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SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Daugavpils 16.vidusskola ir Daugavpils pilsētas domes dibināta un Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde. 

 Skola uzsāka savu darbu 1988.gadā kā mazākumtautību skola. 2006.gadā pievienojās 

Zeltkalna  pamatskola, un  skola kļuva par divplūsmu skolu. Pilsētas skolu optimizācijas ietvaros 

2010.gadā tika pievienota 7.pamatskola. Skolai ir plaša materiāli tehniskā bāze: 2 peldbaseini, 

futbola laukums, vairāki basketbola laukumi un 2 sporta zāles.  Šobrīd skola ir lepna par 

panākumiem sportā. Skolas teritorijā futbola laukumā tradicionāli notiek sporta un   veselības 

dienas,  dažādas sacensības. 

 Skolā ir divi informātikas kabineti, kabinets logopēdam, psihologam, karjeras 

konsultantam, sociālajam un speciālajam  pedagogam. 

Skola lepojas ar mūsdienīgiem bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetiem, ar 

gaišu un plašu ēdnīcu, kurā  vienlaicīgi var apkalpot  300 bērnus. 

Pirmajā stāvā, kur atrodas sākumskola, izveidots dzīvās dabas stūrītis, kur bērni var 

iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, putniem un pavērot  zivis.  

 Skolu nevar iedomāties bez bibliotēkas. Grāmatu krājumu sastāda 40705 eksemplāri. 

Lasītāju skaits – 771. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 80 apmeklētāji. 

 Ir licencēta un ar Aizsardzības ministriju saskaņota  vispārējās vidējās izglītības  

profesionāli orientētā virziena programma (Valsts aizsardzības mācība). Rekrutēšanas un 

jaunsardzes centrs (RJC)  savu iespēju robežās sniedz metodisko un materiāli tehnisko līdzekļu 

atbalstu. Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par dienestu 

Nacionālajos bruņotajos spēkos un nostiprināt pilsonisko apziņu. Skola cieši sadarbojas ar 

zemessargiem, robežsargiem, jaunsargiem utt. 

Daugavpils 16.vidusskola aktīvi piedalās dažādos projektos:  

• Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1), Nr. 2019-1-LV01-KA101-060312 

projekts “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu 

caurviju kompetenču attīstībā”.  

Viens no projekta mērķiem ir skolas vadības un skolotāju profesionālās kompetences 

paaugstināšanas nodrošināšana un inovatīvo metožu ieviešana. 

• Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts 

Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3 “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”. 
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Projekta mērķis ir pilnveidot digitālās kompetences, attīstīt digitālo datu un informācijas 

prasmi, veicināt sadarbību, izmantojot IKT. 

• Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts 

Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1 “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”. 

Skolu apmaiņas partnerībā piedalās sešas Eiropas skolas no Latvijas, Čehijas, Grieķijas, 

Itālijas un Vācijas ar mērķi veicināt un attīstīt uzņēmējdarbības pamatprasmes.  

• ESF  SAM 8.1.2. projekts ,,Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. 

Projekta ietvaros tika uzlabota skolas mācību vide: izremontēti 29 kabineti un laboratorijas, 

renovēti baseini, iegādātas ergonomiskās mēbeles un IKT. 

• ESF projekts Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”; 

Projekta mērķis ir rosināt skolēnus pētīt profesijas, izvērtēt savas spējas un iespējas, 

pieņemot atbildīgos karjeras lēmumus.  

• IKVD projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”. 

Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības 

un neiegūst izglītību.  

 

Skola darbojas ne tikai kā mācību iestāde, bet arī kā daudzveidīgs izglītības,  kultūras un 

sporta  centrs mikrorajonā. 2020.gada 1.septembrī Daugavpils 16.vidusskolā mācības uzsāka 712 

skolēni. Sākot no 2016./2017. mācību gada   skolēnu skaits  palielinājās un ir stabils.  
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Skolā ir 30 klašu komplekti.  Jau vairāku gadu garumā vidējais  skolēnu skaits  klasē ir 24. 
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Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem kadriem, strādā 61 pedagogs un 61 tehniskais 

darbinieks. Visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija un augstākā pedagoģiskā izglītība, 

48 pedagogi ir maģistri,  32 pedagogiem ir 2.kvalitātes pakāpe, 8 pedagogiem ir 3.kvalitātes 

pakāpe. Skolā ir atbalsta personāls: psihologs, logopēds, pedagogs karjeras konsultants, speciālais 

un sociālais pedagogs,  2 skolas  māsas  un darba aizsardzības speciālists. Skolā strādā pieredzējuši 

un profesionāli pedagogi. 
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Skolas īstenotās izglītības programmas un mācību darba prioritātes 

2019./2020. mācību gadā 

      Mācību darba prioritātes: 

 
• Sagatavošanās pilnveidotā mācību satura ieviešanai.  

Gan skolas vadība, gan pedagogi apmeklēja kursus, kuros apguva zināšanas par jauno 

mācību saturu un mācījās tās praktiski pielietot savā darbā. Apgūta komandas darba prasme, 

stundu struktūras didaktiskie modeļi, vērtēšanas principi pilnveidotā mācību satura īstenošanā. 

Semināros un metodiskajās komisijās pedagogi plānoja mācību saturu 1., 4., 7. un 10 klasē. 

• Starpdisciplināro prasmju aktualizēšana mācību stundās. 

Pedagogi dalījās pieredzē, vadot atklātās stundas, kurās realizēja starpdisciplināro pieeju. 

Skolēni veiksmīgi piedalījās EUSO olimpiādē, kur demonstrēja zināšanas fizikā, bioloģijā, 

ķīmijā, matemātikā. Attālināto mācību laikā gan pedagogi, gan skolēni paaugstināja savas 

digitālās prasmes. 

• Mācību priekšmetu pasniegšana latviešu valodā. 

15 pedagogi paaugstināja latviešu valodas prasmes profesionālajām vajadzībām, 

apmeklējot kursus 120 stundu apjomā; vairāki pedagogi mācījās strādāt ar skolēniem 

lingvistiski neviendabīgā vidē. Tā kā 9.klašu skolēniem eksāmeni jākārto latviešu valodā, īpašs 

atbalsts tika sniegts Latvijas vēstures un matemātikas apguvē. 

 

Skolas īstenotās izglītības programmas 2019./2020. mācību gadā 

 

Programmas nosaukums Programmas kods 

1. Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 

2. Pamatizglītības programma 21011111 

3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

mazākumtautību programma 
31014021 

4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena mazākumtautību programma 
31013021 

5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
21015621 
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Skolas īstenotās izglītības programmas 2020./2021. mācību gadā 
 

Programmas nosaukums Programmas kods 
Izglītojamo 

skaits 

1. Pamatizglītības programma  21011111 73 

2. Pamatizglītības mazākumtautību programma  21011121 325 

3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programma 
 31013011 21 

4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā 

virziena programma 
 31014011 28 

5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

 21015621 16 

6. Pamatizglītības programma  21011111 68 

7. Pamatizglītības mazākumtautību programma  21011121 146 

8. Vispārējās vidējās izglītības programma  31016011 25 

143

472

45 31 19

Pamatizglītības

programma

(21011111)

Pamatizglītības

mazākumtautību

programma

(21011121)

Vispārējās vidējās

izglītības

profesionāli

orientētā virziena

mazākumtautību

programma

(31014021)

Vispārējās vidējās

izglītības

matemātikas,

dabaszinību un

tehnikas virziena

mazākumtautību

programma

(31013021)

Speciālās

pamatizglītības

mazākumtautību

programma

izglītojamajiem ar

mācīšanās

traucējumiem

(21015621)

Skolēnu skaits katrā no tām
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9. Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 
 21015511 1 

10. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

 21015521 2 

11. Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
 21015611 2 

12. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

 21015621 5 

 

                              

Interešu izglītība un audzināšanas darba prioritātes 2019./2020. mācību gadā. 

Skola daudz laika velta ārpusskolas nodarbībām un interešu izglītībai. Skolā veiksmīgi darbojas 

dažādi pulciņi, klubi un sporta sekcijas. 

Skola īsteno interešu izglītības programmas šādos virzienos: 

Kultūrizglītības programmas  

• Dejas māksla: tautas deju kolektīvi, mūsdienu dejas, sporta deju pulciņš, ritmika “Soli 

pa solim” 

• Mūzika: koris, vokālais ansamblis “Mazās zvaigznes”,  vokālais ansamblis “Blēņdari” 

• Vizuālā un lietišķā māksla: vizuālās mākslas pulciņš „Varavīksne”,  pulciņš „Dekors” 

• Teātra māksla: leļļu teātris, skolas teātris, publiskā runa 

Sporta izglītības programmas 

• Futbols, koriģējošā vingrošana, volejbols 

Tehniskās jaunrades programma 

• Informātika sākumskolai 

Vides izglītības programma  

• Jauno ģeogrāfu klubs 

Jaunatnes darba programmas 

• Klubs "Tautu nacionālo tradīciju krātuve", debates 

Citas izglītojošas programmas  

• Skolas vēstures klubs, skolas avīze “ASA”. 
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Īstenotās audzināšanas darba prioritātes trīs gadiem 

• Izglītojamo patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšana (2017./2018.mācību gads). 

• Atbalsta pasākumu nodrošināšana speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Latvijas simtgadei veltīto pasākumu realizēšana 

(2018./2019.mācību gads).    

• 2019./2020.mācību gadā, īstenojot audzināšanas darba prioritāti “Skolēnu karjeras 

izglītības sistēmas pilnveidošana”, pedagogi mācību un audzināšanas darbā akcentēja 

karjeras izglītības jautājumus un attīstīja izglītojamo karjeras vadības prasmes. Pedagogi 

karjeras konsultanti nodrošināja karjeras atbalsta pasākumus: izglītojamie piedalījās 35 

aktivitātēs par karjeras jautājumiem skolā un ārpus tās, notika 64 karjeras atbalsta 

nodarbības, tika novadītas 60 individuālās karjeras konsultācijas. Tas sekmēja skolēnu 

turpmākās izglītības un profesionālā virziena apzinātu izvēli, par ko liecina fakts, ka 

absolventi ir iestājušies profesionālās un augstākās izglītības iestādēs atbilstoši savām 

interesēm. 
 

Labvēlīgs skolas mikroklimats veicina skolēnu un pedagogu koleģiālu, cieņas pilnu 

attiecību veidošanos. 

 

Skolā mācās 10 bērni   no citām pašvaldībām: 

 

Novads/pilsēta Skaits 

Daugavpils 702 

Daugavpils novads 3 

Krāslavas novads 6 

Riebiņu novads 1 

Kopā audzēkņu 712 

 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

• mūsdienīgs mācību process ar jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanu; 

• līdzdalība vietējos un starptautiskajos projektos; 

• nodarbības baseinā un sporta kompleksā; 

• ar Aizsardzības ministriju saskaņota  vispārējās vidējās izglītības programma (Valsts 

aizsardzības mācība). Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs (RJC)  savu iespēju robežās 

sniedz metodisko un materiāli tehnisko līdzekļu atbalstu. Valsts aizsardzības mācības 

mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un 
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nostiprināt pilsonisko apziņu. Skola cieši sadarbojas ar zemessargiem, robežsargiem, 

jaunsargiem utt. 

Skola tiek finansēta no valsts un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta. 

2020.gadā  skolas budžets ir  1 406 051,00  EUR 

• pašvaldības budžets  –  638 963,00  EUR 

• valsts mērķdotācija  –  517 037,00 EUR /8 mēneši/ 

• ieņēmumi no maksas pakalpojumiem  – 70 517 ,00 EUR 

• skolēnu ēdināšana no valsts budžeta (1.-4.kl.) – 16 779,00 EUR 

• skolēnu ēdināšana no pašvaldības budžeta  (5.-9.kl.) – 109 693,00 EUR 

• mācību līdzekļi – 7 623,00 EUR 

• interešu izglītība /valsts mērķdotācija – 12 800,00 EUR  

• projekts ,,Latvijas skolas soma” – 4851,00 EUR  

• projekts PUMPURS – 10 788,00 EUR 

• Erasmus+ KA1 un KA2 projekti – 17 000,00 EUR 

Skolas budžets ir pietiekams, lai īstenotu kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu un 

nodrošinātu ēdināšanu 1.-12. klašu  skolēniem. 
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SKOLAS DARBĪBAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA, PAMATMĒRĶIS, SKOLAS 

MISIJA UN VĒRTĪBAS. 
 

 

Pamatmērķis 
 

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības  standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

Attīstības vīzija 
 

Mūsdienīga skola, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, garīgo, radošo un fizisko attīstību.  

Dod iespēju sadzīvot kopā bērniem ar dažādām kultūrām, integrēties latviskajā vidē. 

Materiāli tehniski nodrošināta, estētiski sakopta, kur strādā izglītoti, motivēti tālākizglītībai, 

sociāli aktīvi pedagogi, savā darbā balstās uz sadarbību ar skolēniem un vecākiem. 

Esam atvērta skola dialogam un sadarbībai. 

 

Skolas misija 
 

Sekmēt izglītojamā lietpratību, lai sagatavotu viņu turpmākajai dzīvei. 

 

 

Vērtības: 

 
Cieņa. 

Respektējam citu cilvēku viedokļus un uzskatus. 

Atbildība. 

Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlēm. 

Sadarbība. 

Svarīga sadarbība skolēns-vecāks-pedagogs-sabiedrība. 

 Uzticība.  

Esam uzticīgi un lojāli savai skolai. 

Radošums. 

Svarīgi ir attīstīt savas spējas un talantus, tos papildinot ar savām personiskajām sajūtām un 

izmantot nākotnē. 

Tradīcijas. 

Kopjam un veidojam skolas tradīcijas un esam mūsu pilsētas un valsts patrioti. 
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Skolas galvenie uzdevumi:  
 

• veidot labvēlīgu mācību un audzināšanas vidi izglītojamajiem un pedagogiem, lai 

paaugstinātu izglītības kvalitāti, pedagogu un skolēnu konkurētspēju; 

• paaugstināt latviešu valodas kompetenci, lai izglītojamie veiksmīgi apgūtu mācību 

priekšmetus valsts valodā; 

• sekmēt izglītojamo pilsonisko audzināšanu, nodrošināt praktiskas iespējas iesaistīties 

latviešu tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apguvē un saglabāšanā; 

• radīt iespējas izglītojamajiem nodarboties interešu izglītības pulciņos un izkopt savas 

prasmes mākslā un citās aktivitātēs, veicināt fiziskās un garīgās veselības attīstību; 

• nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un pieejamu attīstību skolēniem ar mācīšanās un valodas 

traucējumiem, kā arī sociālā riska grupas skolēnu iekļaušanu mācību procesā; 

• paaugstināt vecāku un skolas pašpārvaldes līdzdalību mācību un audzināšanas procesā. 
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Skolas attīstības plāna īstenošanas gaitas plānojums 2017.-2021. gadam 

 

Pamatjoma 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

Mācību 

saturs 

Pamatizglītības 

un vidējās 

izglītības 

standartu 

prasību izpilde. 

  Pamatizglītības 

un vidējās 

izglītības 

programmu 

akreditēšana. 

Mācīšana 

un 

mācīšanās 

Bilingvālo 

mācību 

priekšmetu 

pasniegšanas 

uzlabošana. 

Pedagogu latviešu 

valodas un 

svešvalodas 

prasmes 

pilnveidošana. 

Starpdisciplināro 

prasmju 

aktualizēšana 

mācību stundās. 

Sagatavošanās 

pilnveidotā 

mācību satura 

ieviešanai. 

Jaunā mācību 

satura ieviešana 

un mācību 

procesa 

pilnveidošana, 

ievērojot skolēnu 

vajadzības un 

īpatnības. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Izglītojamo 

mācību 

sasniegumu 

dinamikas izpēte 

un tās rezultātu 

izmantošana 

sasniegumu 

uzlabošanai. 

Izglītojamo mācību 

motivācijas 

paaugstināšana, 

balstoties uz viņu 

pieredzi. 

Atbalsta 

pasākumu 

iekļaušana un 

individuālas un 

diferencētas 

pieejas 

nodrošināšana 

mācību procesā. 

 

Atbalsts 

skolēniem 

Izglītojamo 

patriotisma un 

valstiskās 

identitātes 

stiprināšana. 

Atbalsta pasākumu 

nodrošināšana 

speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programmas 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem. 

Skolēnu karjeras 

izglītības 

sistēmas 

pilnveidošana. 

 

Skolas vide 
Skolas tēla 

veidošana un 

prestiža 

paaugstināšana. 

 Veselīga, droša 

un draudzīga 

dzīvesveida 

popularizēšana. 

 

Resursi 
7 kabinetu 

remonts  

29 kabinetu 

remonts  

Mācību telpu 

aprīkošana ar IT 

ierīcēm un 

mēbeļu nomaiņa. 

Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

paaugstināšana. 

Skolas 

darba 

organizācija 

 

Skolas attīstības 

plāna izstrāde 

nākamajam 

periodam. 

 

Vecāku iesaistīšana 

skolas darbā. 

 Licencēto 

programmu 

akreditēšana. 
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IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Skolas akreditācija notika 2014.gadā neklātienē un visi ieteikumi tika ieviesti akreditācijas 

laikā. Skola tika akreditēta uz  6 gadiem.  

 

  



Daugavpils 16.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums   16 
 

SKOLAS  SASNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

1. Mācību saturs (skolas īstenotās izglītības programmas) 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Kritērijs “Mācību saturs” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”, 

to pamato šāda informācija: 

• Katrā mācību priekšmetā īstenotā programma atbilst licencētajai izglītības programmai. 

Mācību satura plānošana tiek saskaņota 9 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās. 

Skolotāji izstrādā un realizē mācību programmas bērniem, kuriem ir mājas apmācība. Tiek 

sniegts atbalsts reemigrējošiem skolēniem, nodrošinot papildus nodarbības latviešu un 

krievu valodā. Pedagogi pievērš uzmanību izglītojamo kvalitatīvai apmācībai bilingvālajā 

izglītībā. Skola piedāvā adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem. Skolēniem ir 

iespēja  saņemt atbalsta personāla palīdzību.  

• Sadarbojoties skolotājiem, logopēdam un speciālajam pedagogam, sastādīti individuālie 

izglītības programmas apguves plāni 19 izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās 

pamatizglītības programmas.  

• Elektroniskajā skolvadības sistēmā „e-klase” tiek fiksēta mācību priekšmetu un mācību 

stundu plāna apguves secība, kārtējo un nobeiguma pārbaudes darbu norise, fakultatīvo 

nodarbību un individuālā darba ar izglītojamiem saturs. 

• Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktora rīkojumu, atbilst 

licencētajām izglītības programmām un ir izlikts izglītojamiem un vecākiem pieejamā 

vietā, kā arī ievietots skolas mājas lapā.  Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un 

skolotāji tiek savlaicīgi informēti.  

• Lai sekmīgi īstenotu licencētās izglītības programmas, skola ir nodrošināta ar pedagoģisko 

personālu. Skolas pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogi iepazīstas ar skolas un citu skolu skolotāju pieredzi semināros, konferencēs, 

atklātajās stundās un meistardarbnīcās.  
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Kritērija “Mācību saturs” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 2019./2020. 

mācību gadu: 

• daudzveidīgs, uz izglītojamo vajadzībām balstīts izglītības programmu piedāvājums; 

• skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta standarta prasības, sasniedzamos rezultātus, 

uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību; 

• katra mācību priekšmeta  programma atbilst licencētajai izglītības programmai. 

 

Kritērija “Mācību saturs” turpmākās attīstības  vajadzības mūsu izglītības iestādē, 

noslēdzot 2019./2020. mācību gadu: 

 

• īstenot standartos noteiktās prasības, ieviešot jauno mācību saturu; 

• turpināt darbu pie stundu latviešu valodā kvalitātes pilnveides,   visos mācību priekšmetos 

veicināt inovatīvu mācību līdzekļu izmantošanu. 
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2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Vērtējums:  labi.  

Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”, 

to pamato šāda informācija:  

• Analizējot skolas izvirzīto prioritāti “Sagatavošanās pilnveidotā mācību satura ieviešanai”, 

pedagogi metodisko komisiju sēdēs, semināros, kursos mācījās izvirzīt stundas 

sasniedzamo rezultātu; sniegt atgriezenisko saiti; analizēja, kas ir jēgpilns uzdevums; 

plānoja stundu, izmantojot dažādus stundas modeļus; apguva jaunāko terminoloģiju, darbu 

ar dažādām mācību platformām. Analizējot skolēnu un vecāku aptaujas rezultātu, var 

secināt, ka lielākā daļa pedagogu sniedz atgriezenisko saiti, ir labs dialogs starp skolotāju 

un skolēniem. Visu skolotāju aktivitātes ir apkopotas izaugsmes kartē. Katrs pedagogs veic 

savas profesionālās darbības pašnovērtējumu. 

• Mācīšanas procesā skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguves mācīšanas metodes 

un darba formas. Savā darbā skolotāji izvēlas problēmsituāciju risināšanu, interaktīvās, 

pētnieciskās mācību satura apguves metodes. Tiek  īstenota individualizācijas, 

diferenciācijas, personālizācijas pieeja, izmantots  individuālais, frontālais, pāru un grupu 

darbs. Mācību gada nogalē notika metodiskā konference “Uz kompetencēm virzīta, 

kvalitatīva mācību stunda”. Sākumskolas skolotāji aktīvi iesaistījās projektu darbā 

”Pirmsskolas un sākumskolas sadarbība pēctecības nodrošināšanai mācību procesā”. 

• Pamatojoties uz 70 vērotajām mācību stundām, var secināt, ka pedagogi prot formulēt 

sasniedzamo rezultātu, lielākā daļa pedagogu veido stundu, izmantojot 9G modeli. Šī 

mācību gadā laikā pedagogi novadīja 10 atklātās stundas. Pedagogi un skolēni veiksmīgi 

izmanto informācijas tehnoloģijas, dažādas mācību platformas (Soma.lv, Uzdevumi.lv u.c.) 

un tiešsaistes rīkus. 

• Mācību stundās tiek nodrošināta labvēlīga emocionālā vide skolotāja un skolēnu sadarbībai. 

Skolotāji lieto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem un ar 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Izstrādāti individuālie izglītības plāni 19 skolēniem, 

kuri apgūst speciālo izglītības programmu un 22 skolēniem, kuriem ir grūtības  mācībās, 

viņiem tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. Skolēniem, kuri apgūst speciālo mācību 

programmu ar mācīšanās traucējumiem, tiek piedāvātas nodarbības ar psihologu un 

logopēdu, speciālo pedagogu, peldēšanas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.  

• Daudzi skolotāji veiksmīgi īsteno integrētu valodas un satura apguvi.  
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Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 2019./2020. 

mācību gadu: 

• sagatavojoties pārejai uz pilnveidoto saturu, skolotāji izmanto dažādas mācīšanas metodes 

un darba formas; 

• mācību procesā pilnībā tiek izmantoti skolā esošie resursi: kabineti, IKT, mācību 

materiāli; 

• skolotāja un skolēnu sadarbībai tiek nodrošināta labvēlīga emocionālā vide. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības  vajadzības mūsu izglītības iestādē, 

noslēdzot 2019./2020. mācību gadu: 

• mācību procesā turpināt izmantot individuālo, diferencēto un personalizēto pieeju; 

• palielināt pedagogu savstarpējo mācību stundu vērošanu ar mērķi veidot vienotu izpratni 

par jaunā satura ieviešanu. 

2.2.  Mācīšanās kvalitāte 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, 

rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, mācīties vērtēt savu un 

citu skolēnu darbu, strādāt radoši, atbilstoši spējām.  

Visiem skolēniem mācību stundās tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, 

pieredzi citiem skolēniem,  piedalīties projektu darbā, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, 

radošo darbu konferencēs, izstādēs.  

Skolotāji strādā pie katra skolēna mācību sasniegumiem. Viņi regulāri izvērtē izglītojamo 

zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. Skolā  apkopo informāciju par skolēnu mācību 

sasniegumiem, veido skolēnu mācību sasniegumu datu bāzi.  Skolotāji sistemātiski informē 

vecākus par viņu bērnu izaugsmi. Tiek organizētas mācību priekšmetu skolotāju, psihologa, sociālā 

pedagoga un skolas vadības konsultācijas vecākiem, kurās vecākiem tiek dota  iespēja pārrunāt 

jautājumus par bērna sekmēm. Vecāki iesaistās skolēna individuālā izglītības plāna sastādīšanas 

un izvērtēšanas procesā.  Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par mācīšanas, mācīšanās un 

mācību satura jautājumiem, par valsts pārbaudes darbiem un citu pārbaudes darbu kārtošanas 

procedūru.   

Pēc noteikta saraksta skolēniem tiek piedāvātas konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai un 

neskaidro jautājumu noskaidrošanai.  

Skolā pastāv noteikta kārtība skolēnu kavējumu uzskaitei, pateicoties kurai skolēni mazāk 

kavē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti e-klases žurnālā.  
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Mācību stundu vērošana liecina, ka lielākā daļa skolēnu prot novērtēt savu un citu skolēnu 

darbu, prot strādāt pāros vai grupās, kas sekmē sadarbības prasmes attīstību. Bet ne visi skolēni 

prot veiksmīgi darboties patstāvīgi.  

Mācību sasniegumus regulāri izskata skolas pedagoģiskajās sēdēs, kur tiek  saskaņotas tālākās 

mācību darbības vajadzības. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• pedagogi mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju 

mācīties; 

• skolotāji regulāri izvērtē izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos, veido 

elektronisko mācību sasniegumu datu bāzi, kur atspoguļo skolēnu sekmes par vairākiem 

mācību gadiem; 

• skolā pastāv noteikta kārtība skolēnu kavējumu uzskaitei. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• veicināt skolēnu personīgo atbildību par mācību sasniegumiem. 

Vērtējums:  labi.  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktai mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ievērojot Izglītības likuma un Ministru kabineta izstrādātos 

noteikumus  un  skolā pieņemto dokumentu „Daugavpils 16.vidusskolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”, kas reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu. Vērtēšanas 

kārtība veicina izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā, 

motivē izglītojamo dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, mācību sasniegumu 

pilnveidei. Kārtība nosaka vērtēšanas biežumu, regularitāti, mācību sasniegumu uzlabošanas 

nosacījumus un citus ar mācību sasniegumu vērtēšanu saistītos jautājumus. 

Vērtēšanas formas atbilst izglītojamo vecumposmam, individuālajām spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. 

Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu norisei – vienā dienā ir ne vairāk kā divi tēmu 

noslēguma pārbaudes darbi un katra mēneša sākumā tiek sastādīts tēmu noslēguma pārbaudes 

darbu grafiks. Grafiku saskaņo direktora vietnieks izglītības jomā, tas pieejams gan skolā, gan 
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skolas mājas lapā. Pārbaudes darbu vērtēšanā pedagogi izmanto e-klases piedāvātās pārbaudes 

darbu vērtēšanas skalas.  

Ar skolas vērtēšanas kārtību mācību gada sākumā tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu 

vecāki. Ar vērtēšanas kārtību vecāki var iepazīties arī skolas mājas lapā. 

Neskaidrie jautājumi tiek apspriesti metodiskajā padomē un metodiskās komisijas sēdēs. 

Izglītojamo sasniegumi tiek fiksēti e-žurnālā un skolēnu dienasgrāmatās. Par katra skolēna 

sasniegumiem klases audzinātājs informē vecākus vienreiz mēnesī, izsniedzot sekmju izrakstu no 

e-klases žurnāla. Skolā ir izveidota kavējumu uzskaites sistēma, analizēti kavējumu iemesli un 

skolas administratīvajās sanāksmēs tiek izvērtēts darbs ar izglītojamiem, kuri kavē mācību stundas 

un kuriem ir zemi vērtējumi mācību priekšmetos. 

Skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktora vietnieki izglītības jomā. 

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota pedagogu kolektīva darbā, vecāku 

informēšanai un skolēnu motivēšanai mācību sasniegumu paaugstināšanai.  

Vecākiem ir iespēja precizēt saņemto informāciju par sava bērna sasniegumiem e-klases 

žurnālā, kā arī konsultēties ar skolotājiem klātienē.  

Skolas darba stiprās puses: 

• skolotāji ievēro skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības principus; 

• pamatojoties uz jaunajiem izglītības standartiem, veikti grozījumi “Daugavpils 

16.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā”, ar to mācību gada 

sākumā tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki;  

• vērtēšanas formas atbilst izglītojamo vecumposmam, individuālajām spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un sasniedzamajam rezultātam. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt izmantot e-klasi un elektronisko datu bāzi skolēnu mācību sasniegumu analīzei 

un vecāku informēšanai. 

 

Vērtējums: ļoti labi.  
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3. Izglītojamo sasniegumi                 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Vērtējums: labi 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”, to pamato šāda informācija: 

• Mācību sasniegumi  tiek reģistrēti un uzkrāti e-klases sistēmā, tā radot iespēju skolēna vai 

klases mācību sasniegumu vērtējumu analīzei atsevišķā mācību priekšmetā noteiktā laika 

posmā. 

• Tiek veikta klašu rezultātu salīdzinošā analīze, tos skola izmanto skolēnu individuālās, 

klases un skolas mācību darba dinamikas izvērtēšanā. 

• Mācību gada laikā skolas vadība un skolas atbalsta personāls regulāri tiekas ar 

izglītojamiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi kādā no mācību priekšmetiem, 

nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī viņu vecākus. Tiek meklēti cēloņi mācību 

procesa traucējumiem, motivācijas trūkumam, izstrādāti individuālie plāni mācību 

procesa uzlabošanai un piedāvātas individuālās papildkonsultācijas. 

• Daugavpils 16.vidusskolas skolēni sekmīgi apgūst izglītības programmas. Vidējais 

vērtējums 1.-4. klasēs ir 7,17 balles, 5.-9.klasēs vidējais vērtējums ir 6,89, bet 10.-

12.klasēs vidējais vērtējums ir 7,08. 

• Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, var secināt, ka visvairāk skolēnu ir 

apguvuši mācīto pietiekamā un optimālā līmenī. 6,4% skolēnu mācību sasniegumi ir 

augstā līmenī. Šajā mācību gadā nav skolēnu, kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā 

mācību priekšmetā. 

  



Daugavpils 16.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums   23 
 

Klase 

Līmenis 

augsts (%) optimāls (%) pietiekams (%) 

nepietiekams 

vai nav 

vērtējuma(%) 

2. klase 20,27 58,11 21,62 - 

3. klase 9,46 36,49 54,05 - 

4. klase 7,89 48,68 43,42 - 

5.klase 6,45 33,87 59,68 - 

6. klase 2,90 21,74 75,36 - 

7. klase 1,67 31,67 66,67 - 

8. klase 1,47 29,41 69,12 - 

9. klase 1,82 32,73 65,45 - 

10. klase 4,35 21,74 73,91 - 

11. klase 7,69 38,46 53,85 - 

12. klase 7,41 51,85 40,74 - 

Vidēji 6,4 36,4 57,1 - 

 

 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, 

noslēdzot 2019./2020. mācību gadu: 

• individuāla pieeja darbā ar izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām; 

• mācību sasniegumu uzlabošanā iesaistās atbalsta personāls; 

• ikdienas sasniegumu rezultāti tiek izmantoti, lai pilnveidotu mācību procesu. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” turpmākās attīstības  vajadzības mūsu 

izglītības iestādē, noslēdzot 2019./2020. mācību gadu: 

• palielināt optimālo un augsto vērtējumu skaitu mācību priekšmetos; 

• attīstīt izglītojamo atbildību, iniciatīvu un motivāciju apzinīgam un virzītam uz 

sasniedzamo rezultātu ikdienas darbam. 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

 Skola veic nopietnu, sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts 

pārbaudes darbu norisei. Skolas vadība regulāri un sistemātiski uzskaita un analizē skolēnu 

sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos.  
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Vislabākos rezultātus skolēni uzrādījuši krievu valodas un angļu valodas eksāmenos. 

Matemātikā ir sasniegts tikai pietiekams līmenis. Pedagogiem rūpīgi jāplāno darbs skolēnu 

matemātikas zināšanu uzlabošanai. Zemāks rezultāts ir Latvijas vēsturē. Skolēniem grūtības 

sagādāja eksāmena materiāla valoda, kas 2018./2019.m.g. bija latviešu valoda. Valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas dēļ 2019./2020. mācību gadā eksāmeni 9.klašu skolēniem nenotika. 

 

Skolēnu rezultāts 2018./2019.m.g. ir nedaudz zemāks, nekā iepriekšējā gadā. Eksāmens 

latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā nebija obligāts, to 2019./2020.m.g. skolēni 

neizvēlējās kārtot. 

51,3%

62,3%
64,9% 63,1%

52,5%

64,7%

54,0%

63,4%

Matemātikā Krievu valoda Latvijas vēsture Angļu valoda

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasēs

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g.

61,5% 59,7%

Категория 1

Centralizētā eksāmena valsts valodā 9.klasēs 

rezultāti

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g.
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Mācību 

priekšmets 

Vidējais apguves koeficients 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Informātika 69,2% 58,30% 60,70% 

 

 
 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes 

darbā informātikā ir uzlabojušies, tie ir sasnieguši optimālo līmeni. 

 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasēs 

Mācību 

priekšmets 
Līdz 5% 5%-9% 

10%-

19% 

20%-

29% 

30%-

39% 

40%-

49% 

50%-

59% 

Virs 

60% 

Angļu valoda - - - 
1 

4% 
- 

4 

15% 

5 

19% 

16 

62% 

Latviešu valoda - - - 
5 

20% 

4 

16% 

9 

36% 

4 

16% 

3 

12% 

Matemātika - - 
2 

8% 

6 

24% 

3 

12% 

2 

8% 

3 

12% 

9 

36% 

Ķīmija - -     
1 

50% 

1 

50% 

Bioloģija       
3 

60% 

2 

40% 

Fizika     
1 

25% 
  

3 

75% 

 

 

 

69%

58% 61%

Informātika

Valsts pārbaudes darbu rezultāti informātikā

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.
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Centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasēs salīdzinājumā ar rezultātiem valstī 

  
 

 Centralizētā angļu valodas eksāmena rezultāti skolā ir optimālā līmenī, nedaudz zemāki 

nekā valstī. Matemātikā rezultāti ir pietiekamā līmenī, taču tie ir augstāki nekā valstī. Latviešu 

valodas centralizētā eksāmena rezultāti ir pietiekamā līmenī, un tie ir nedaudz zemāki nekā vidējie 

valstī. Ķīmijā, bioloģijā un fizikā skolēni uzrādīja rezultātus optimālā līmenī, un tie ir augstāki nekā 

valstī, īpaši fizikā. Metodiskajās komisijās rūpīgi jāizanalizē eksāmenu rezultāti, jārod risinājumi 

sasniegumu uzlabošanai jaunajā mācību gadā. 

64,5%

49,1%
43,7%

65,5%
61,5% 60,9%

70,0%

35,0%

52,0% 59,0%

41,0%

53,0%

Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda Ķīmija Fizika Bioloģija

skolā valstī
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2019./2020.m.g. skolēni ir uzrādījuši labus rezultātus centralizētājos eksāmenos. Angļu 

valodā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā tie ir optimālā līmenī. Tika veikts nopietns darbs, lai uzlabotu 

skolēnu matemātikas zināšanas. Matemātikā rezultāts ir 49,1%, kas ir labākais sasniegums pēdējo 

trīs gadu laikā. Latviešu valodā vērtējums ir pietiekamā līmenī. 

Mācību gada laikā pedagogi strādā ar talantīgajiem izglītojamiem.  

Kopumā pilsētas un novada olimpiādēs skolēni ieguva  26 godalgotas vietas: 

- sākumskolā –  nav 

- pamatskolā – 14 vietas 

- vidusskolā –  12 vietas 

 

50,5%

24,9%

36,8%

52,5%
56,2%

33,6%

49,3%

70,0%
64,5%

49,1%
43,7%

65,5%
61,5% 60,9%

Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda Ķīmija Fizika Bioloģija

Centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasēs 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.
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Skolas darba stiprās puses: 

• izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos atbilst ikdienas sasniegumiem mācību gada 

laikā; 

• izglītojamo vēlme turpināt mācības pēc pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt sekot līdzi skolēnu mācību sasniegumiem ikdienā, paaugstināt tos, lai valsts 

pārbaudes darbu rezultātiem būtu augšupejoša tendence; 

• paaugstināt izglītojamo zināšanu, prasmju apguves kvalitāti valsts pārbaudes darbos. 

Vērtējums:   labi. 

  

2
1

0
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3

9
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2017./2018. 2018./2019. 2019./2020.

Olimpiāžu rezultātu salīdzinājums

Sākumskolā Pamatskolā Vidusskolā
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4. Atbalsts izglītojamajiem                   

4.1. Atbalsts izglītojamo veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības 

jomā, drošības garantēšana  

Skolā strādā atbalsta personāls: psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, speciālais 

pedagogs, divas skolas māsas un darba aizsardzības speciālists. Viņi aktīvi sadarbojas savā starpā, 

ar skolas vadību, klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, skolēniem un to vecākiem 

(aizbildņiem). 

Skolēni ir informēti, kā viņiem rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumā un 

ekstremālās situācijās. Skolotāji, vecāki, skolas vadība ir savstarpēji informēti par skolēnu 

veselības stāvokli. Par negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumu skolā vecāki tiek 

informēti telefoniski, nepieciešamības gadījumā tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

Skolas māsa seko izglītojamo potēšanas kalendāram, veic sanitāri higiēniskos pasākumus 

infekcijas slimību gadījumos, informē vecākus par bērna veselības stāvokli, sniedz rekomendācijas 

par izglītojamo veselības stāvokli klasēs. Regulāri tiek apkopotas ziņas par izglītojamo veselības 

stāvokli un informācija par sociālo vidi, veikta izglītojamo saslimstības uzskaite un analīze, 

skolēnu veselības datu bāzes pilnveidošana. Tiek veikta profilaktiskā apskate. Izglītojamie ar 

pamanītām problēmām tiek nosūtīti pie ārstiem speciālistiem. Pie pediatra notiek izglītojamo 

potēšana. Izglītojamo vecāki tiek informēti par to. Skolēni, kam ir stājas problēmas, nodarbojas 

koriģējošās vingrošanas grupās. 

Veselības 

stāvoklis 

Hroniskas 

slimības 

Ar vāju 

redzi 

Ar runas 

defektu 

Stājas 

traucējumi 

Ir 

invaliditātes  

grupa 

Bieži un 

nopietni 

slimo 

 Izglītojamo 

skaits 
114 189 57 326 11 85 

Procenti 16,4 27,2 8,2 47,6 1,6 12,2 

 

Katru dienu tiek kontrolēta sanitāri higiēnisko normu ievērošana skolas telpās un ēdnīcā, 

ēdienu kvalitāte. Skolas ēdnīcā izglītojamie var nopirkt siltu ēdienu. 1. – 12. klašu skolēni ir 

nodrošināti ar bezmaksas pusdienām. 1.-12. klašu skolēni no maznodrošinātām ģimenēm ēd 

launagu. Tika veikta aptaujas “ Skolēnu ēdināšana”, kurā piedalījās skolēni un to vecāki. Analizējot 

datus, tika secināts, ka gan skolēni, gan vecāki augsti novērtēja ēdienu kvalitāti. 
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Skolā darbojas zobārstniecības kabinets, kur tiek veikta skolēnu mutes dobuma slimību 

profilakse (zobu tīrīšana un higiēna). 

Audzināšanas programmā svarīga vieta ir ierādīta veselības profilaksei un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai. Klases audzināšanas stundās tiek veikts profilaktiski audzinošais darbs 

ar skolēniem, pārrunāti jautājumi par veselīgu dzīvesveidu, par siltā ēdiena nepieciešamību skolēnu 

ikdienā, par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, narkomānijas problēmām, kā arī citi ar veselību 

saistīti jautājumi. 

1.-9.klašu skolēni ir iekļauti programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens” un piedalījās 

projektā „Somas svars”. Izrādījās, ka daudzu skolēnu somas svars pārsniedz pieļaujamo normu.  

         Veselīga dzīvesveida popularizēšanai skolā tradicionāli tika  organizētas sporta un  veselības 

dienas, sacensības volejbolā, peldēšanā un futbolā. 

Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un noteikumi, kuros 

minētas uzvedības prasības visos mācību kabinetos, pasākumos skolā un ārpus tās, reglamentēta 

rīcība un uzvedība mācību ekskursijās un braucienos.  

Skolas apkārtnē uzstādītas videonovērošanas kameras. Izglītojamie jūtas droši iestādes telpās 

un tās apkārtnē.  

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem skolā uzstādīta automātiskā ugunsdrošības signalizācija.  

Drošības jautājumi regulāri tiek aktualizēti klases stundās, drošības nedēļā. Skolēniem un 

vecākiem (aizbildņiem) regulāri tiek novadītas drošības instruktāžas. Skolā ir evakuācijas plāni, 

rakstiskas instrukcijas, izglītojamie, personāls un vecāki ir informēti un zina, kā rīkoties ekstremālu 

situāciju un evakuācijas gadījumā. Skolēni zina palīdzības dienestu tālruņu numurus. Drošības 

jautājumos skola sadarbojas ar pašvaldības policiju. Skolēnu drošības nodrošināšanai skolā ir 

administrācijas un skolotāju dežūras.  

Tiek organizētas nodarbības par drošības noteikumu ievērošanu: 1. klašu skolēni piedalījās 

spēlē „Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi!”,  2. klašu skolēni piedalījās konkursā „Es zinu par savu 

drošību”, 1. – 4. klašu skolēniem tika novadīts  izglītojoši interaktīvais konkurss „Drošība un 

veselība” ,  7. klašu skolēni  piedalījās Daugavpils pilsētas skolu konkursā-maratonā  „Iemācies 

paredzēt bīstamo un attīsti prasmi palīdzēt” . 

Skolā ir izstrādāti un pēc nepieciešamības tiek papildināti skolēnu Iekšējās kārtības 

noteikumi, tie ir katra skolēna dienasgrāmatā. Skolēni zina uzvedības noteikumus mācību un 

ārpusstundu pasākumos. Ar skolēnu Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti arī vecāki 

(aizbildņi). 
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Psihologs veic individuālas un grupu konsultācijas izglītojamajiem, sniedz ieteikumus klašu 

audzinātājiem un vecākiem (aizbildņiem), sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem nepieciešams 

emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Skolas psihologs piedalās klases audzināšanas stundās un 

vecāku sapulcēs. Skolēniem tika novadītas nodarbības „Izziņu procesu attīstība bērniem ar 

grūtībām mācībās”. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 1. un 10. klašu skolēnu adaptācijai skolā (tiek 

veikta adaptācijas grūtību diagnostika). Diagnostikas rezultāti tiek analizēti un izstrādāti turpmākās 

psiholoģiskās un pedagoģiskās darbības virzieni.   

Skolā tiek īstenota APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) programma, kuras ietvaros ir 

izstrādāti pozitīvas uzvedības noteikumi (darbā iesaistījās gan skolas parlaments, gan skolēni, gan 

skolotāji). Tie ir grafiski noformēti un izvietoti atbilstošās vietās. Skolas gaiteņos ir izvietotas 

grīdas spēles, lai varētu starpbrīžos nodarbināt skolēnus. Skolas sporta zālē starpbrīžu laikā 

organizētas aktīvas nodarbības. Siltā laikā šādas nodarbības organizētas arī pagalmā un stadionā.  

          Skolā tika organizētas 6.-12. klašu skolēnu dežūras.  

Sociālais pedagogs organizē profilaktiskās sarunas un lekcijas ar skolēniem, kuru mērķis ir 

veidot sociālās prasmes un iemaņas dzīvei sabiedrībā. Palīdzot bērniem apgūt problēmrisināšanas 

prasmes, sociālais pedagogs atrod alternatīvus risinājumus personisko grūtību pārvarēšanā, rosina 

un piedāvā iespējas veiksmīgai dzīves pieredzei. Tiek veiktas individuālās pārrunas un 

konsultācijas  ar skolēniem un viņu vecākiem par dažādām tēmām, novadītas vecāku sapulces 

sākumskolas un pamatskolas skolēnu vecākiem.  

Katru nedēļu sociālais pedagogs atbalsta komandas sanāksmē sniedz atskaiti par skolēnu 

kavējumiem. Ir izstrādāta un darbojas sistēma, lai samazinātu skolēnu kavējumus - noskaidroti 

iemesli, sadarbībā ar vecākiem un klašu audzinātājiem tiek strādāts pie neattaisnotu kavējumu 

novēršanas.  

Sociālais pedagogs ir izveidojis un pastāvīgi paplašina to sociālā riska skolēnu datu bāzi, ar 

kuriem tika veikts sociālpedagoģiskais darbs. 

Skolā tika veikts pētījums „Skolas sociālais portrets”: 

19 (2 ,7%) – bērni ir aizbildniecībā; 

38 (5,5%) – bērni, kuriem vecāki ir ārzemēs;  

58 (8,3%) – bērni, kuri atrodas skolas uzskaitē (uzvedības problēmas, mācību 

motivācija, ģimenes problēmas, atkarības problēmas). 

2019./2020.mācību gadā logopēde veica korekcijas darbu ar 40 skolēniem, kuriem ir runas 

un valodas traucējumi. 
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Speciālais pedagogs saskaņo sava darba saturu ar mācību priekšmeta skolotājiem un klases 

audzinātājiem, strādā ar skolēniem individuāli vai palīdz skolēniem mācību stundu laikā. Speciālais 

pedagogs izstrādā mācību prezentācijas, atgādnes, lai izglītojamais labāk varētu apgūt 

nepieciešamās zināšanas un prasmes.  

Atbalsta komanda ārkārtējās situācijas laikā sekoja tam, lai visi skolēni tiktu iekļauti mācību 

procesā. 

Ja ir problēmas, kuras nevar atrisināt skolas ietvaros, palīdzību sniedz Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra un Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti, 

valsts un pašvaldības policijas inspektori, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais 

dienests, Daugavpils Bāriņtiesa, veselības aprūpes iestādes. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• skolā izveidota atbalsta speciālistu komanda (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, 

speciālais pedagogs), kuras darbības pamatā ir Daugavpils 16.vidusskolas atbalsta komandas 

reglaments; 

• darbojas APU programma; 

• izglītojamie jūtas droši iestādes telpās un tās apkārtnē. 

 

Turpmākās attīstības  vajadzības: 

• turpināt popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, izglītot skolēnus  par dažādu 

atkarību riskiem, attīstīt atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. 

Vērtējums:   ļoti labi. 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā  

Skolā ir izstrādāta  skolas audzināšanas programma, kura ietver dažādas sociālās izglītības 

tēmas.  

Klašu audzinātāji atbilstoši skolas audzināšanas programmai, skolas galvenajiem 

uzdevumiem, klases situācijai, izglītojamo vecumposmam, vajadzībām un interesēm plāno 

audzināšanas darbu savā audzināmajā klasē. Klašu audzinātāju darba plānojumos ir ietverti temati:  

„Sevis izzināšana un pilnveidošana”, „Es ģimenē, klasē un skolā”, „Sabiedriskā līdzdalība”, 

„Karjeras izvēle”, „Veselība un vide”, „Drošība”. Īpaša uzmanība tika pievērsta izglītojamo 
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atbildībai par saviem pienākumiem un tiesībām, kā arī līdzdalību skolas un pilsētas pasākumos. Lai 

sekmētu un veicinātu audzināšanas darbībai izvirzīto uzdevumu izpildi, klašu audzinātāji izmantoja 

daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes: anketēšanu, aptauju, diskusiju, grupu darbu, 

intervijas, lomu spēles, darbu pāros, pašvērtējumu, IT  izmantošanu, prezentācijas u.c. Klases 

stundas tika labi organizētas, pārdomātas un skolēniem saistošas, kas veicina izglītojamo 

personības attīstību. Atbilstoši izvirzītajiem skolas mērķiem un uzdevumiem, tiek plānoti un 

organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. Tradicionālie ārpusstundu pasākumi veicina 

patriotisko, pilsonisko, tikumisko audzināšanu, tiek pilnveidotas skolēnu sociālās iemaņas. Klases 

audzinātāji veiksmīgi sadarbojās klašu audzinātāju metodiskajā komisijā un dalījās pieredzē. 

Mācību gada beigās klašu audzinātāji veica izvērstu sava darba analīzi un izvērtēšanu.  

Skolā darbojas Skolēnu parlaments, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada 

skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā. Pēc skolēnu parlamenta iniciatīvas tika novadīta zibakcija, kas 

veltīta Latvijas valsts dzimšanas dienai, palīdzības akcija dzīvniekiem "Mr. Doggo". Skolas 

parlamenta locekļi piedalās skolas Iekšējās kārtības noteikumu apspriešanā un ievērošanas 

kontrolē. Skolēnu parlaments veiksmīgi sadarbojas ar citu skolu parlamentiem un piedalās pilsētas 

skolēnu un studentu parlamenta darbībā. 

Svarīgi uzdevumi audzināšanas procesā ir pilsoniskuma apziņas un patriotisma jūtu 

veidošana, valsts, tautas un skolas tradīciju saglabāšana. Mācību stundās  un audzināšanas darbā 

uzmanība tiek pievērsta kultūras un valstiski svarīgu notikumu iedzīvināšanai. Par to, ka šiem 

jautājumiem skolā tiek pievērsta īpaša uzmanība, liecina panākumi pilsētas un valsts konkursos,  

kas veltīti Latvijas valsts svētkiem, atceres un atzīmējamām dienām: spēlē „Mana Dzimtene 

Latvija”, konkursā “Ceļā uz pilsonību”, konkursā “Man nozīmīga vieta Daugavpilī…” , 

piedzīvojumu sacensībās “Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai”, koncertā “Teiksma par 

Latviju” u.c.  

Skola visu gadu piedalījās iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. Pateicoties šim projektam, 

skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo operu un baletu, Daugavpils teātri, dažādus 

Latvijas muzejus, izstādes, piedalīties radošās nodarbībās.   

Attālināto mācību laikā tika mainīts skolas pasākumu formāts. Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā skolēni lasīja dzeju un runāja skaistus vārdus par 

Latviju. Tika izveidots apsveikuma video, kuru skolas mājas lapā varēja apskatīties gan skolēni, 

gan skolotāji, gan vecāki.  Lieldienās skolēni veidoja virtuālos apsveikumus, sūtīja tos skolotājiem, 

skolēniem un vecākiem, kā arī ievietoja tos Facebook. Pēdējā  zvana svētki arī notika virtuāli, tika 
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izveidots apsveikuma video, kura tapšanā aktīvi iesaistījās gan skolēni, gan pedagogi. Notika arī 

svinīgs pasākums, izmantojot ZOOM platformu.   

Skolā notika arī daudzveidīgi pasākumi kultūras un valstiski svarīgu notikumu 

iedzīvināšanai. Svinot Latvijas valsts dzimšanas dienu, tika novadītas Pilsonības nedēļas „Dzīvo 

ar Latviju, elpo ar Latviju!”. Visām klašu grupām bija iespēja piedalīties daudzveidīgos 

pasākumos: „Sveika, Latvija!”, „21.gadsimta bruņinieki”, „Brīnumainā Latvija”, „Vai tu pazīsti 

savu pilsētu?”, radošo darbu konkursā „Mana dzimtā zeme”, sadziedāšanās pasākumā u.c. Notika 

lekcija „Kā mēs sargājam Latviju?”, kurā piedalījās 10.–12. klašu skolēni. 

Skolēni aktīvi piedalījās pilsētas pasākumos: Lāčplēša dienai veltītajā Lāpu gājienā, 

Lāčplēša dienas piedzīvojumu sacensībās un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā. 

Skolas audzēknis veiksmīgi piedalījās pilsētas  skolēnu skatuves runas konkursā un Latgales 

novada skolēnu skatuves runas konkursā, kur ieguva godalgoto 1.vietu. 

Skolēni aktīvi un sekmīgi piedalījās dažādos pilsētas konkursos: konkursā-spēlē “Eko 

matemātika”, pētnieku spēlē “Jaunais pētnieks”, konkursā “Mācies mācīties”, radošo darbu 

konkursā “Ziemassvētku un Jaungada apsveikums”, jauno ģeogrāfu skolas konkursā “Daba starp 

tropu lokiem” u.c. 

Skola piedalījās pasākumos, kas veltīti Latvijas dalībai ES: Eiropas valodu dienas 

pasākumos, Eiropas eksāmenā, pilsētas „Eirospēle” un UNESCO nedēļas pasākumos, kā arī BJC 

„Jaunība” organizētajos pasākumos. 

Skolai izveidojusies cieša sadarbība ar Latgales Centrālās bibliotēkas filiāli  Piekrastes 

bibliotēku, kas organizēja klases audzināšanas stundas un dažādus pasākumus.  

Katrs skolēns varēja parādīt savu talantu Ziemassvētku izrādēs “Dzimšanas diena” un 

Ziemassvētku uzvedumā “Violetās planētas iedzīvotāju ceļojums uz Zemi”. 

Skolā ir plašs un daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums, kas veicina 

skolēnu radošo darbību un attīstību dažāda vecuma bērniem. Programmu izstrāde un izvēle ir 

pamatota un mērķtiecīga, atbilst skolēnu vēlmēm un skolas resursiem.   

 1.-4.kl. 5.-9.kl. 10.-12.kl. 1.-12.kl. 

 Skolā 
Ārpus 

skolas 
Skolā 

Ārpus 

skolas 
Skolā 

Ārpus 

skolas 
Skolā 

Ārpus 

skolas 

Izglītojamo 

skaits 
274 144 132 167 38 42 444 353 

Procenti 91 47,8 41,4 52,4 50 55,3 63,8 50,1 
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2019./ 2020. mācību gadā interešu izglītības pulciņos, klubos un sporta sekcijās iesaistījās 

63,8% izglītojamo. Par sasniegumiem liecina godalgotas vietas ne tikai pilsētas, bet arī novada 

līmenī. Iegūtas 9 godalgotas vietas pilsētas  sacensībās futbolā, volejbolā, vieglatlētikā un florbolā. 

Pulciņu un klubu dalībnieki ieguva 11 godalgotas vietas. Pulciņu un klubu dalībnieki sava darba 

rezultātus prezentē skolas organizētajos pasākumos. Tika vākti un papildināti materiāli skolas 

vēstures muzejam, novadīti pasākumi dažādām vecuma grupām ar mērķi iepazīstināt audzēkņus ar 

skolas vēsturi. 

Tautas deju kolektīvi piedalījās pilsētas pasākumos: tautas deju skatē, “Dejotprieks” u.c. 

Sporta deju kolektīva dalībnieki piedalījās un ieguva lielu godalgoto vietu skaitu sporta deju 

sacensībās pilsētā, novadā un starptautiskajās sporta deju sacensībās.  

Skolā veiksmīgi darbojās 5.-12. klašu koris un skolas teātris. Skolas koris dziedāja himnu 

skolēnu kopkorī Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 101.gadadienai veltītajā 

pasākumā, kas norisinājās Vienības laukumā.  

 Tautas deju pulciņa “Strautiņš” 1.- 2. un 3.- 4.klašu dejotāji, mūsdienu deju pulciņa 5.-9. 

klašu skolnieces, sporta deju pulciņa “Zemgalīte” dalībnieki un vokālie ansambļi sniedza koncertu 

“Draugu pulkā” pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un skolotājiem.  

Skolas deju pulciņi un vokālie ansambļi sniedza nelielu koncertu starptautiskā projekta 

dalībniekiem. 

Vizuālās mākslas pulciņš “Varavīksne” veiksmīgi piedalījās 48. Starptautiskajā bērnu 

mākslas izstādē-konkursā „LIDICE 2020”, pilsētas akcijā ,,Dāvana skolotājiem” un vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Radi rotājot". Vizuālās mākslas pulciņš “Dekors” ar 

panākumiem piedalījās pilsētas vizuālās un vizuālās plastiskās mākslas konkursā "Radi rotājot", 

tehniskās modelēšanas darbu konkursā “Jūras viļņi” un konkursā - izstādē “Mana pilsēta”. 

Skola piedalījās aktivitātē, kas veltīta Daugavpils 745. dzimšanas dienai:  vizuālās mākslas 

pulciņi izveidoja virtuālu apsveikumu pilsētai.  

Par skolā notiekošo, kā arī citu aktuālu informāciju sniedz skolas mājas lapa un avīze 

„ASA”.  

Attālināto mācību laikā tautas deju kolektīvi, vokālie ansambļi un koris piedalījās virtuālajā 

piektajā gājienā tautas tērpos. Notika virtuāla pulciņu un kolektīvu darbības skate. 
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Skolas darba stiprās puses: 

• skolā ir izstrādāta  skolas audzināšanas programma; 

• skola piedāvā interešu izglītības programmas un organizē daudzveidīgus ārpusstundu 

pasākumus; 

• skolā aktīvi darbojas Skolēnu parlaments. 

 

Turpmākās attīstības  vajadzības: 

• turpināt attīstīt skolēnu radošās spējas un talantus; 

• piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos: 

Vērtējums:   ļoti labi. 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Vērtējums:   ļoti labi. 

Kritērijs “Atbalsts karjeras izglītībā” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

“ļoti labi”, to pamato šāda informācija:  

• Skola piedalās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. Skolā strādāja divi pedagogi karjeras konsultanti, kuriem 

ir tiesības sniegt individuālās konsultācijas. Skolas karjeras attīstības atbalsta centrā, 

bibliotēkā un mājaslapā ir pieejama informācija skolēniem un viņu vecākiem, priekšmetu 

skolotājiem un klašu audzinātājiem par karjeras vadības prasmju attīstību, vidējās, 

profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles iespējām, skolā un ārpus skolas 

rīkotajiem pasākumiem un aktivitātēm. 

• Pedagogi karjeras konsultanti mācību gada laikā veica individuālās sarunas un novadīja 60 

individuālās karjeras konsultācijas. Lielākā skolēnu interese bija par šādām jomām: 

medicīna un veselības aprūpe, farmācija, drošība un aizsardzība, uzņēmējdarbība, 

datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, sabiedriskās attiecības un reklāmas 

menedžments. 

• Izglītojamiem tika organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, viņi atbilstoši 

savām interesēm piedalījās 108 valsts, pilsētas un skolas rīkotajos karjeras attīstības atbalsta 

pasākumos un aktivitātēs, izzinot sevi, iepazīstot izglītības iespējas un profesiju pasauli, 

attīstot karjeras vadības prasmes, mācoties pieņemt atbildīgos karjeras lēmumus. 
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Iesaistoties JA Latvia programmā, skolēni apguva biznesa pamatus, 11.klases skolēni 

izveidoja un attīstīja savu Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU). Karjeras izglītības jautājumi 

ir integrēti skolas audzināšanas programmā. Notika karjeras izglītības jautājumu 

integrēšana mācību priekšmetu un audzināšanas stundās, pulciņu nodarbībās, pedagogi 

karjeras konsultanti piedalījās 64 klases stundās un vadīja nodarbības. Tika apkopotas, 

analizētas un izvērtētas ziņas par 9. un 12. klašu absolventu tālākajām gaitām. 

• Skolā regulāri notika sadarbība ar valsts institūcijām un tikšanās ar to pārstāvjiem 

(Zemessardze, Robežsardze, RTU, Daugavpils Būvniecības tehnikums, viesnīca Park Hotel 

“Latgola”, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests). Skola īstenoja vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli orientētā virziena programmu, kas saskaņota ar Aizsardzības un 

Iekšlietu ministrijām. Tika novadītas profesionālās teorētiskās un praktiskās nodarbības ar 

speciālistiem. 

 

Kritērija “Atbalsts karjeras izglītība” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020. mācību gadu:  

• tiek apzinātas un ievērotas skolēnu vajadzības karjeras attīstības atbalsta jautājumos; 

• skolēniem ir iespēja atbilstoši savām interesēm piedalīties karjeras attīstības atbalsta 

pasākumos un aktivitātēs skolā un ārpus tās; 

• skolēniem ir pieejamas individuālās konsultācijas karjeras attīstības atbalsta jautājumos. 

 

Kritērija “Atbalsts karjeras izglītība” turpmākās attīstības vajadzības mūsu izglītības 

iestādē, noslēdzot 2019./2020. mācību gadu: 

• izglītot skolēnu vecākus karjeras attīstības atbalsta jautājumos; 

• veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību, sniegt atbalstu  karjeras jautājumos pilnveidotajā 

mācību saturā. 

 

4.4. Atbalsts  mācību darba diferenciācijai  

Skola plāno un veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs, projektos un 

citās aktivitātēs. Skolotāji mācību procesā ievēro talantīgo izglītojamo intereses, dodot iespēju 

plašāk papildināt zināšanas mācību priekšmetos. Ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības 

atsevišķos mācību priekšmetos. 
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Skola veicina talantīgo skolēnu līdzdalību zinātnisko darbu konkursos. Vidusskolas skolēni 

veiksmīgi piedalījās Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē. Izstrādāta Zinātniskās  

pētniecības darbu vērtēšanas kārtība. Tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi un konkursi 

mācību priekšmetu nedēļu ietvaros, kuri novadīti ar nolūku iesaistīt skolēnus patstāvīgā radošā 

darbībā, vairot viņu interesi par apgūstamiem mācību priekšmetiem. 

Izglītojamo sasniegumi tiek apkopoti un izvērtēti. Olimpiāžu un konkursu laureāti, skolēni 

ar izcilām sekmēm tiek apbalvoti skolas Goda svētkos. Skolā ir izveidota nominācija „Labākais 

klases skolēns”. Labāko skolēnu vecāki saņem pateicību par bērnu audzināšanu. Gada sākumā tika 

organizēta ekskursija labākajiem skolēniem pa maršrutu Daugavpils – Rīga –Daugavpils. 

Par talantīgo skolēnu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie 

skolēni, skolas darbinieki, vecāki. Informācija par viņu sasniegumiem tiek izvietota skolas 

informācijas stendā, skolas avīzē, mājas lapā. 

Skolēni veiksmīgi piedalījās starptautiskajos eTwinning projektos. Matemātikas projekts 

“Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”) saņēmis Nacionālo eTwinning balvu 2019.  

Direktora vietnieki izglītības jomā organizē, koordinē un pārrauga darbu ar izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem.  

No 2018.gada mūsu skola ir iesaistījusies projektā PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai, kuru īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests. Projekta 

mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst 

izglītību. Mūsu skolas  pedagogi sniedza konsultācijas 14 skolēniem. 

Skola sistemātiski un regulāri organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

Apmeklējot konsultācijas, skolēniem ir iespēja uzlabot mācību sasniegumus. Visi skolēni un 

skolēnu vecāki ir iepazīstināti ar konsultāciju grafiku. Skolēniem, kam vērtējumi ir zemāki par 4 

ballēm, tiek izstrādāti individuālie izglītības  plāni. 

Atbalsta personāls sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un skolēnu 

vecākiem, lai koordinētu un pārraudzītu izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās. 

Mācību stundās tiek izmantota diferencēta pieeja mācību satura apguvē. Labākās 

pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņa notika skolas metodiskajā konferencē  “Uz kompetencēm 

virzīta, kvalitatīva mācību stunda”. Skolā notika semināri „Vērtēšanas pieejas maiņa” un “Zināšanu 

konstruēšana mācību stundas ietvaros”. 

Skolā 1. klašu skolēniem ir organizēts individuālais (grupu) darbs. 
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Skolas darba stiprās puses: 

• skola plāno un veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs un citās 

aktivitātēs; 

• veiksmīgi darbojas IKVD projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”, un skola sniedz atbalstu skolēniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības; 

• izglītojamo sasniegumi tiek apkopoti un izvērtēti, olimpiāžu un konkursu laureāti, skolēni 

ar izcilām sekmēm tiek apbalvoti skolas Goda svētkos. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālam turpināt atbalstīt izglītojamos, 

kuriem ir grūtības mācībās, izstrādāt individuālos izglītības apguves plānus turpmākai 

darbībai.  

 

Vērtējums:  labi.  

 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skola īsteno speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem un nodrošina atbalsta pasākumus darbam ar šiem bērniem. Programmu 

apgūst 19 skolēni: sākumskolā 5 - skolēni, pamatskolā – 14 skolēni. 

Lai veiksmīgāk plānotu un organizētu darbu ar skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība 

mācību procesā, skolā ir izveidota atbalsta komanda. Atbalsta komandas speciālisti nodrošina 

sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem.  

Ar šiem bērniem strādā speciālais pedagogs, psihologs, logopēds un sociālais pedagogs. 

Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem ir izstrādāti individuālie izglītības plāni, notiek plāna 

īstenošanas izvērtējums. Individuālā izglītības plāna realizācijā tiek iesaistīti atbalsta komandas 

speciālisti, klases audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, skolēni un viņu vecāki. 

Notiek problēmu izvērtēšana un informācijas apmaiņa ar klases audzinātāju, psihologu, 

speciālo pedagogu un skolas vadību. 

Atbalsta komandas speciālisti cieši sadarbojas ar Daugavpils pilsētas Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centra darbiniekiem. 
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 Skolēni ir sekmīgi visos mācību priekšmetos. Šiem skolēniem un skolēnu vecākiem tiek 

sniegts psiholoģiska rakstura atbalsts un informatīvas konsultācijas. Sadarbības laikā gan 

skolēnam, gan viņa vecākiem tiek akcentētas izglītojamā stiprās puses un meklēti resursi, kā 

veiksmīgāk palīdzēt apgūt mācību programmu. Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem tiek sniegti 

atbalsta pasākumi mācību stundās un valsts pārbaudes darbos.  

Skolas darba stiprās puses: 

• skola īsteno speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem un nodrošina atbalsta pasākumus; 

• speciālās programmas skolēni ir iesaistīti ārpusklases nodarbībās: tautas dejās, korī, vizuālās 

mākslas pulciņos, sporta sekcijās u.c. 

Turpmākās attīstības  vajadzības: 

• skolai turpināt atbalstīt izglītojamos ar speciālām vajadzībām, licencējot 2020./2021. mācību 

gadā speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas traucējumiem, speciālās 

pamatizglītības mazākumtautību programmu skolēniem ar valodas traucējumiem, speciālās 

pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

 

Vērtējums:   ļoti labi. 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolas vadība, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls daudz strādā, 

lai nodrošinātu sadarbību starp skolu un skolēnu vecākiem.  

Skola sistemātiski informē vecākus par skolas darbu, par skolēnu mācību sasniegumiem, 

stundu apmeklējumu, uzvedību, attieksmi pret mācību darbu un vidi,  skolā paredzamajiem 

pasākumiem. 

 Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas sniegšana un apmaiņa ar vecākiem: skolas 

vecāku kopsapulcēs, klases vecāku sapulcēs, konsultācijās vecāku dienās, izglītojamo 

dienasgrāmatās, mēneša atzīmju izrakstos, individuālajās sarunās, liecībās, elektroniskajā žurnālā. 

Vecāki sapulcēs saņem informāciju arī par iepriekšējā mācību gada rezultātiem, jaunā mācību gada 

prioritātēm un uzdevumiem, kā arī skolas reglamentējošiem dokumentiem, informāciju vecākiem 

sniedz arī atbalsta personāls. 
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Darbojas Skolas padome (pārstāvji no pašvaldības, vecāku, pedagogu un parlamenta locekļu 

vidus). Vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli, ierosināt dažādus uzlabojumus skolas tālākajā 

attīstībā. 

Mērķtiecīgi tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās bērnu vecāki, piemēram, konkurss „Dari 

kopā ar mums, dari  kā mēs, dari labāk nekā mēs!” u.c. Vecāki tiek aicināti apmeklēt izstādes un 

skolas pasākumus: Zinību diena, Ziemassvētku eglīte, Izlaiduma vakars u. c. Vecāki labprāt palīdz 

dažādu pasākumu un konkursu organizēšanā: Miķeļdiena, Rudens tirgus, Ziemassvētki, Ābeces 

svētki u.c. Skolēnu parlaments novadīja spēli 5. - 7. kl. skolēniem un vecākiem „Kas? Kur? Kad?” 

(„Ceļojums pa Latviju”). Klasēs notiek Tēva dienai veltīti pasākumi. Mātes dienā  tika izveidota 

apsveikumu galerija. 

Skolas darba stiprās puses: 

• skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas  apmaiņa ar vecākiem; 

• mērķtiecīgi tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās bērnu vecāki. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• paaugstināt vecāku līdzdalību mācību un audzināšanas procesā. 

 

Vērtējums:   ļoti labi. 
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5. Skolas  vide 

5.1. Mikroklimats 

Skolā notiek mērķtiecīgs darbs skolas tēla veidošanā,  izkopjot noturīgas, skolas kolektīvu 

vienojošas tradīcijas, veicinot skolotājos, skolēnos un vecākos piederības apziņu un lepnumu par 

savu skolu.  

Aptaujas dati liecina, ka skolā valda lietišķa un labvēlīga attieksme pret darbiniekiem, 

skolotājiem un vecākiem, un skolas mikroklimatu novērtē pozitīvi. 

Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka skolas vadība taisnīgi izturas pret visiem skolas 

darbiniekiem. Gandrīz visi  pedagogi atzīst, ka viņu vēlmes lielākoties ir uzklausītas un 

apmierinātas,  jūtas novērtēti. Daudzi pedagogi ir izvirzīti dažādas nozīmes apbalvojumu 

saņemšanai un arī tos saņēmuši (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, skolas u.c. 

apbalvojumus). Skolas vadība atbalsta un sekmē darbinieku tālākizglītību, iesaistīšanos 

profesionālajās organizācijās un dažādos projektos, novērtē iniciatīvu un mērķtiecību. Pedagogi 

uzskata, ka skolā ir plašas iespējas realizēt savas profesionālās ieceres un saņemt vadības atbalstu. 

Tika atzīmētas skolas darbinieku dzīves jubilejas. 

Skola kopj ilggadīgas tradīcijas. 

Skola informē skolēnus, skolotājus un vecākus par aktuālajiem notikumiem skolas avīzē, 

informācijas stendos, skolas mājas lapā.  

Skolai ir sava atribūtika un  simbolika: karogs, logo, emblēma, skolas himna, atzinības 

raksti un diplomi, dienasgrāmatas, burtnīcas un pildspalvas.    

Lielākā daļa aptaujāto vecāku uzskata, ka gandrīz vienmēr skolotāji pret viņu bērnu izturas 

taisnīgi. Tikpat daudz vecāku uzskata, ka skolotāji ciena viņu bērnu un  bērns ciena skolotājus. 

Vecāki  uzskata, ka gandrīz vienmēr skolotāji ir atklāti pret viņiem un izturas ar cieņu. 

Lai informācija par skolu būtu pieejama plašam lokam, ir izstrādāta un tiek regulāri 

atjaunota skolas mājas lapa. Informācija tajā ir aktuāla gan skolēniem, gan vecākiem par 

pasākumiem un sasniegumiem skolā un ārpus tās, skolas tradīcijām. 

Skolas Iekšējās kārtības noteikumi un Darba kārtības noteikumi ir izstrādāti  demokrātiski, 

savlaicīgi tiek pilnveidoti un atbilstoši prasībām veikti grozījumi. To izstrādē iesaistās skolas 

vadība,  audzēkņi, vecāki,  Skolēnu parlaments un  skolotāji. 

Nav skolēnu, kuri ilgstoši neapmeklētu skolu bez attaisnojoša iemesla. Skola veic  

profilaktisku darbu   skolēnu uzvedības pārkāpumu gadījumu novēršanai.  
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Pozitīvu sadarbību starp skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem sekmē kopīgie 

pasākumi. Skolā ir laipna attieksme pret apmeklētājiem, vajadzīgo telpu vai personu var viegli 

atrast. 

Skolas lomas paaugstināšanu mikrorajona dzīvē sekmē cieša sadarbība ar citām 

institūcijām. Uz skolas ēku tika pārvietota  Latgales bibliotēkas filiāle un tika organizēti dažādi 

kopīgi pasākumi. Skolas lomas paaugstināšanu sekmē ilga sadarbība ar robežsargiem, 

zemessargiem, jaunsargiem, ar kuru palīdzību ir organizēta vidusskolas profesionālā   virziena 

programmas īstenošana.  

Visi mikrorajona iedzīvotāji noteiktā laikā var izmantot skolas futbola un spēļu laukumus. 

Lai nodrošinātu labvēlīgu gaisotni skolā, sekojam kārtībai un tīrībai skolā.   

 Pateicoties IZM un Daugavpils pilsētas domei, ir iespēja organizēt bezmaksas ēdināšanas 

procesu 1.-12.klašu skolēniem. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• skolā notiek mērķtiecīgs darbs skolas tēla veidošanā, ievērojot ilggadīgas tradīcijas; 

• skolēni un darbinieki lepojas ar savu piederību skolai, skolēni piedalās olimpiādēs, 

konkursos un sacensībās, aizstāvot tās godu; 

• lielākā daļa skolēnu zina un ievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumus. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt attīstīt skolu kā Jaunās Forštadtes mikrorajona izglītības, sporta  un kultūras 

centru; 

• turpināt profilaktisko darbu pie  skolēnu uzvedības pārkāpumu gadījumu novēršanas. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide 

Daugavpils 16.vidusskola uzsāka savu darbu 1988.gadā kā mazākumtautību skola. 

2006.gadā pievienojās Zeltkalna  pamatskola, un  skola kļuva par divplūsmu skolu. Pilsētas skolu 

optimizācijas ietvaros 2010.gadā tika pievienota 7.pamatskola. Skolai ir liela materiāli tehniskā 

bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums, daži basketbola laukumi un 2 sporta zāles.   
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 Skolā ir divi informātikas kabineti, kabinets logopēdam, psihologam, sociālajam un 

speciālajam  pedagogam, pedagogiem  karjeras konsultantiem. 

Pateicoties SAM 8.1.2. projektam ,,Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 

(uzsākts 2018.gadā),  skolā ir izveidoti mūsdienīgi bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, angļu 

valodas, latviešu valodas kabineti un multifunkcionālās telpas. Darbojas  gaiša un plaša ēdnīca, kur  

vienlaicīgi var apkalpot  300 bērnus. 

Pirmajā stāvā, kur atrodas sākumskola, izveidots dzīvās dabas stūrītis, kur bērni var 

iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, putniem un pavērot daudzkrāsainas zivtiņas.  

 Skolu nevar iedomāties bez bibliotēkas. Grāmatu krājumu sastāda 40705 eksemplāri. 

Lasītāju skaits – 771.  

Skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas: kopējais mācību kabinetu skaits ir 45. 

Skolā ir 2 medicīnas kabineti. Skolas telpas tiek izmantotas arī interešu izglītības un ārpusstundu 

pasākumu nodrošināšanai. Pedagogiem iekārtota skolotāju istaba, kur ir datori, printeri un skeneris.  

Ir nepieciešamās telpas tehniskajiem darbiniekiem. Sanitārie mezgli atbilst normām. Ir 

labiekārtotas sporta ģērbtuves ar dušas telpām. Gaiteņos iekārtoti atpūtas stūrīši skolēniem. Skolas 

telpas ir  pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Mācību telpu iekārtojums un apgaismojums atbilst visām sanitāri higiēniskajām  prasībām. 

Telpu uzturēšanas kārtību nodrošina skolas tehniskais personāls. Ir izstrādāts un apstiprināts skolas 

evakuācijas plāns.  

Skolas teritorija ir labiekārtota un sakopta. Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un 

kārtīgas.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

• skolā ir izveidoti mūsdienīgi un multifunkcionāli kabineti; 

• skolai ir liela sporta bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums,  daži basketbola laukumi un 2 

sporta zāles. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• skolai  nepieciešams veikt skolas sporta stadiona un laukumu segumu renovāciju.  

 

Vērtējums: ļoti labi.  
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6. Skolas resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolas telpas ir iekārtotas sekmīgai mācību procesa nodrošināšanai un visu izglītības 

programmu realizēšanai. Telpas ir atbilstošas skolēnu skaitam un tiek izmantotas racionāli. 

 ES projektā SAM 8.1.2.  neiekļautajās mācību telpās plānveidīgi notiek kosmētiskais 

remonts, apgaismes ķermeņu un novecojušo mēbeļu nomaiņa. Skolā ir ierīkoti logopēda, 

psihologa, pedagoga  karjeras konsultanta un sociālā pedagoga kabineti. Skolā ir kopētāji, 

multimediju projektori, portatīvie datori, printeri, skeneri un interaktīvās tāfeles un ekrāni. Katrā 

klašu telpā  ir dators ar interneta pieslēgumu. Skola izmanto e-žurnāla pakalpojumus. 

Bibliotēka ir nodrošināta ar interneta resursiem, 2019.gadā iegādāti jauni ergonomiski 

krēsli. Mācību līdzekļu un mācību literatūras klāsts tiek papildināts  atbilstoši iedalītajam 

finansējumam. 

Mācību stundu saraksts tiek veidots elektroniski. Regulāri tiek atjaunota informācija skolas 

mājas lapā un izdota skolas avīze.  

Skolas telpas un  resursi tiek izmantoti interešu izglītības programmu un ārpusstundu 

pasākumu nodrošināšanai. 

Visi sanitārie mezgli atbilst sanitārajām prasībām. Mācību kabinetos apgaismojums atbilst 

normatīvajām prasībām. Regulāri tika veikta pamatlīdzekļu, mazvērtīgā un ātri nolietojamā 

inventāra inventarizācija. Visi materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā. Skolas 

ēkā tika uzstādīta ugunsdrošības signalizācija un videonovērošana.  

Visas telpas ir numurētas, telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa 

prasībām. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam.  

Skolas  telpās ir 2 peldbaseini un 2 sporta zāles.  

Skolā ir plaša, gaiša bibliotēka un lasītava. Grāmatu krājumu sastāda 40705 eksemplāri. 

Lasītāju skaits – 771. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 80 apmeklētāji. Katru gadu IZM un 

pašvaldība iedala pietiekošu finansējumu mācību grāmatu, metodisko līdzekļu, daiļliteratūras, 

izziņu literatūras iegādei. 

Skola  nodrošina mācību materiālu kopēšanu. Katrā  kabinetā ir noteikta atbildīgā persona 

par materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu un uzglābšanu, kā arī par uzskaiti un inventarizāciju.   
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Skolas darba stiprās puses: 

• skolas rīcībā esošie mācību tehniskie līdzekļi tiek lietderīgi izmantoti izglītības programmu 

īstenošanai; 

• skolā ir labi attīstīta materiāli tehniskā bāze. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt mēbeļu nomaiņu mācību kabinetos sākumskolā.  

Vērtējums: ļoti labi.  

6.2. Personālresursi 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem kadriem, strādā 61 pedagogs un 61 tehniskais 

darbinieks. Visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija un augstākā pedagoģiskā izglītība, 

49 pedagogi ir maģistri,  32 pedagogiem ir 2.kvalitātes pakāpe, 8 pedagogiem ir 3.kvalitātes 

pakāpe. 

Pedagogi strādā profesionāli, radoši, viņiem ir liela darba pieredze un, lai to paplašinātu, 

lielākā daļa piedalās tālākizglītības kursos, semināros, radošajās darbnīcās, konferencēs, 

metodiskajos lasījumos un līdzdarbojas projektos. 

Skola iesaistās  projektos, kas saistīti ar atbalstu skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem: 

- Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”; 

- Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts 

Nr.2019-1-LV01-KA101-060312  “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu 

labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”; 

- Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas 

partnerību projekts Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3 “Kā saskarsme sociālajos tīklos 

ietekmē mūs?”; 

- Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas 

partnerību projekts Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1 “Mācīties vienam no otra – veidot 

nākotni” 

- Matemātikas projekts “Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”) saņēmis Nacionālo 

eTwinning balvu 
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- Projekts “Generation & School”. 

Mācību gada noslēgumā skolā notika metodiskā konference „Uz kompetencēm virzīta, 

kvalitatīva  mācību stunda”, kurā uzstājās 7 skolotāji.  

Mācību gada laikā sākumskolas skolotāji  aktīvi dalījās pieredzē gan skolas, gan pilsētas līmenī. 

Februārī tika novadītas 4 atklātās stundas 3.,5.,7. pirmskolas izglītības iestāžu skolotājiem. Pēc 

atklātajām stundām  tika organizētas diskusijas par jaunā mācību satura ieviešanu. 

No mērķdotācijām 2019./2020. mācību gadā finansējums bija pietiekams, lai apmaksātu 

skolotājiem mācību priekšmetu konsultācijas, sagatavošanos stundām, klases audzināšanu un 

veiktu piemaksu par rakstu darbu labošanu.  Līdzekļi tika novirzīti stundu aizvietošanai, klašu 

dalīšanai grupās latviešu un svešvalodu mācīšanai, apmaksātas korekcijas nodarbības skolēniem, 

kuri mācās pēc speciālās programmas. Skolā strādā atbalsta komandas speciālisti. Organizēts 

individuālais (grupu) darbs ar sākumskolas skolēniem latviešu un mazākumtautību klasēs. 

Skolas pedagoģisko un tehnisko darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amatu aprakstos un Darba kārtības noteikumos, kuri tiek ievēroti. Savlaicīgi notiek 

skolas darbinieku medicīniskā apskate. 

Skolēnu skaits klasēs atbilst noteiktajai normai. 

Skolas darba stiprās puses: 

• skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem; 

• pedagogi piedalās tālākizglītības kursos, semināros, radošajās darbnīcās, konferencēs, 

metodiskajos lasījumos un līdzdarbojas projektos; 

• skolotāju darba slodžu sadalījums un darba organizācija veicina kvalitatīvu darbu. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• papildināt materiāltehnisko bāzi ar IKT iekārtām mācību kabinetos ESF projekta SAM 8.1.2. 

“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros; 

• turpināt pedagoģisko darbinieku profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu un 

paaugstinātās pedagogu darba algas likmes piešķiršanu. 

 

Vērtējums: ļoti labi.  
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7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Ir izstrādāts skolas attīstības plāns un pamatojoties uz to, sastādīta un apstiprināta skolas 

attīstības programma 2017.-2021.gadam. Galvenie uzdevumi ir nodrošināt labvēlīgu mācību un 

audzināšanas vidi izglītojamajiem un pedagogiem, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pedagogu 

un skolēnu konkurētspēju un  saglabātu Latvijas kultūras daudzveidīgumu. Attīstības plāna 

izstrādei tika izveidota darba grupa. Attīstības plāns tika apspriests priekšmetu skolotāju MK, 

pedagoģiskās padomes sēdē, Skolas padomes sēdē, vecāku sapulcēs, saskaņots pašvaldībā. Tas ir 

pieejams visām ieinteresētām personām. Skolas vadība kontrolē, analizē un pārskata attīstības 

plāna mērķus, gaitu, par to informējot kolektīvu. 

Pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. Pašvērtēšanas procesā piedalās pedagogi, 

izglītojamie, vecāki, skolas vadība. Skolas vadība mērķtiecīgi plāno skolas darba kontroli un 

izvērtēšanu visās tās darbības jomās. Personāla darbs tiek sistemātiski kontrolēts un pārraudzīts.  

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide.  Skolas darba vērtēšana notiek pēc vienotiem kritērijiem, 

sākot ar katra darbinieka pašvērtējumu, pašvērtējumu metodiskajās komisijās, darba un attīstības 

plāna īstenošanas  izvērtējumu.  Pateicoties pašvērtējumam, tiek konstatētas skolas darba stiprās 

puses un izstrādāti ieteikumi  darba uzlabošanai. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto 

turpmākai skolas darba plānošanai. Vadība ņem vērā pašvērtējumā izteikto pedagogu viedokli. 

Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīts arī atbalsta personāls. 

Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, aptver svarīgākās darbības pamatjomas. Skolas 

darba analīze un pašvērtējuma jautājumi tiek izskatīti pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Ar skolas darba pašvērtējumu regulāri tiek iepazīstināta  Skolas padome, skolēni, viņu 

vecāki un  pašvaldība.  

Skolas darba plāns tika veidots, pamatojoties uz attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm, un 

ir īstenots. Plāna īstenošana tiek pārraudzīta, analizēta, tajā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas. 

Noteikti atbildīgie par attiecīgās prioritātes īstenošanu, kuru kompetencē ir veikt kontroli un 

informēt vadību un darbiniekus par īstenošanas gaitu, sasniegumiem, tālākajām darbībām. 

Prioritāšu īstenošanas gaita tiek apspriesta informatīvajās sanāksmēs, pedagoģiskās padomes 

sēdēs, vadības apspriedēs, Skolas padomes sanāksmēs, semināros. Prioritāšu īstenošanas kontrole 

tiek atspoguļota iekšējās kontroles plānā, kas ir darba plāna sastāvdaļa. 
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Skolas darba stiprās puses: 

• skolā mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un izvērtēšanu dažādos skolas darbības aspektos; 

• skolas darba pašnovērtēšanā tiek iesaistīti skolotāji, skolēni un vecāki, iegūtie secinājumi tiek 

izmantoti skolas attīstības plāna pilnveidei. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• regulāri pārraudzīt un veikt korekcijas skolas gada plānā un skolas darbību reglamentējošajos 

iekšējos normatīvajos aktos. 

Vērtējums: ļoti labi.  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un atbilst 

likumdošanas prasībām. Dokumentācijā tiek veikti nepieciešamie papildinājumi vai grozījumi. 

2015. gada 26. novembrī ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.489 ir apstiprināts skolas 

nolikums. 

Saskaņā ar Daugavpils 16.vidusskolas perspektīvā attīstības plāna galvenajiem virzieniem 

tika izstrādāts darba plāns 2020./2021.mācību gadam. 

Ir izstrādāta skolas vadības struktūra. Skolas darbību nodrošina un vada direktors. 

Direktoram tieši pakļauti: direktora vietnieki izglītības jomā, direktora vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā,  sporta kompleksa vadītājs, ēdnīcas vadītājs. Skolas vadības darba 

pienākumi, atbildības jomas,  tiesības un pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences 

noteiktas amatu aprakstos. Vadība sniedz darbiniekiem atbalstu atbilstoši savai kompetencei. 

Visiem skolas darbiniekiem ir informācija par skolas vadības struktūru, pienākumiem, tiesībām un 

atbildības jomām. Skolas vadības jomas zināmas skolēniem, viņu vecākiem, citām ieinteresētām 

personām.  

Skolas darbinieku amatu aprakstos precīzi noteikti amata pienākumi, to veikšanai 

nepieciešamās prasmes, atbildība un tiesības. Nepieciešamības gadījumā tajos tiek veikti grozījumi 

vai papildinājumi. 

 Visi skolas darbinieki ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides programmu 

Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi 

un atbildība” (8 st.). Kā arī visi pedagogi - profesionālās kompetences pilnveides programmas: 
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„Mācību priekšmeta mācīšanas īpatnības darbā ar bērniem ar mācīšanās traucējumiem”, 

“Mūsdienīga mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” 

Direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolas personālu, skolēniem, vecākiem, 

pašvaldību.   

Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas darba stratēģiju un 

pieņemtajiem lēmumiem, kā arī informē par nodomiem un iesaista darbiniekus lēmumu 

pieņemšanā.  

 Vadības sanāksmes notiek katru trešdienu,  nepieciešamības gadījumā pieaicinot atbalsta 

personālu un  pedagogus. Atbilstoši gada darba plānam vadības sēdes tiek regulāri plānotas. Sēdes 

tiek protokolētas. Ar pieņemtajiem lēmumiem pedagogi tiek iepazīstināti informatīvajās 

sanāksmēs. Pirmdienās notiek skolas vadības un pedagogu sanāksmes par aktuāliem izglītības 

jautājumiem: jaunā mācību satura ieviešanu, skolēnu vērtēšanu, stundu struktūru utt. 

Skolas atbalsta personālu veido psihologs, logopēds, pedagogs karjeras konsultants, 

speciālais un sociālais pedagogi, 2 skolas māsas un darba aizsardzības speciālists. Skola ir 

nodrošinājusi atbalsta personālu ar nepieciešamajām telpām, ir noteikts atbalsta personāla darba 

laiks.  

Skolas darba stiprās puses: 

• skolā ir visa skolas darbību reglamentējošā dokumentācija; 

• vadības struktūra ir skaidra un visiem zināma, pienākumu sadale sekmē darba efektivitāti; 

• vadības komanda atbalsta, plāno un ievieš inovācijas, direktore deleģē pienākumus, 

konsultējas ar vadības komandu un skolotājiem pirms lēmumu pieņemšanas; 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju; 

• veikt grozījumus skolas nolikumā. 

 

Vērtējums: ļoti labi.  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība efektīvi un veiksmīgi sadarbojas ar Skolas padomi, Skolēnu parlamentu, 

Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Aizsardzības ministriju, Sporta 

pārvaldi, Olimpisko centru,  Latgales centrālo bibliotēku, Robežsardzes pārvaldi,  Daugavpils 

Universitāti, izglītības iestādēm,   IKVD, IZM  un  citām iestādēm un organizācijām. Skolas vadība 
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veicina un atbalsta darbinieku un skolēnu iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās organizācijās, kā arī 

atbalsta sadarbību ar citām izglītības iestādēm.  

Skolai ir izveidota sava interneta mājas lapa.  

Skola strādā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto budžetu. Pateicoties  

pilsētas domei,  gandrīz pabeigts ESF SAM 8.1.2. projekts ,,Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vidi”. 

Skolai ir cieša sadarbība ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Ir iespējams saņemt 

pārvaldes speciālistu konsultācijas, sadarboties izglītības procesa un interešu izglītības  programmu 

īstenošanas jautājumos. Izglītības pārvaldes pārstāvji vada skolotāju metodisko apvienību darbu, 

organizē informatīvās sanāksmes un seminārus, piedalās skolas rīkotajos pasākumos. 

Skola sadarbojas ar citām mācību iestādēm gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Skolai ir 

plaša  materiāli tehniskā bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums,  vairāki basketbola laukumi un 2 

sporta zāles. Sporta skola, izmantojot Daugavpils  16.vidusskolas sporta bāzi, organizē  futbola, 

volejbola, vieglatlētikas, peldēšanas, karatē un citas nodarbības.  

Katru vasaru Daugavpils pašvaldība skolā organizē vasaras nometnes pilsētas bērniem. 

Skolas vadība ir atvērta sadarbībai, kā arī atbalsta pedagogu un skolēnu  sadarbību ar citām 

organizācijām un institūcijām. Ir izveidota veiksmīga sadarbība ar masu medijiem.  Pilsētas presē 

ir publikācijas par skolas aktivitātēm. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• skolas vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas ar citām iestādēm; 

• veiksmīgi darbojas skolas mājas lapa. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt sadarbību ar dažādām institūcijām. 

 

Vērtējums: ļoti labi.   
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CITI SASNIEGUMI  
 

 

 

•  Ar Aizsardzības ministriju saskaņota  vispārējās vidējās izglītības  profesionāli orientētā 

virziena  programma (Valsts aizsardzības mācība). Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs 

(RJC)  savu iespēju robežās sniedz metodisko un materiāli tehnisko līdzekļu atbalstu. Valsts 

aizsardzības mācības mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos 

bruņotajos spēkos un nostiprināt pilsonisko apziņu. Skola cieši sadarbojas ar zemessargiem, 

robežsargiem, jaunsargiem utt. 

• Mācību priekšmetu stundu plāna ietvaros notiek bērnu peldēšanas nodarbības. 

• Mūsdienīgs mācību process ar jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanu. 

• Līdzdalība vietējos un starptautiskajos projektos. 
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TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 

 

Joma Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs • īstenot standartos noteiktās prasības, ieviešot jauno mācību 

saturu; 

• turpināt darbu pie stundu latviešu valodā kvalitātes pilnveides,   

visos mācību priekšmetos veicināt inovatīvu mācību līdzekļu 

izmantošanu un īstenot standartos noteiktās prasības. 

Mācīšana un mācīšanās • veicināt skolēnu personīgo atbildību par mācību 

sasniegumiem; 

• turpināt izmantot e-klasi un elektronisko datu bāzi skolēnu 

mācību sasniegumu analīzei un vecāku informēšanai. 

Izglītojamo sasniegumi • palielināt optimālo un augsto vērtējumu skaitu mācību 

priekšmetos; 

• attīstīt izglītojamo atbildību, iniciatīvu un motivāciju 

apzinīgam un virzītam uz sasniedzamo rezultātu ikdienas 

darbam; 

• turpināt sekot līdzi skolēnu mācību sasniegumiem ikdienā, 

paaugstināt tos, lai valsts pārbaudes darbu rezultātiem būtu 

augšupejoša tendence; 

• paaugstināt izglītojamo zināšanu, prasmju apguves kvalitāti 

valsts pārbaudes darbos. 

Atbalsts izglītojamajiem • turpināt popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, 

izglītot skolēnus  par dažādu atkarību riskiem, attīstīt atbildīgu 

rīcību ikdienas situācijās; 

• turpināt attīstīt skolēnu radošās spējas un talantus; 

• piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos: 

• mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālam 

turpināt atbalstīt izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās, 

izstrādāt individuālos izglītības apguves plānus turpmākai 

darbībai;  

• skolai turpināt atbalstīt izglītojamos ar speciālām vajadzībām, 

licencējot 2020./2021. mācību gadā speciālās pamatizglītības 

programmu skolēniem ar valodas traucējumiem, speciālās 

pamatizglītības mazākumtautību programmu skolēniem ar 

valodas traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem; 

• paaugstināt vecāku līdzdalību mācību un audzināšanas 

procesā. 



Skolas vide 

Skolas resursi 

Skolas darba organizacija, 
vadTba un kvalitates 
nodrosinasana 

• turpinat attTstTt skolu ka Jaunas Forstadtes mikrorajona 
izg!TtTbas, sporta un kultUras centru; 

• turpinat profilaktisko darbu pie skolenu uzvedTbas 
parkapumu gadTjumu noversanas; 

• skolai nepieciesams veikt skolas sporta stadiona un laukumu 
segumu renovaciju. 

• turpinat mebe}u nomaii;iu macTbu kabinetos sakumskola; 
• papildinat materialtehnisko bazi ar IKT iekartam macTbu 

kabinetos ESF projekta SAM 8.1.2. "Uzlabot visparejas 
izglTtTbas iestazu macTbu vidi" ietvaros; 

• turpinat pedagogisko darbinieku profesionalas darbTbas 
kvalitates novertesanas procesu un paaugstinatas pedagogu 
darba algas likmes pies~irsanu. 

• regulari parraudzTt un veikt korekcijas skolas gada plana un 
skolas darbTbu reglamentejosajos ieksejos normatTvajos aktos; 

• turpinat pilnveidot skolas darba organizaciju; 
• turpinat sadarbTbu ar dazadam institucijam; 
• veikt korekcijas skolas nolikuma. 

Daugavpils 16.vidusskolas direktore Olga Duksinska 

2020.gada 25.septembrT 

SASKA~OTS 

Daugavpils pilsetas lzg!TtTbas parvaldes vadTtaja 
dokumenta saska,;wtiija pilns amata nosaukums 

Marina Isupova 

2020.gada 29.septembrT 
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