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Attīstības plāns 

2021./2022. m.g. – 2023./2024. m.g. 

Izglītības iestādes misija  

Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver, 

pats esi kungs, 

pats  laimei durvis ver. 

                                                               Rainis 

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo:  

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta EKO skola, kurā pedagogiem, skolas darbiniekiem un 

izglītojamajiem  ir vienāda vērtību izpratne. 

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība, laipnība, godīgums. 

Izglītības iestādes pamatmērķis – Īstenot mūsdienīgu mācību procesu, kas nodrošina 

pamatus katra skolēna vispusīgai attīstībai, izaugsmei un tālākās izglītības ieguvei.  

Skolas uzdevumi: 

1. Sniegt profesionālu un vispusīgu atbalstu katram skolēnam izglītošanās procesā, 

veicinot viņu personības attīstību. 

2. Veikt mācību satura apguves plānošanu atbilstoši pamatizglītības standartā 

noteiktajiem mērķiem un skolēnu vajadzībām. 

3. Veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību mācību procesa plānošanā un organizēšanā, 

sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu. 

4. Sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un/vai apzinātai 

profesijas ieguvei. 

5. Nodrošināt modernu un sakoptu vidi mācību procesa realizēšanai. 
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Pamatjoma: Mācību saturs 

 

Prioritāte: Uz ikdienas mācību darba, valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzē iegūtajiem 

rezultātiem, pilnveidot mācību procesu, īstenot skolēnu mācību snieguma rezultātu 

paaugstināšanos. 

Uzdevumi: 

1. Nodrošināt jaunā kompetencēs balstīta mācību satura pakāpenisku ieviešanu. 

2. Mācību ikdienas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze, idencificējot 

problēmas. 

3. Izvērtēt resursu nodrošinājumu katrā mācību jomā atbilstoši jaunajām programmām. 

Papildināt materiāli tehnisko bāzi. 

4. Pilnveidot mācību un audzināšanas satura plānošanu. 

2021./2022. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2022./2023. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2023./2024. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

 Pakāpeniski ieviests 

jaunais kompetencēs 

balstītais mācību saturs 

 Veidota izpratne par 

labas mācību stundas 

kvalitātes rādītājiem un 

mācīšanās procesu skolā 

 Ikdienas mācību darbā ir 

vērojams skolēnu ar 

optimālu un augstu 

sasniegumu līmeni 

pieaugums 

 Ieviests jaunais 

kompetencēs balstītais 

mācību saturs 

 Izglītības programmas 

noslēgumā valsts 

pārbaudes darbos 

skolēnu sniegumu vidējie 

rezultāti visos mācību 

priekšmetos tuvojas 

valsts vidējam rādītājam 

 Ikdienas mācību darbā 

līdz 10% samazinās to 

skolēnu skaits, kuriem ir 

nepietiekams vērtējums 

 Ieviests un pilnveidots 

jaunais kompetencēs 

balstītais mācību saturs 

 Vienota, saskaņota 

mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbība 

 Papildināta materiāli 

tehniskā bāze mācību 

satura kvalitatīvai 

apguvei 
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Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

1. Prioritāte: Kvalitatīvas atbalsta iespējas skolēniem, iekļaujošas izglītības pieejas 

īstenošana skolā 

Uzdevumi: 

1. Sadarboties skolēnu vecākiem, pedagogiem, atbalsta personālam. Pilnveidot 

saskaņotu un vienotu pieeju skolēnu atbalsta vajadzību identificēšanai un 

nodrošināšanai. 

2. Nodrošināt atbalsta iespējas bērniem pirmsskolā. 

3. Pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbību skolēnu 

izaugsmes veicināšanā. 

2021./2022. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2022./2023. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2023./2024. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

 Savlaicīgi tiek 

identificētas skolēnu 

atbalsta vajadzības, tiek 

veiktas darbības to 

īstenošanai. 

 Konsultāciju sniegšana 

skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

 Skolēnu izaugsmes datu 

sistēmas analizēšana, lai 

veicinātu skolēnu 

zināšanu līmeņa 

izaugsmi. 

 Pilnveidota klašu 

audzinātāju, priekšmetu 

skolotāju un vecāku 

sadarbība skolēnu 

izaugsmes veicināšanā. 

 Aktīvs skolas padomes 

darbs. 

 Kopējos izglītojošos 

pasākumos veicināta 

vecāku aktīva līdzdarbība 

un ieinteresētība. 

 Skolēnu pašpārvalde 

iesaistās skolēnu interešu 

aizstāvībā, piedalās 

skolas dzīves 

pilnveidošanā. 

 Skolēni un skolotāji 

sadarbojas mācīšanās 

mērķu īstenošanā, 

izvērtēšanā.  

2. Prioritāte: Pedagogu un atbalsta personāla profesionālās kapacitātes un izglītības 

kvalitātes stiprināšana. 

Uzdevumi: 

1. Nodrošināt un atbalstīt skolas pedagogu un atbalsta personāla komandas profesionālo 

sadarbību.  
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2. Notiek jaunu pedagoģisko darbinieku piesaiste skolai, lai nodrošinātu optimālu 

slodžu sadalījumu un pedagogu paaudžu nomaiņu. 

3. Tiek veikta visu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana pēc skolas 

izstrādātajiem kritērijiem.  

2021./2022. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2022./2023. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2023./2024. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

 Sadarbību veicinoša 

vides nodrošināšana. 

 Jaunu pedagogu piesaiste 

skolai. 

 Pedagogu profesionālās 

kvalitātes un darba 

kvalitātes izvērtējums. 

 Sadarbību veicinoša 

vides nodrošināšana. 

 Jaunu pedagogu piesaiste 

skolai. 

 Pedagogu profesionālās 

darbības izvērtējums, 

algas likmes noteikšana 

pēc sadarbības 

izvērtējuma.  

 Jaunu pedagogu piesaiste 

skolai. 

 Skolotāja mentora 

piesaiste jaunajiem 

pedagogiem. 
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Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi un atbalsts izglītojamiem. 

Prioritāte: Skolēnu radošuma un talantu izkopšana, veicinot skolēnu individuālo 

kompetenču atīstību. 

Uzdevumi: 

1. Skolēnu mācīšanās un lasītprasmju prasmju pilnveidošana un sasniegumu 

paaugstināšana ikdienas darbā 

2. Nodrošināt skolēniem iespēju turpināt attīstīt savus talantus 

3. Stiprināt mērķtiecīgu sadarbību starp skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem 

2021./2022. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2022./2023. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2023./2024. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

 Skolēniem ir labi 

rezultāti olimpiādēs, 

konkursos, projektos. 

 Uzsākts darboties 

projektā “Esi līderis”. 

 Savas spējas un talantus 

skolēni attīsta interešu 

izglītībā, skolas 

aktivitātēs, Eko 

programmā. 

 Izstrādāta skolēnu 

izaugsmi motivējoša 

sasniegumu vērtēšanas 

kārtība. 

 Skolotāju darbs ir balstīts 

uz talantīgo skolēnu 

spēju izkopšanu. 

 Skolēni iegūst godalgotas 

vietas olimpiādēs, 

konkursos, projektos un 

veiksmīgi darbojas 

programmā “Esi līderis”. 

  Katra skolēna 

individuālo spēju 

attīstība. 

 Pilnveidota skolēnu 

karjeras izglītība. 

 Stiprināta pilsoniskā 

līdzdalība un atbildība un 

veiksmīgi turpina 

darboties programmā 

“Esi līderis”. 
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Pamatjoma: Izglītības iestādes vide un resursi 

Prioritāte: Fiziski un emocionāli drošas un attīstošas vides pilnveidošana skolā. 

Uzdevumi: 

1. Turpināt aptaujas un savlaicīgi identificēt skolā emocionālo vidi, lai nodrošinātu 

nepieciešamo atbalstu. 

2. Turpināt skolas mikroklimata veidošanu, kas vērsta uz sadarbību. 

3. Realizēt plānveidīgu materiāltehnisko resursu bāzes pilnveidošanu un atjaunošanu. 

4. Telpu labiekārtošana un apkārtnes teritorijas iekārtošana, lai veicinātu āra 

mācīšanos un jēgpilnu laika pavadīšanu. 

2021./2022. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2022./2023. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2023./2024. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

 Uzlabots rotaļu laukums 

bērnudārzā “Knīpu 

grupā” 

 Papildināta skolas 

bibliotēka ar jaunām 

grāmatām 

 Iegādāts 3D printeris 

 Tiek mainītas mācību 

grāmatas 

 Skolā pieslēgts optiskais 

internets 

 Uzlabots rotaļu laukums 

bērnudārzā “Sprīdīšu” 

grupai 

 Datorklasē nomainīti 

datori, ekrāni 

 Tiek mainītas mācību 

grāmatas 

 Sakārtots iekšējais skolas 

interneta tīkls 

 Skolas 3.stāvā 

ugusdrošības sistēmas 

ierīkota 

  Uzlabots rotaļu laukums 

bērnudārzā “Ežuku” 

grupā 

 Iegādāti 2 interaktīvie 

ekrāni 

 Skolas pagalmā izveidota 

“Zaļā klase” 

 Tiek mainītas mācību 

grāmatas 

 Skolā 3. stāvā 

izremontēts kreisais 

skolas spārns 
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Pamatjoma: Izglītības iestādes darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana. 

Prioritāte: skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Uzdevumi: 

1. Mērķtiecīgs un regulārs vadības komadas darbs atbalsta pasākumu pedagogiem 

nodrošināšanā, ieviešot jauno izglītības saturu. 

2. Skolas darba analīze un turpmākās attīstības plānošana, iesaistot skolas Padomi 

3. Skolas vadības darbs kolektīva vienotības veicināšanā, aktivizējot viedokļu apmaiņu, 

dažādojot sadarbība sprasmes 

4. Motivēt skolotājus iesaistīties starptautiskas sadarbības projektos 

2021./2022. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2022./2023. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

2023./2024. m.g. 

Sasniedzamais rezultāts 

 Analizēts katra skolotāja 

pašnovērtējums, veiktas 

iestrādes katra skolotāja 

novērtējumam 

 Precizēta skolas darba 

reglamentējošā 

dokumnetācija 

 Strādāts pie skolas pupliskā 

tēla veidošanas – jauna 

mājas lapa skolai 

 Skola turpina aktīvi 

darboties Eko skolu 

programmā  atgūts Zaļais 

karogs 

 Skolā tiek organizētas 

izglītojošas nometnes 

skolas skolēniem 

 Pilnveidota skolas iekšējās 

kontroles daba sistēma 

 Precizēta skolas darba 

reglamentējoša 

dokumentācija 

 Skolas Padome iesaistīta 

skolas darba vērtēšanā  

 Notiek regulāra skolotāju 

profesionālā sadarbība, 

reizi mēnesī skolā notiek 

tālākizglītības nodarbības  

 Skolā tiek organizētas 

izglītojošas nometnes 

skolas skolēniem 

 Vecāki iesaistās karjeras 

nedēļā, organizējot tikšanās 

ar skolēniem 

 Veicināta skolas kolektīva 

vienotība un atbildība 

 Precizēta skolas darba 

reglamentējošā 

dokumnetācija 

 Skolotāju darbs tiek 

izvērtēts un veikta ikgadējā 

vērtēšana 

 Gūts pozitīvs rezultāts, 

piedaloties dažādos 

projektos 

 Reizi mēnesī notiek skolā 

tālākizglītības nodarbības 

 Skolā tiek organizētas 

izglītojošas nometnes 

skolas skolēniem 

 Vecāki iesaistās karjeras 

nedēļā, organizējot tikšanās 

ar skolēniem 

 Veicināta skolas kolektīva 

vienotība un atbildība 
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