mar.

Mai.

Jun.

 Pedagogi iepazīst
efektīvas mācību stundas
pamatprincipus un praktizē tos savās mācību stundās, dalās
pieredzē.
 Pedagogi pilnveido savu profesionālo
darbību, veic savstarpējo stundu novērošanu,
sniedzot atgriezenisko saiti saviem kolēģiem.

 Sadarbojoties jomu metodiskajām
komisijām, pedagogi plāno un
realizē starpdisciplinārās mācību
stundas.
 Izveidots atbalsta materiāls dažādām
vērtēšanas formām un stratēģijām.

Attīstīt skolēnu tekstpratību un
pašvadīto mācīšanos, balstoties uz
mācību priekšmetu skolotāju
savstarpējo sadarbību.

Apr.

formatīvās

 Uzlabota skolēnu tekstpartību un veicināta pašvadītas mācīšanās
prasmju attīstīšana.

3

SKOLĒNU SASNIEGUMI
Sep.
Skolēni veido līdzatbildību mācību
procesa norisē, izaugsmes dinamikas
pilnveidošanā.

Skolēni attīsta un pilnveido
pētnieciskās darbības prasmes.

Okt.

Nov.

Dec.

Janv.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jun.

 Mācību procesā pilnveidotas skolēnu pašnovērtējuma prasmes un
spēja sniegt cieņpilnu atgriezenisko saiti par viņu sniegumu
saviem klases biedriem.
 Izstrādāti kvalitatīvi Zinātniski pētnieciskie
darbi.
 Projekti, radošie darbi
 7. klasē mācību saturs papildināts ar stundām “Pētnieciskā
darbība”.

Skolēni praktizē STEM iemaņas un
prasmes tehniskā radošuma un
eksaktās zinātnes priekšmetos

 Skolēniem paaugstināts STEM iemaņas un prasmes tehniskā
radošuma un eksaktās zinātnes priekšmetos.

4

ATBALSTS SKOLĒNIEM
Sep.

Okt.

Junior
Achievement
Latvija
programmas īstenošana vidusskolas
un pamatskolas posmā.

Nov.

Dec.

Janv.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jun.

 Tiek izveidoti skolēnu mācību uzņēmumi, kas iesaistās

JAL aktivitātēs.
 Skolēni apmeklē daudzveidīgus kultūrizglītības pasākumus.

Realizēt “Skolas soma” aktivitātes.




Turpināt iesaistīties ESF programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” projektā
“Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās iestādēs īstenošanā”.

Karjeras konsultācijas skolā.

Turpināt iesaistīties ESF programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” projektā
“Izglītojamo individuālais kompetenču
atbalsts”.



Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu
pedagogi ir devuši iespēju skolēniem
iesaistīties karjeras izglītības pasākumos
(projektos).
atgriezenisko saiti saviem kolēģiem.

 Skolēni ir motivēti tālākās izglītības iegūšanai un mērķtiecīgai
savas karjeras veidošanai.
 Vadība uzklausa un atbalsta skolēnu idejas un ierosinājumus.
 Sākumsskolas un pamtskolas klasēs ir pedagogu palīgi STEM
mācību priekšmetos.
5

SKOLAS VIDE UN RESURSI
Sep.
Skolas tēla veidošana, radot sociāli
labvēlīgu mikroklimatu un uz
radošu
domāšanu
veicinošu
iestādes fizisko vidi.

Skolas
vides
un
izvērtēšana, tālākās
plānošana.

Nov.

Dec.

Janv.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jun.

 Turpinātas skolas tradīcijas, kas veicinātu piederības sajūtu un
lepnumu par savu skolu.

 Izveidots nepieciešamo resursu un mācību līdzekļu saraksta
plāns nākamajiem 2 gadiem.

resursu
darbības.

Sekmēt pedagogu profesionālās
lietpratības regulāru pilnveidi.

Okt.



Pedagogi ir apguvuši, atbilstoši normatīvajiem aktiem, noteikto
tālākizglītības stundu apjomu tālākizglītības stundu apjomu.

6

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA
Sep.
Veikt kvalitatīvu
analīzi.

skolas

darba

Plānot skolas darba turpmāko
attīstību.

Okt.

Nov.

Dec.

Janv.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jun.

 Skolotāji
ir
iesaistīti skolas
darba vērtēšanā
(pašvērtējumi,
anketēšana).
 Uzsākts darbs pie skolas jaunā attīstības plāna
2021. – 2023. gadam izveides.

Direktore

(PARAKSTS)

G.Liepiņa

7

