
  
 

 

CĒRES PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
2019./2020. - 2021./2022. mācību gadam 

 
Cēres pamatskolas misija ir piedāvāt skolēnu vajadzībām un spējām 

atbilstošu izglītību: 
 garantēt izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības 

standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 
 sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām.  
Vīzija: Cēres pamatskola kā ģimene, ar skolēniem, vecākiem un skolotājiem 
labvēlīgu, draudzīgu  un tradīcijām bagātu vidi.  
 
Vērtības: Pozitīvas attiecības, darboties rosinoša vide, veselība un drošība.  
 

Cēres pamatskolas attīstības prioritātes: 

Mācību saturs 
2019.-2020. 2020.-2021. 2021.-2022. 

Veicināt apgūt uz 
kompetencēm balstītu 
mācību saturu, izceļot 
caurviju prasmes: sadarbību 
un līdzdalību. 

Kompetencēs balstīta 
vispārējā izglītības satura 
ieviešanu 1.,4.,7.kl. 

Kompetencēs balstīta 
vispārējās izglītības 
satura ieviešana 2.,5.,8.kl. 

Atbalsts un pārraudzība: skolas padome, administrācija un skolotāji 
 Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību 

mācību programmu un tematisko plānu saskaņošanā. 
Atbalsts un pārraudzība: skolotāji 
 Pilnveidot izglītības programmu mācību saturu sasaisti ar 

reālo dzīvi, integrējot mācību saturā veselības, 
karjeras un drošības jautājumus. 

Atbalsts un pārraudzība: skolotāji 
 

Mācīšana un mācīšanās 
2019.-2020. 2020.-2021. 2021.-2022. 

Pilnveidot izglītojamo mācību prasmju attīstību, motivējot izglītojamos pašvadītam 
mācīšanās procesam, individuālo spēju un talantu attīstībai. 
Atbalsts un pārraudzība: skolotāji 
Veicināt sadarbību izglītības procesā un ārpus tā. 
Atbalsts un pārraudzība: skolotāji 
  Aktualizēt formatīvo 

vērtēšanu kā mācību 
procesa būtisku sastāvdaļu. 

Atbalsts un pārraudzība: skolotāji 
 



 

 

Izglītojamo sasniegumi 

2019.-2020. 2020.-2021. 2021.-2022. 

Paaugstināt sniegumus ikdienas pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos, 
pilnveidojot mācīšanās stratēģijas un individuālo darbu ar izglītojamajiem. 
Atbalsts un pārraudzība: skolotāji, skolēnu pašpārvalde 
Analizēt skolēnu mācību sasniegumus un uzvedības dinamiku, lai sekmētu katra skolēna 
izaugsmi, savlaicīgi izvērtējot riska faktorus izglītojamo nesekmībai 
Atbalsts un pārraudzība: Skolas padome, atbalsta personāls, skolotāji. 
  Veicināt izglītojamo un viņu 

vecāku līdzatbildību par 
izglītojamo mācību darba 
rezultātiem. 

Atbalsts un pārraudzība: Skolas padome, atbalsta personāls, skolotāji. 
 

Atbalsts izglītojamajiem 
2019.-2020. 2020.-2021. 2021.-2022. 

Daudzveidīgas iespējas skolēna pašizpausmei un personības izaugsmei 
Atbalsts un pārraudzība: skolēnu pašpārvalde, skolotāji, vecāki 
Realizēt projektu “Latvijas skolas soma” 
Atbalsts un pārraudzība: skolotāji 
Nostiprināt skolēnos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, pilsonisko līdzdalību un 
atbildību (vērtības tikumi un tradīcijas) 
Atbalsts un pārraudzība: skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji , skolotāji, vecāki 
 Pilnveidot izglītojamo saskarsmes kultūru, veselību un 

drošību veicinošus paradumus 
Atbalsts un pārraudzība: skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji, skolotāji 
 

Izglītības iestādes vide 

2019.-2020. 2020.-2021. 2021.-2022. 

Pilnveidot darbu drošas, sakoptas un draudzīgas izglītības iestādes vides veidošanā. 
Atbalsts un pārraudzība: Administrācija un skolas saimnieks 
Inteliģenci, radošumu, veselību veicinoša skolas vide 
Atbalsts un pārraudzība: skolēnu pašpārvalde, skolotāji 
 Pilnveidot izglītojamo un pedagogu sadarbību, strādājot pie 

izglītojamo saskarsmes kultūras. 
Atbalsts un pārraudzība: skolēnu pašpārvalde, skolotāji, vecāki 
  Mērķtiecīgāk strādāt pie 

skolas publiskā tēla 
veidošanas 

Atbalsts un pārraudzība: skolēnu pašpārvalde , skolotāji 
 

Resursi 



  
 

 

2019.-2020. 2020.-2021. 2021.-2022. 

Skolas finanšu resursu nodrošinājums, balstoties uz Domes apstiprināto budžetu 
Atbalsts un pārraudzība: Administrācija 
Uzturēt resursus darba kārtībā un regulāri atjaunot un paplašināt materiālo bāzi. 
Atbalsts un pārraudzība: Administrācija 
Piesaistīt darbam izglītības iestādē atbildīgus, aktīvus, ieinteresētus un radošus 
pedagogus. 
Atbalsts un pārraudzība: Administrācija 
 

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 
nodrošināšana 

2019.-2020. 2020.-2021. 2021.-2022. 

Pilnveidot sadarbību ar dažādām institūcijām mācību un audzināšanas procesa 
dažādošanai, izglītojamo redzesloka paplašināšanai, personību pilnveidei, izglītības 
iestādes tēla popularizēšanai. 
Atbalsts un pārraudzība: Administrācija un skolotāji 
Motivēt iesaistīties dažādos projektos un konkursos gan izglītojamos, gan pedagogus, gan 
vecākus. 
Atbalsts un pārraudzība: Administrācija un skolotāji 
 Veicināt izpratni par katra darbinieka individuālā 

pašnovērtējuma nepieciešamību. 
Atbalsts un pārraudzība: Administrācija 
  Mērķtiecīgāk iesaistīt 

vecākus izglītības iestādes 
darba vērtēšanā un 
izglītības iestādes attīstības 
stratēģijas veidošanā. 

Atbalsts un pārraudzība: Administrācija un skolotāji 
 


