
 
 

Vaiņodes vidusskolas 

Attīstības plāns 
2021./2022.- 2023./2024.mācību gadam 

 

Vaiņodes vidusskolas misija 

Skola, kura sadarbībā ar vecākiem, sabiedrību un profesionālu skolotāju, atbalsta visu skolēnu spēju un talantu attīstību. Veicina 

katra, izglītības procesā iesaistītā, personīgo izaugsmi, lai sasniegtu kopīgos mērķus. 

Vaiņodes vidusskolas vīzija par izglītojamo 

Atbildīgs skolēns- mērķtiecīgi mācās, domā, kritiski izvērtē, izvēlas, rīkojas, sadarbojas. 

 

 

 

 



Vaiņodes vidusskolas darbības mērķi un uzdevumi 

Pievilcīgā izglītības vidē Īstenot mūsdienīgu mācību procesu, kas nodrošina skolēna personīgu izaugsmi un vispusīgu attīstību, 

veicina interesēm un spējām atbilstošu tālākās izglītības ieguvi.  

 

Skolas pamatuzdevumi: 
 

o plānot un nodrošināt licencēto izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem; 

o sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā; 

o veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību mācību procesa plānošanā un organizēšanā; 

o stiprināt sadarbību ar skolēnu vecākiem, veicinot vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē; 

o nodrošinot nepieciešamo profesionālo atbalstu motivēt skolēnus tālākizglītībai un karjeras izvēlei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaiņodes vidusskolas attīstības prioritātes 2021. – 2024.gadam 

M ā c ī b u   s a t u r s 

2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta 

vispārējās izglītības satura ieviešanu 

2.,5.,8.,11.klasē. 

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta 

vispārējās izglītības satura ieviešanu 

3.,6.,9.,12.klasē. 

Pilnveidotā mācību satura īstenošana, 

atbilstoši pārmaiņām valsts un pašvaldības 

izglītības sistēmā. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, pedagoģiskā padome, metodiskās komisijas, skolas padome. 

Veicināt mācību priekšmetu pedagogu sadarbību. Metodiskā atbalsts sniegšana. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, metodiskās komisijas, sadarbības grupas 

Turpināt modernizēt Skolas IT aprīkojumu atbilstošu mūsdienu prasībām. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, skolas IT speciālists 

M ā c ī š a n a   un   m ā c ī š a n ā s 

2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 

Pilnveidot skolēnu mācību prasmju attīstību, veicināt un motivēt pašvadītu mācīšanās procesu, kas attīsta individuālās spējas un 

talantus. 

Pārraudzība un atbalsts: pedagoģiskā padome, metodiskās komisijas. 

Veicināt skolotāju sadarbību, savstarpēju stundu vērošanu, profesionālo tālākizglītību 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, metodiskās komisijas. 

Pilnveidot skolēnu vērtēšanas sistēmu. Formatīvo vērtēšanu noteikt kā mācību  

procesa būtisku sastāvdaļu. 

Aktualizēt vērtēšanas pamatprincipus 

atbilstoši valstī noteiktajam. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, pedagoģiskā padome, metodiskās komisijas 

Sadarbojoties mācību priekšmetu skolotājiem, stiprinot starppriekšmetu saiknes, veidot starpdisciplinārās stundas, pārbaudes darbus, 

skolēnu projektu darbus 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, pedagoģiskā padome, metodiskās komisijas 

 

 



S k o l ē n u   s a s n i e g u m i 

2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 

Veicināt skolēnos mācīšanās motivāciju, izpratni par augstu mācību saniegumu nozīmi nākotnes profesijas izvēlē. 

Pārraudzība un atbalsts: pedagoģiskā padome, metodiskās komisijas, skolas padome. 

 

 

Pilnveidot visiem saprotamu uz sadarbību vērstu skolas, skolēna un vecāka līdzatbildību 

par skolēna mācību darba rezultātiem. 

 Pārraudzība un atbalsts: administrācija, skolas padome, atbalsta personāls, klašu 

audzinātāji. 

Analizēt skolēnu mācību sasniegumu dinamiku, savlaicīgi novērst nesekmības risku faktorus. Veicināt talantu attīstību. 

Pārraudzība un atbalsts:metodiskās komisijas, klašu audzinātāji, atbalsta personāls. 

A t b a l s t s   s k o l ē n i e m 

2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 

Atbalstošu pasākumu nodrošināšana skolēniem pašvadītas mācīšanas prasmju attīstībai. 

Atbalsts skolēnu ģimenēm izglītojot par kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu un pieeju. 

Pārraudzība un atbalsts: pedagoģiskā padome, metodiskās komisijas, skolas padome 

Atbalsta skolēniem ar mācīšanās grūtībām sniegšana, īstenojot individuālu pieeju. Atbalstošu pasākumu nodrošināšana skolēniem un 

viņu ģimenēm disciplīnas ievērošanā un neattaisnotu mācību stundu kavējumu novēršanā.  

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, metodiskās komisijas, atbalsta personāls 

Turpināt realizēt  ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”,aicinot dažādu jomu pārstāvjus,organizējot tikšanās ar dažādu nozaru 
speciālistiem, piedaloties Karjeras dienās un Ēnu dienās. 

Nodrošināt karjeras konsultanta amatu 

piesaistot pašvaldības finansējumu 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, karjeras konsultants 

Turpināt realizēt ESF projektu  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 
 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, metodiskās komisijas 

Realizēt kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” aktivitātes 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, klašu audzinātāji 

Realizēt EKO Skolas programmu sasaistē ar mācību saturu. 

Pārraudzība un atbalsts: EKO Skolas padome, skolēnu dome 

 

https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai
https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai


 

S k o l a s   v i d e 

2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 

Pilnveidot izglītības procesā iesaistīto sadarbību veidojot pozitīvu saskarsmes kultūru 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, skolas un skolēnu padomes. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, metodiskās komisijas. 

Pilnveidot un atjaunot materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai atbilstoši mūsdienu prasībām un pārmaiņām valsts izglītības 
sistēmā. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, Skolas IT speciālists 

 Turpināt labiekārtot skolas apkārtni 

 Pārraudzība un atbalsts: administrācija. 

 

R e s u r s i 

2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 

Racionāla un pamatota skolas budžeta plānošana izvirzot prioritātes.  

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, skolas padome 

Skolēnu atbildīgas attieksmes veidošana pret skolas telpām, inventāru un citām materiālajām vērtībām. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, skolēnu padome. 

Piesaistīt darbam skolā, uz vakantajiem amatiem, jaunus pedagogus. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija. 

 

 

 

 

 



S k o l a s   d a r b a   o r g a n i z ā c i j a,   v a d ī b a   u n   k v a l i t ā t e s   n o d r o š i n ā š a n a 

2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši mācību saturam, aktualizējot vienotu pieeju kursu un semināru plānošanā un 

realizēšanā 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, metodiskās komisijas. 

Aktualizēt aktīvāku stundu vērošanu, mācīšanas un mācīšanās kvalitātes vērtēšanu 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, metodiskās komisijas. 

 Skolas sasniegumu un izaicinājumu 

izvērtēšana, jauna attīstības plāna veidošana. 

 Pārraudzība un atbalsts: administrācija, 

skolas padome. 

 Skolas akreditācijas ieteikumu realizācija un pašnovērtēšanas procesa pilnveide 
 

 Pārraudzība un atbalsts: administrācija. 

Mērķtiecīgi iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā un attīstības stratēģijas veidošanā. 

Pārraudzība un atbalsts: administrācija, skolas padome 

 Pilnveidot sadarbība ar dažādām organizācijām un institūcijām, mācību un audzināšanas 
procesa dažādošanai un pilnveidošanai, veicinot skolēnu redzesloka paplašināšanu un 
personības izaugsmi  

 Pārraudzība un atbalsts: administrācija, skolas padome, skolēnu dome, karjeras 
konsultants. 

 

Vaiņodes vidusskolas direktors   Zigmunds Mickus 
                                                                                                                                                        (paraksts) 

SASKAŅOTS:                    Andris Jankovskis 
     (paraksts) 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks 

izglītības, sociālo un sporta jautājumos 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


