VENTSPILS 3.PAMATSKOLA

Skolēnu skaits: 304
Skolotāju skaits: 31
30 mācību kabineti,
moderna aktu zāle,
sporta komplekss,

2 datorklases,
bibliotēka, skolas muzejs,
mūsdienīgi aprīkoti
mājturības kabineti

Tehniskais nodrošinājums:
skolas apskaņošanas sistēma,
mobila datorklase
ar 20 datoriem,
WiFi, skolas iekšējais tīkls

VENTSPILS 3.PAMATSKOLA
KĀ MĀCĪŠANAS ORGANIZĀCIJA

• Vienots
redzējums un
izpratne par
skolēnu
mācīšanos




• Komandas darbs
un savstarpēja
mācīšanās,
uzticēšanās

• Vadības atbalsts
attīstībai, izziņas
un inovāciju
kultūra



CEĻĀ UZ ATTĪSTĪBU
UN SR SASNIEGŠANU

Skolotāju profesionālās
kompetences
paaugstināšana: valsts
valodas pārvaldīšanas
pilnveide – 2040
stundas

Jaunais saturs,
caurviju prasmju
attīstība, jauna
vērtēšanas sistēma,
speciālās izglītības
kursi – 902 stundas

Direktores
kapacitātes
paaugstināšana
(apmācības kursi,
semināri, vebināri)
> 236 stundas

Papildus apmācīti
2 eksperti un 2
skolotāji ieguvuši
2.kvalitātes pakāpi

STIPRĀS PUSES

58%

izglītojamo
mācību
sasniegumi ir
augstā un
optimālā
līmenī

No

100 līdz
159

palielinājās
labinieku un
teicamnieku
skaits

Stabilā
izglītojamo mācību
sasniegumu
rezultativitāte,
piedalīšanos
konkursos un
olimpiādēs

ORGANIZĀCIJAS VĒRTĪBU APZINĀŠANĀS
Direktore demonstrē izpratni par izglītības politikas realizēšanas ceļiem sociāli
ekonomiskajā kontekstā, par attīstības tendencēm (nākotnes prasmēm),
par mikrorajona īpatnībām

Apzinās politikās vides pārmaiņas un kā tās ietekmē izglītības iestādi

Aktīvi un efektīvi sadarbojas ar valsts, pašvaldības un NVO institūcijām

Izmanto Latvijas un starptautiskas pieredzes iespējas skolas attīstības kontekstā,
ņemot vērā XXI gs. pārmaiņu prasības, pamatnostādnes, darbības kvalitātes
vērtēšanas sistēmas jaunumus
Pilnveido iestādes organizācijas kultūru, lai attīstītu skolas dzīves procesus un
paaugstinātu skolas imidžu un prestižu

Aktīvi sadarbojas ar skolas pašpārvaldes struktūrām: skolotājiem, Skolas padomi, vecāku
aktīvu, izglītojamo pašpārvaldi

2% 3%

40%
55%

augsts

optimāls

pietiekams

nepietiekams

IZGLĪTOJAMO
GADA
VĒRTĒJUMI

SĀKUMSKOLA
Mācību
sasniegumu
dinamika ir stabila

Valsts standartu
apguve 99%

Pietiekams līmenis
26%
optimāls līmenis 67%
augsts līmenis - 6%

MĀCĪBU PROCESA PERSONALIZĒŠANA
SKOLOTĀJU VEIDOTI
DIFERENCĒTI
MĀCĪBU MATERIĀLI

LATVIEŠU VALODĀ
Uzdevumi valodas prasmju
pilnveidei sākumskolā
Atbalsta materiāli 6. un
9.klašu skolēniem

MATEMĀTIKĀ
šķērgriezuma pārbaudes
darbi matemātikā 5., 7.,
8.klasēs (4 darbi)

INTEGRĒTAS
MĀCĪBU STUNDAS,
ATTĪSTOT
STARPNOZARES
KOMPETENCES

SOCIĀLĀS ZINĪBAS +
DATORIKA

7.klasē «Stresa pārvaldība.
Infografikas izveide.»
(3 tēmas)

Teātra māksla un angļu valodā
4.klasē «Emociju pasaule»
(2 stundas)

Dažādu līmeņu pārbaudes
darbi 5., 7., 12.kl. (5 darbi)

Radošo darbu un video pasaku
cikls literatūrā un teātra mākslā
(6 stundas)

Projekts matemātikā un
angļu valodā «Vides
piesārņojuma problēmas»
CO2 emisijas aprēķini,
pētīšana, analīze,
diskusijas

Integrēta stunda
krievu valoda +
matemātika + vizuāla
māksla «Matemātiskās
pasakas»

Vienotais SR mācību
stundās un mācību
uzdevumu
individualizācija to
sasniegšanai

Mijiedarbība ar
skolēniem, veidojot
individualizētus
atbalsta materiālus
mācību stundām

Organizēts darbs ar
talantīgiem
izglītojamiem SAM
8.3.2. projekta ietvaros

Metodiskā atbalsta
nodrošināšana jaunā
mācību standarta
īstenošanas procesā

ATBALSTS SKOLĒNIEM
SAM 8.3.2. darbs ar
skolēniem, kuriem ir
mācīšanas grūtības un
darbs ar talantīgiem
skolēniem

Pumpurs projekts (darbs
ar skolēniem, kuriem ir
mācīšanas grūtības un
sociālā rakstura
problēmas)

SAM 8.3.2.2. atbalstu
saņēmušo skolēnu
skaits projekta ietvaros
sastāda 26

Pumpurs projekta
atbalsta saņēmušo
skolēnu skaits 1.semestrī
– 26 skolēnu, 2. semestrī
– 49

Projektā iesaistīto
atbalsta sniedzēju skaits
–5

Projektā iesaistīto
atbalsta sniedzēju skaits
- 13

ATBALSTS SKOLĒNIEM

Dinamika:
Atbalsta pasākumi
71 skolēniem
1.-4.kl. – 13
5.-9.kl. – 50
12.kl. – 8

Ieguvumi:
Skolēnos radīta
uzticība skolai,
izpratne, ka viņam
grib un var palīdzēt

Sākumskola: 92% pozitīva; 8% negatīva

Pamatskola:
Pozitīva – 69,5%,
stabila – 22%,
negatīva – 8,5%
Vidusskola: Pozitīva
– 63%, stabila – 37%

Sniegts atbalsts
dažādos mācību
priekšmetos, kā arī
soc. ped.
konsultācijas
problemātiskajiem
bērniem

Trūkumi,
nepieciešamie
uzlabojumi:
Ne visi skolēni vēlas
iesaistīties procesā,
izvairās no
nodarbībām.
Vairāk jāstrādā ar
ģimenēm.

Sasniegtie rezultāti:
Daļai iesaistīto
skolēnu uzlabojas
sekmes konkrētajos
mācību
priekšmetos,
vairums skolēnu
labprāt apmeklē
nodarbības.

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
IKDIENAS DARBĀ

Turpmākās attīstības
prioritātes

- Nodrošināt, lai 60% un vairāk
izglītojamiem būtu mācību sasniegumi
A+O līmenī

- Turpināt darbu SAM 8.3.2. un Pumpurs
projektos, organizējot atbalsta
pasākumus gan nesekmīgiem, gan
talantīgiem skolēniem (SAM)
- Speciālās pamatizglītības
programmas 21015821 realizācijai
nepieciešami profesionālās pilnveides
kursi 10 skolotājiem
Piesaistīt AK darbam psihologu

IEGUVUMI:

IZGLĪTOJAMO
VEIKUMS
KONKURSOS

- Attīstīta prasme daudzveidīgi demonstrēt jauniegūto pieredzi
- Pilnveidota prasme strādāt komandā un izvēlēties efektīvākos paņēmienus, lai sasniegtu
rezultātu
- Izkopta prasme vērtēt paveikto un savu izaugsmi
- Izglītojamie izmanto skolā iegūtās zināšanas un prasmes reālās dzīves situācijās

Starptautiskos un
valsts konkursos
“Olimpis”
(rudens sesijā – 110 I,
II un II pakāpes
diplomi un 24
atzinības raksti;
pavasara sesijā – 75
I, II un II pakāpes
diplomi un 9
atzinības raksti)

7.a klases skolēnu
komanda piedalījās
LU A. Liepas
neklātienes
matemātikas skolas
rīkotā «Jauno
matemātiķu
konkursā».
Starp 36 komandām
un 78 individuāliem
dalībniekiem no 5.7. klasēm 1.un
2.posmos tika
iegūta 3.vieta

- Vizuālās mākslas
konkurss
«Uzņēmumi
Ventspilī un
profesijas tajos» pateicība
- Ventspils mākslas
skolas masku
konkurss –
pateicība
- “Es dzīvoju pie
jūras” pateicība
par dalību 12
izglītojāmiem

- Jāzepa Vītola
konkurss «Pļava
2021» atzinība
2.klase
-Ventspils pilsētas
domes vides
uzraudzības nodaļas
konkurss un Izstāde
«Kukaiņi» pateicība
- Mākslas konkurss
«Ikars. Spārni»
atzinība 2.klase

- Ventspils skolu
skolotāju un skolēnu
dalība izstādē
"Baltie darbi"

MĀCĪBU GADA VISSPILGTĀKIE NOTIKUMI

Sporta pasākums
pedagogiem

Zinību diena

Gada balva Izglītībā 2020

Latvijas Dzimšanas
dienas svētki

Lāzeršovs
Pārventas svētkos

Mārtiņi

Vidusskolas izlaidums

JAUNĀS INICIATĪVAS

Ziemassvētku kārtiņas
pensionētiem pedagogiem

Integrētas alternatīvas
mācību dienas

Deju flešmobs

Videopasaku cikls

• Audio un video pasākumi
• Online metodiskā konference “No pamatkompetencēm – uz kvalitāti”

VEIKSMĪGI SKOLAS DZĪVES MOMENTI

Adaptācijas pasākums
5.klases skolēniem

Olimpiskā diena

Skolotāju diena

• Mīlestības vēstules
• Pateicības vēstules
• Publikācijas

Vēstules skolai no
pateicīgiem vecākiem

EKSPERIMENTI

I.Lučinas izstrādāta
izlaušanās spēle

Salavecīša video
apsveikums

• Vecāki tika aktīvi iesaistīti analītiskā procesā
• Aizstāvēja iniciatīvu “Skolas attīstības vektora maiņa”

Publiskas online diskusijas
(bērni, vecāki, direktore)

PAR KO SKOLĒNI UN VECĀKI PATEICĪGI SKOLAI

Vēlējumi skolas dzimšanas
dienā

Vecāku pateicības
vēstules

Nometne topošiem
pirmklasniekiem

• Nometnes
• Vizuālās mākslas laboratorija

Radošums un
saliedētība

DROSMĪGI ATRADUMI

Teātra māksla integrētā
citos mācību priekšmetos

Jauno matemātiķu
konkurss

• Klātienes pasākumu norises vietas atrašana
• Analītisku platformu Padlet, EPALE izmantošana

Kreatīvi risinājumi

Pieredzes apmaiņa

SKOLAS TĒLA POPULARIZĒŠANA UN PAAUGSTINĀŠANA

Skolas noformējums
1.septembrī

Direktores apbalvošana par
sasniegumiem sportā

Radoši darbi Lieldienu
noformējumam

Teicamnieku
apbalvošana

Informatīvais pasākums topošo
pirmklasnieku vecākiem

MĒRĶI
VIRSMĒRĶIS

2021./2022.m.g.:
Pašvadīta mācību
procesa
dažādošana,
attīstot kritiskās
domāšanas,
problēmu
risināšanas un
sadarbības
caurviju prasmes

Mainīguma principa ievērošana izglītības kvalitātes
novērtēšanas sistēmā, ieviešot SMART tehnoloģiju vadības
procesā (ar visām iesaistītajām pusēm)

Starpjomu sadarbības pilnveidošana, realizējot jauno saturu (efektīva
komunikācija, savlaicīga datu un faktu analīze), lai paaugstinātu
skolotāju atbildību par kopīgu mērķu un rezultātu sasniegšanu caur
efektīvu komunikāciju, kā arī organizācijas kultūras paaugstināšanu.
Galvenie principi: kvalitāte, kā atbilstība mērķim, kvalitāte kā pilnveide

Aktīvi iesaistīt ne mazāk kā 80% vecākus skolas dzīves procesā,
izvirzot konkrētus uzdevumus, konkrētu rezultātu, komunicēties
individuāli ar katru ģimeni

GADA MOTTO –
„DROŠI. KVALITATĪVI.VIENKĀRŠI.”
Visinteresantākais vektors-virzīt spēku uz interesantāko!

Galvenais ceļš - sniegt: savas zināšanas, enerģiju, spēku,
laiku, entuziasmu un mīlestību bērniem!
VISI PEDAGOGI piedalās izmaiņas procesā;
-gatavo priekšlikumu rezultātu uzlabošanai
(mācību un attīstības rezultāts, uzvedības un emociju kultūra,
vecāku apmierinātība…)

Katrs ir atbildīgs par rezultātu!!!

Alternatīva - atrast veidu( paņēmienu) kā izdarīt labāk

ATTĪSTĪBAS
PERSPEKTĪVAS
VEKTORS –
ekosistēmas izveide
skolā izglītojamo un
skolotāju
pašattīstībai un
pašapziņai
Mērķa sasniegšanas
instrumenti
(iekšējā balansa
uzbūvei)

Izglītojošas programmas “Iekšējā
inženierija” izveide un ieviešana
mācību vidē (izglītojamiem,
skolotājiem, vecākiem), lai
veiksmīgi kontrolētu savas domas
un emocijas

• Jauniešu programmas “Enerģija
un cilvēka iespēju virsotne”
izstrāde un ieviešana ārpusklases
darbā (SR – talantu sasniegšana
un ģenialitātes atklāšana).
• Starptautiskās praktikas
tehnologiju izmantošana
labsajūtas veidošanai

JAUNU IDEJU REALIZĒŠANA
Atbalsts skolotājiem un izglītojamiem ar zemu motivāciju – “Mākslas terapijas
nodarbības”

7.klases izglītojamiem papildus matemātikas stundas (augsti motivētiem)

1.klases specializācija:
estētiskas attīstības klase (mūzika, mūzikas instrumentu spēle, vokālā studija,
plastika, franču valoda)
-

STEM klase (datorika, robotika, lietišķā etiķete, jauno līderu skoliņa)

PALDIES
PAR UZMANĪBU!

