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ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2020./2021.-2022./2023.m.g.

Skolas attīstības prioritātes 2020./2021.- 2022./2023. mācību gadam
Pamatjoma
Mācību saturs

2020./2021. mācību gads
Pamatizglītības
programmu
ieviešana un pilnveidošana atbilstoši
jaunajam izglītības standartam
(jaunā mācību satura ieviešana 1., 4.,
7. un 10.kl.)

2021./2022. mācību gads
Pamatizglītības programmu ieviešana
un pilnveidošana atbilstoši jaunajam
izglītības standartam
(jaunā mācību satura ieviešana 2., 5.,
8. un 11.kl.)

2022./2023. mācību gads
Pamatizglītības
programmu
ieviešana un pilnveidošana atbilstoši
jaunajam izglītības standartam
(jaunā mācību satura ieviešana 3., 6.,
9. un 12.kl.)

Kompetenču pieejā balstīta mācību Kompetenču pieejā balstīta mācību Kompetenču pieejā balstīta mācību
satura realizācijas turpināšana.
satura realizācijas turpināšana
satura realizācijas turpināšana
Attālinātajam mācību
mācību saturu plānošana
Mācīšana
mācīšanās

procesam Mācību saturu attālinātajam mācību
procesam plānošanas turpināšana

un Mācīšanas
procesa
kvalitātes
nodrošināšana
un
uzlabošana,
kompetenču
pieejas
īstenošana
mācību procesā, daudzveidīgas
mācību metodes un mūsdienu
tehnoloģiju iespējas izmantošana.

Attīstošas
atgriezeniskās
saites Attīstošas
atgriezeniskās
saites
skolēniem
un
vecākiem skolēniem
un
vecākiem
pilnveidošana.
pilnveidošana.

Iespējas attālināti veikt efektīvu
informācijas apmaiņu, sadarbojoties
dažādām iesaistītajām pusēm Pedagogu
profesionālās skolēniem, vecākiem, skolotājiem,
kompetences elektronisko mācību nodrošināšana un pilnveidošana
resursu izmantošanas un veidošanas
nodrošināšana un pilnveidošana.
Pedagogu profesionālo kompetenču
pilnveide.
Iespējas attālināti veikt efektīvu
informācijas apmaiņu, sadarbojoties
dažādām iesaistītajām pusēm -

Skolēnu
sasniegumi

Atbalsts
skolēniem

skolēniem, vecākiem, skolotājiem,
nodrošināšana un pilnveidošana.
Darbs pie izglītojamo klātienes un Darbs pie izglītojamo klātienes un Pedagogu profesionālās pilnveides
attālinātas
mācībprasmju attālinātas
mācībprasmju paaugstināšana
jautājumos,
kas
pilnveidošanas.
pilnveidošanas.
saistīti ar klātienes un attālinātas
mācīšanās grūtībām izglītojamiem.
E-klases
iespējas
skolēnu Pedagogu profesionālās pilnveides
sasniegumu
analīzei
pilnīga paaugstināšana
jautājumos,
kas
izmantošana. Darba pie izglītojamo saistīti ar klātienes un attālinātas
individuālo sasniegumu dinamikas mācīšanās grūtībām izglītojamiem.
analīzes paplašināšana.
Pedagogu profesionālās pilnveides
paaugstināšana jautājumos, kas
saistīti ar klātienes un attālinātas
mācīšanās grūtībām izglītojamiem.
Individualizācijas
procesa
turpināšana.
Skolēnu informēšana un atbalsta
sniegšana attālināta mācību procesa
organizēšanā.
Izglītojamo iesaistīšana virtuālos
starptautiskos izglītojošos projektos
mācību darbības un ārpusmācību
darbības ietvaros.
Mērķtiecīgā darba karjeras izglītībā
pilnveidošana un organizēšana.
Vecāku
iesaistīšana
karjeras
izglītības programmas īstenošanas
turpināšana.
Jaunu speciālistu piesaistīšana.

Individualizācijas
procesa Individualizācijas
procesa
turpināšana.
turpināšana.
Skolēnu informēšana un atbalsta Pedagogu tālākizglītības darbā ar
sniegšana attālināta mācību procesa bērniem ar mācīšanās grūtībām un
organizēšanā.
mācību
procesa
diferencēšanas
atbalstīšana.
Izglītojamo iesaistīšana virtuālos
starptautiskos izglītojošos projektos Izglītojamo iesaistīšana virtuālos
mācību darbības un ārpusmācību starptautiskos izglītojošos projektos
darbības ietvaros.
mācību darbības un ārpusmācību
darbības ietvaros.
Jaunu speciālistu piesaistīšana.

Skolas vide

Skolas resursi

Mācību
satura
realizācijai Mācību
satura
realizācijai Mācību
satura
realizācijai
nepieciešamās
materiāltehniskās nepieciešamās
materiāltehniskās nepieciešamās
materiāltehniskās
bāzes nodrošināšana.
bāzes nodrošināšana.
bāzes nodrošināšana.
Skolas
telpu
funkcionalitātes,
drošības un to noformējuma
pilnveidošana.
Mācību telpu materiāltehniskās
vides pilnveidošana kvalitatīvai
izglītības programmu īstenošanai.

Skolas
telpu
funkcionalitātes,
drošības
un
to
noformējuma
pilnveidošana.
Mērķtiecīga jaunu skolotāju piesaiste. Mērķtiecīga jaunu skolotāju un
speciālistu piesaiste.
Skolotāju un atbalsta personāla
iesaistīšana
virtuālos
kvalifikācijas
paaugstināšana Pedagogu
Aprīkojuma un mācību līdzekļu atbilstoši mūsdienu prasībām.
starptautiskos izglītojošos projektos
pilnveide
mācību
priekšmetu Pedagogu papildus priekšmetu (otrās mācību darbības un ārpusmācību
īstenošanai.
darbības ietvaros.
specializācijas) apguve
Papildu
interneta
nodrošināšana.

līniju Pedagogu
attālinātā
darba
strukturēšana un organizēšana. Eklases.lv, uzdevumu.lv, TEAMS un
Izglītības
iestādes
darbinieku
ZOOM iespēju izmantošana
profesionālās
kompetences
pilnveide.
Pedagogu
papildus Pedagogu
iesaistīšana
virtuālos
priekšmetu (otrās specializācijas) starptautiskos izglītojošos projektos
apguve.
mācību darbības un ārpusmācību
darbības ietvaros.
Pedagogu
attālinātā
darba
strukturēšana un organizēšana. Eklases.lv, uzdevumu.lv, Microsoft
TEAMS
platformas
iespēju
izmantošana.
Pedagogu iesaistīšana virtuālos
starptautiskos izglītojošos projektos
mācību darbības un ārpusmācību
darbības ietvaros.

Skolas darba Skolas pamatizglītības un vispārējas
organizācija,
vidējas izglītības programmas
vadība
un akreditācija.
kvalitātes
nodrošināšana.

Skolas darbinieku iesaistīšana skolas
tālākās attīstības vajadzību
apzināšana un plānošanā.

Skolas darbinieku iesaistīšana skolas
tālākās attīstības vajadzību
apzināšana un plānošanā.

