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1. Vispārīgs skolas raksturojums
Ogres 1.vidusskola īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas dienas, vakara un neklātienes nodaļās. Skola nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu
izglītību. Skolēniem ir iespēja apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas.
Ogres 1.vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas nolikums,
kuru apstiprina Ogres novada pašvaldība. Ogres 1.vidusskolā 2014.gada 1.septembrī mācības
uzsāka 1177 skolēni. No tiem 993 jeb 84% ir Ogres novada pašvaldības teritorijā dzīvojošie
skolēni, bet 190 (16%) ir no citām pašvaldībām.

Skolēnu skaita dinamika
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2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Ogres 1.vidusskolā mācās skolēni no sekojošām pašvaldībām:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pašvaldība
Ikšķiles novads
Rīga
Lielvārdes novads
Ķeguma novads
Salaspils novads
Madonas novads
Jelgava
Jaunjelgavas novads
Jelgavas novads
Skrīveru novads

Izglītojamo
skaits
48
41
37
28
12
3
3
2
2
2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

3

Viesītes novads
Aizkraukles novads
Ropažu novads
Rēzeknes novads
Priekules novads
Vaiņodes novads
Varakļānu novads
Viļānu novads
Jēkabpils
Ludzas novads
Vecumnieku novads

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1.1. Pārskats par izglītības programmām un izglītojamo skaitu Ogres 1.vidusskolā
Kods

Nosaukums

Licences
numurs

Izsniegšanas
datums

2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g.

21011111

Pamatizglītības programma

V-1657

25.02.2010

792

825

860

31011011

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma

V-1658

25.02.2010

40

42

17

31013011

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma

V-1659

25.02.2010

83

79

82

21011812

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma

V-4483

15.02.2011

8

5

6

23011112

Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma

V-4484

15.02.2011

23

11

12

31011012

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma

V-4485

15.02.2011

49

42

46

31011013

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma

V-4486

15.02.2011

88

74

68

36011012

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma

V-4487

15.02.2011

33

20

19

21015611

Speciālās
pamatizglītības
programma V-6319
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

04.04.2013

18

28

20

31014011

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena programma

20.06.2013

27

47

1153

1177

V-6516

1134
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1.2. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs
Skolā 2014./2015.m.g. strādā 97 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina
direktore, direktores vietnieki izglītības jomā, informātikas jomā, audzināšanas darbā

un

saimnieciskajos jautājumos. Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos
noteiktajām prasībām.
No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem:
Izglītība

Skaits

Augstākā pedagoģiskā

48

izglītība, maģistra grāds
Augstākā pedagoģiskā

47

izglītība, bakalaura grāds
Nepabeigta augstākā izglītība

2

Kopā:

97

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:
 priekšmeta mācīšanas metodikā;
 IT pilnveidē;
 pedagoģijā un psiholoģijā;
 atbalsta pasākumu īstenošanā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 audzināšanas jautājumos;
 skolvadības jautājumos.
Skolā ir atbalsta personāls:
 psihologi;
 speciālie pedagogi
 logopēds;
 sociālie pedagogi
 pedagoga palīgs
 koriģējošās vingrošanas trenere
 skolas medmāsa;
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1.3. Sociālās vides īss raksturojums
Ogres novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, no ziemeļaustrumiem līdz par
dienvidrietumiem nepilnu 90 km garumā to šķērso viena no lielākajām Daugavas pietekām, trešā
garākā Latvijas upe Ogre.
Ogres pilsēta, kas ir novada administratīvais centrs, izvietojusies pie Ogres upes ietekas
Daugavā, 43 km no Rīgas līča piekrastes.
Ogres novadu veido līdzšinējais, 2002. gadā izveidotais Ogres novads (Ogres pilsēta un
Ogresgala pagasts), Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu
pagasts un Taurupes pagasts.
Ogres novada teritorijas platība ir 993,4 km2 , Ogres pilsēta platība- 13,58 km2.
Iedzīvotāju skaita ziņā Ogres novads ir lielākais Latvijā. No 37 024 pastāvīgajiem iedzīvotājiem
dzīvesvietu deklarējuši Ogres pilsētā – 25 734. Ogres novadā ir 10 pamatskolas un vidusskolas
kopā, kurās mācās 3716 skolēni. Lielākā novada skola ir Ogres 1.vidusskola, kurā mācās 32%
visa Ogres novada skolēnu.

1.4. Skolas budžeta nodrošinājums
Saistībā ar Ogres 1.vidusskolas nolikuma 14.punktu, skolas finanšu līdzekļus veido:
valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, pašvaldības budžeta līdzekļi un citi finanšu
līdzekļi. Saistībā ar Skolas nolikumu un pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, skola
nodarbojas arī ar saimniecisko darbību, pārsvarā iznomājot telpas.

2013

Kopējais
budžets
101 7126,00

T.sk.valsts
finasējums
77 3911,00

2014

173 4838,00

135 5543,00

37 9295,00

2015

212 7172,00

173 8059,00

38 9113,00

Gads

T. sk.pašvaldības
24 3215,00

1.5. Skolas īpašie piedāvājumi:
 Izglītības procesa nodrošināšana dienas, vakara un neklātienes nodaļās;
 Izglītības procesa nodrošināšana speciālās izglītības programmā;
 Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba, pētnieciskās prakses un biznesa plāna
izstrādes iemaņu apgūšana;
 Iespēja darboties ES projektos;
 Programmēšanas pamatu un robotikas apgūšana;
 Daudzpusīgas iespējas mākslinieciskajai pašdarbībai un interešu izglītībai;
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 Koriģējošā vingrošana un peldēšana baseinā;
 Daudzpusīgs atbalsta personāls: medmāsa, zobārste, zobu higiēnists, psihologi,
sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, logopēds;
 Plaša un daudzveidīga sporta bāze;
 Lasītava, izstāžu zāle, skolas muzejs.

1.6. Interešu izglītības programmas:
Interešu izglītības programmas
Kultūrizglītības
programmas

11%
12%

40%

Sporta programmas
Datorzinību
programmas
Citas programmas

37%

Kultūrizglītības programmas
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pulciņš

Vecuma grupa

2.-4. klašu koris „Tauriņi”
5. – 8. klašu koris
j/k „Anima”
1. kl. ansamblis
Zēnu ansamblis
Jauktais ansamblis
Teātra pulciņš
Teātra pulciņš
Teātra sporta pulciņš
Kokapstrādes pulciņš
Rokdarbu pulciņš
TDK „Musturiņi”
TDK „Musturiņi”
TDK „Musturiņi”
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2. – 4. kl.
5. – 8. kl.
9. – 12. kl.
1.kl.
1.– 5.kl.
8. – 12.kl.
5. – 9. kl.
10. – 12. kl.
5.-6. kl.
5. – 12. kl.
3. kl.
1.kl.
2. – 4. kl.
5.-9.kl.

Izglītojamo
skaits
60
28
55
16
12
13
15
11
11
10
13
24
21
14
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Sporta programmas

1.

Dambretes pulciņš

1.– 5. kl.

Izglītojamo
skaits
74

2.
3.

VFS pulciņš
VFS un sporta spēļu pulciņš
meitenēm
Volejbola pulciņš
Volejbola pulciņš
VFS un sporta spēļu pulciņš
zēniem
Sporta spēļu pulciņš zēniem
Volejbola pulciņš zēniem
Ziemeļu divcīņa
Peldēšanas pulciņš
Peldēšanas pulciņš
Peldēšanas pulciņš
Peldēšanas pulciņš

3.kl.
4. – 5. kl.

16
15

6. – 8. kl.
9. – 12. kl.
4. – 6. kl.

26
18
21

7. – 9. kl.
8.-12. kl.
1.-6. kl.
1.kl.
2.kl.
3.kl.
4.kl.

19
13
10
23
18
18
14

Pulciņš

N.p.k.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vecuma grupa

Datorzinību programmas
Pulciņš

N.p.k.
1.
2.
3.
4.

1.-2. kl.
3.-4. kl.
5.-7. kl.

Izglītojamo
skaits
35
41
10

9.kl.

17

Vecuma grupa

Datorikas pulciņš
Datorgrafikas pulciņš
Programmēšanas Jawa vidē
pulciņš
Datorikas pulciņš

Citas programmas
Pulciņš

N.p.k.
1.
2.
3.
4.

5. – 12. kl.
3.-4. kl.
3.-4. kl.

Izglītojamo
skaits
11
12
11

10.- 12. kl.

17

Vecuma grupa

Literārais almanahs
Jauno žurnālistu pulciņš
Eiropas kultūras mantojuma
iepazīšanas pulciņš
Debašu klubs

1.7. Pamatojuma iegūšanas metodes
Materiāli ziņojumam tika iegūti no mācību sasniegumu un kavējumu datu bāzes e –
klasē, skolas datu bāzēm, pārrunām un sekojošām aptaujām:
 Skolotāju aptauja par skolas attīstības dažādiem aspektiem,
 Vecāku aptauja,
 Skolēnu aptauja.
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Informācijas iegūšana:
1. Anketēšana un rezultātu analīze – izmantoti 2013./2014.m.g., 2014./2015.m.g.
skolēnu, skolotāju un vecāku anketu rezultāti.
2. Skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, tematiskie plāni, eklašu žurnāli, darba plāni, skolotāju pašvērtējumi, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes
darbu un valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu vērtējumu uzskaites materiāli,
olimpiāžu un konkursu rezultāti, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi,
inspekciju akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati.
3. Mācību stundu vērošana – vērotas un analizētas mācību stundas.
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2. Skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu
prioritātes un konkrēti rezultāti)
Ogres 1.vidusskolas pamatmērķis ir veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības
vidi un īstenot izglītības procesu, kas veicinātu skolēnu attīstību, personības izaugsmi un
zināšanu apguvi, ko nodrošina pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos
noteiktie mērķi:
Stratēģiskie mērķi:


izglītojamo nodrošināšana ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai,
sociālajai integrācijai, izglītības turpināšanai, karjeras izvēlei un mūžizglītībai;



radošo un intelektuālo spēju attīstība;



izglītojamo sociāli aktīva attieksme;



izglītojamo prasme patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, izglītojamo atbildīga
attieksme pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti.

Konkrētie uzdevumi:


sniegt attiecīgas zināšanas, attīstīt izglītojamo spējas un prasmes humanitāro,
eksakto, sociālo un tehnoloģiju zinību jomā;



veicināt radošo un intelektuālo spēju attīstību;



radīt izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlmi līdzatbildīgi
iesaistīties ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā;



veicināt ieinteresētību un izpratni par savu vietu sabiedrībā, Latvijas un
pasaules kultūras mantojumu, atbildīgu iekļaušanos kultūrvides veidošanā,
pamatojoties uz demokrātijas principiem un humānām vērtībām;



pilnveidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, apzināties nepieciešamību
rūpēties par savu fizisko attīstību, veselību un drošību;



pilnveidot moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas
prasmes;



pilnveidot praktiskā un patstāvīgā darba prasmes;



izkopt saskarsmes un sadarbības spējas;
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Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti
1.

Mācību
saturs
Sasniegtais

2.

Mācīšana un
mācīšanās

Valsts vispārējās vidējās un pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartu realizēšana. Jaunu izglītības
programmu ieviešana un realizēšana
1. Licencēta vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
31014011, veikta programmas ieviešanas un realizēšanas izvērtēšana (stundu
vērošana, programmas prezentācijas pedagogu sanāksmē, vecāku padomē,
pedagogu pieredzes apmaiņa metodiskajā padomē, diskusijas un skolēnu anketas,
skolēnu sasniegumi biznesa plānu un mācību uzņēmumu veidošanā, sadarbība ar
uzņēmējiem).
2. Licencēta speciālās pamatizglītības programma 21015611, veikta programmas
ieviešanas un realizēšanas izvērtēšana (stundu vērošana, atbalsta komisijas un
metodiskās padomes ziņojumi, skolēnu, pedagogu, vecāku anketēšana, mācību
sasniegumu dinamika).
3. Ogres vakarskolas kā atsevišķas struktūrvienības iekļaušana Ogres 1. vidusskolā,
papildinot izglītojamo mācību turpināšanas izvēles iespējas ar 5 izglītības
programmām.
4. Vadīti pieredzes semināri pedagogiem un speciālistiem skolā, novadā, valstī par
atbalsta sniegšanu un individuālo izglītības plānu izstrādi izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem.
5. Pedagogu un vecāku kolektīvos pārrunāta jaunās izglītības programmas ar
padziļinātu mācību saturu informātikā, matemātikā, valodās licencēšanas
nepieciešamību. Organizēta vadības komandas pieredzes iegūšana par padziļināto
pamatizglītības programmu īstenošanu.
Mācību satura integrēšana un dzīvesdarbības prasmju attīstīšana

1. Mācību procesā organizētas praktiskas nodarbības, projekti, eksperimenti,

3.

Skolēnu
sasniegumi

modelēšana, tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem- absolventiem.
2. Dažādos mācību priekšmetos izstrādāti un aizstāvēti projekti, pētnieciskie un
zinātniski pētnieciskie darbi, kuri saistīti ar dzīvesdarbības prasmju attīstīšanu.
3. Organizēta izglītojamo, pedagogu un vecāku iepazīšanās ar labākajiem
projektiem, pētnieciskiem un zinātniski pētnieciskiem darbiem.
4. Metodiskajās komisijās, administrācijā un pedagoģiskās padomes sēdēs analizēta
un izvērtēta mācību stundas kvalitāte, attīstot dzīvesdarbības prasmes.
5. Metodiskajās konferencēs demonstrēta dzīvesdarbības prasmju daudzveidīga
integrēšana mācību saturā.
Izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšana valsts pārbaudes darbos un mācību
priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, konkursos, sacensībās un
skatēs
1. Veikta izglītojamo sasniegumu analīze valsts pārbaudes darbos un mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos.
2. Izstrādāta izglītojamo un pedagogu motivācijas sistēma.
3. Mērķtiecīgi veikta izglītojamo psiholoģiskā izpēte, nepieciešamības gadījumā
izglītojamiem noteikti atbalsta pasākumi.
4. Sniegts daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums un gūti
ievērojami sasniegumi.
5. Izveidota ZPD izstrādes sistēma un gūti labi panākumi novada, reģiona un valsts
mērogā.
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4.

Atbalsts
izglītojamiem

Izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrēšana; izpratnes par drošību un
savstarpējo attiecību kultūru veidošana
1. Licencēta speciālās izglītības programma 21015611.
2. Izstrādātas mācību priekšmetu programmas, pārbaudes darbi, individuālie
izglītības plāni un atbalsta pasākumu kompleksi izglītojamiem ar mācīšanās
grūtībām. Ir nodrošināts atbalsts turpmākai personības izaugsmei un karjeras
izvēlei.
3. Atbalsta komandas izglītojošais darbs ar pedagogiem un vecākiem.
4. Plašs interešu izglītības programmu piedāvājums.
5. Izstrādāts un realizēts darba plāns izpratnes par drošību un savstarpējo attiecību
kultūras veidošanu, veicināta drošības un savstarpējo attiecību kultūras jautājumu
integrēšana mācību procesā.

5.

Skolas vide

Vides labiekārtošanas projektu realizācija; skolas tēla veidošana un popularizēšana
1. Veikti kapitālie remonti sanitārhigiēnisko apstākļu uzlabošanai.
2. Siltināti un nomainīti 3.korpusa un 2.korpusa pāreju jumti.
3. Realizēts vides labiekārtošanas projekts: esošo kanalizācijas tīklu nomaiņa, lietus
kanalizācijas tīklu izbūve, bojātā ūdensvada posma nomaiņa, 20kV un 0.4kV
kabeļu tīklu pārbūve, Lattelecom kabeļa padziļināšana, daļēja pamatu siltināšana,
laukumu bruģēšana un asfaltēšana, kāpņu uz Bērzu aleju remonts, teritorijas
labiekārtojums (laukumu apgaismojums, soliņu izvietošana, atkritumu urnu
izvietošana, karogu masti, žoga uzstādīšana, velosipēdu novietņu uzstādīšana),
sienas remonts, vārtu uzstādīšana III korpusā, sporta halles kāpņu pārbūve.
4. Izstrādāts skolas stadiona projekts.
5. Organizēti skolas 95 gadu jubilejas pasākumi un absolventu salidojums.

6.

Resursi

Mācību tehniskā aprīkojuma pilnveide, pedagogu tālākizglītības nodrošināšana
izglītības programmu realizācijai un drošas vides veidošanai
1. Telpas, iekārtas un resursi atbilst mācību procesa efektīvai īstenošanai.
2. Pilnveidota sporta bāze.
3. Pilnveidots IT aprīkojums 3 datorkabinetos un katrā mācību kabinetā.
4. Veicināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana. 86 pedagogiem
piešķirtas kvalitātes pakāpes.
5. Skolā organizēti tālākizglītības kursi izglītības programmu realizācijai un drošas
vides veidošanai.
6. Racionāla materiāli tehnisko resursu izmantošana, pievienojot Ogres vakara
vidusskolu.

7.

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Vadības komandas iesaistīšanās skolas darba pārraudzībā un vērtēšanā
1. Veikta 2010.-2012. gada attīstības plāna izpildes izvērtēšana, izstrādāts attīstības
plāns 2013.-2017. gadam. Veikta skolas darbības pašnovērtēšana.
2. Izveidota vakara un neklātienes nodaļas struktūrvienība.
3. Veikts katra pedagoga un metodiskās komisijas ikgadējais pašvērtējums.
4. Regulāri aktualizēti skolas iekšējie normatīvie dokumenti.
5. Izstrādāta un realizēta vienota skolas darba kontroles sistēma.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Izglītības iestādes un programmu novērtējuma rekomendācijas, kuras tika izteiktas
iepriekšējā izglītības iestādes akreditācijā 2010.gada 19. aprīlī
Nr.

1

Novērtēšanas
kritērijs
2. MĀCĪŠANA UN
MĀCĪŠANĀS 2.3.
Vērtēšana kā mācību
procesa sastāvdaļa

5. SKOLAS VIDE.
2

5.2. Skolas fiziskā
vide

3

5.SKOLAS VIDE
5.2.Skolas fiziskā
vide

4

6. RESURSI
6.1.Telpu, iekārtu un
resursu
nodrošinājums un
izmantošana

6. RESURSI
6.1.Telpu, iekārtu un
5

resursu
nodrošinājums un
izmantošana

Rekomendācijas

Izpilde

Izveidot vienotu sistēmu
pārbaudes darbu analīzei

Metodiskā padome izstrādājusi
vienotu pārbaudes darbu analīzes
sistēmu

Juridiski sakārtot skolas
ēdnīcas bloka izmantošanu,
lai nodrošinātu kvalitatīvu
skolēnu ēdināšanu

Iepirkuma rezultātā 2010.gadā tika
izvēlēta ēdinātāju firma, kura savus
pienākumus veic godprātīgi un
labā kvalitātē
Uzliktas ceļazīmes „Gājēju ceļš”
un „Iebraukt aizliegts”, izstrādāta
un saskaņota ar pašvaldību
caurlaižu sistēma. Pašvaldība
nodrošina regulāru policista
klātbūtni skolā un tās teritorijā. Ir
projekts par gājēju pārejas
pārcelšanu un jauna piebraucamā
ceļa izveidi

Kopīgi ar dibinātāju
nodrošināt skolēnu drošību
nokļūšanai skolā ( gājēju
pāreja un piebrauktuve pie
skolas)
Kopīgi ar pašvaldību risināt
jautājumu par vakarskolas
telpu nodošanu atpakaļ
vidusskolas rīcībā, tādējādi
nodrošinot optimālu skolēnu
skaita piepildījumu mācību
telpās

2011.gadā ar pašvaldības lēmumu
vakarskola tika pārveidota par
atsevišķu Ogres 1. vidusskolas
struktūrvienību - vakara un
neklātienes nodaļu

Sadarbībā ar pašvaldību
risināt jautājumu par
stadiona rekonstrukciju

2015.gadā pilnībā izstrādāts
stadiona rekonstrukcijas projekts,
kuru ar ES un pašvaldības
finansiālo atbalstu plānots īstenot
2016.gadā

13

Ogres 1.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos
kritērijos
4.1. Skolas darbības pašnovērtējums pamatjomā „Mācību saturs”
4.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
Ogres 1.vidusskola 2014./2015. mācību gadā īstenoja 10 licencētas izglītības
programmas: Pamatizglītības programmas atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
12.08.2014. noteikumu Nr.468 „ Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības
mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” prasībām. Vispārējās
vidējās izglītības programmas atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.05.2013.
noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību
priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” prasībām. Grozījumi izglītības
programmās ir veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pedagogu izstrādātās mācību
priekšmetu programmas, kā arī mācību priekšmetu programmu paraugu izvēle ir apstiprināta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības standartā noteiktajām mācību priekšmetu programmām un pārzina izglītības standartus,
mācību priekšmetu saturu, mērķus un uzdevumus. Katra klases audzinātāja darba plāns atbilst
skolas licencētajai izglītības programmai. Skolotāji strādā, izmantojot IZM, VISC un Latvijas
Republikas Ministru kabineta reglamentējošos dokumentus, kā arī skolas iekšējos normatīvajos
aktos iekļautos dokumentus. Skolā ir pieejami dokumenti un atbalsta materiāli pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības standartu īstenošanai. Katram skolotājam mācību priekšmetā
izstrādāti mācību vielas tematiskie plāni, kas satur informāciju par mācību priekšmetu standartu,
programmu, mācību satura apguves secību, stundu tēmu, izvēlētajiem mācību līdzekļiem un
metodēm, apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu, metodes mācību darba diferenciācijai un
individualizācijai.

Mācību gada sākumā metodiskajās komisijās apstiprina vielu tematiskos

plānus, gada noslēgumā analizē plāna izpildi. Visi skolotāji sadarbojas tematisko plānu un
pārbaudes darbu izstrādē. Veidojot tematiskos plānus, visi skolotāji ievēro izglītojamo
individuālās spējas, paredz darbu ar talantīgiem izglītojamiem un izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas tematisko plānu korekcijas.
Mācību priekšmetu stundu saraksti tiek veidoti un apstiprināti atbilstoši licencētajām
izglītības programmām, sniedzot iespēju izglītojamiem izvēlēties atsevišķus mācību priekšmetus,
iespēju robežās veidojot atbalsta grupas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Mācību
stundu saraksti ir pārskatāmi un pieejami skolas mājas lapā, e-klasē un skolas informācijas
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stendos. Par izmaiņām mācību stundu sarakstos izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti
informācijas stendos un e-klasē. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Skolā 2013.gadā tika licencēta speciālās izglītības programma izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem. Skolas atbalsta personāls sadarbībā ar izglītojamiem, viņu vecākiem un
pedagogiem veicis lielu izglītojošu darbu programmas sekmīgai īstenošanai, nodrošinot pozitīvu
sadarbības vidi un attīstot daudzveidīgus mācību stimulus.
Ogres 1.vidusskola 2013.gadā izstrādāja un licencēja, 2013./2014.mācību gadā sāka
īstenot Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā (komercdarbības) virziena izglītības
programmu. 2013./2014.m.g. 26 izglītojamie un 2014./2015.m.g. 26 izglītojamie uzsāka mācības
šajā programmā. Programmas ietvaros iespējams apgūt

profesionāli orientētus mācību

priekšmetus: ekonomiku, komercdarbību, grāmatvedību, mārketingu, menedžmentu, lietvedību.
Pedagogu

izstrādātie mācību priekšmetu standarti

un programmas atbilst normatīvo aktu

prasībām.
Zinātniski pētnieciskais darbs šajā programmā ir aizstāts ar pētnieciskās darbības praksi,
biznesa plāna izstrādāšanu un tā aizstāvēšanu. Izglītības programmas kvalitatīvas, radošas
īstenošanas veiksmju pamatā ir profesionāli orientēto mācību priekšmetu skolotājas, „Iespējamās
misijas” dalībnieces, inovatīvās darba metodes, augstā profesionalitāte un atbildība. Skolotāja ir
pirmās komplektētās šīs programmas klases audzinātāja, programmas ietvaros vada
izglītojamajiem Pētnieciskās darbības praksi, sadarbībā ar Junior Achievement

paplašina

izglītojamo zināšanu apguves un praktiskās darbības iespējas.
Izglītības programmas īsteno skolotāji, kas apvienoti 9 metodiskajās komisijās: latviešu
valodas un literatūras, svešvalodu, matemātikas un datorzinību, dabaszinību, vēstures un sociālo
zinību, sākumskolas, mākslas, sporta, mājturības un tehnoloģiju, klašu audzinātāju un atbalsta.
Skolotāju darbu tematisko plānu izveidē, atbilstošas mācību literatūras un citu mācību līdzekļu
izvēlē koordinē skolas metodiskā padome, kas izvērtē skolas izglītības programmu īstenošanu
un iesniedz priekšlikumus skolas vadībai programmu pilnveidei. Skolas vadība pārrauga mācību
priekšmetu tematisko plānu izstrādi un īstenošanu, pilnībā nodrošina ar mācību literatūru un
mācību līdzekļiem.
Lai sekmīgi varētu nodrošināt nepieciešamos resursus skolas izglītības programmu
realizācijai, skolas vadība mācību gada beigās analizē skolotāju pašvērtējumus un nosaka
prioritātes nākošajam mācību gadam.
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Stiprās puses:


Daudzveidīgas iespējas kvalitatīvas izglītības iegūšanai dienas, vakara un
neklātienes nodaļās 10 izglītības programmās.



Licencētas jaunas izglītības programmas.



Stundu sarakstā radīta maksimāla iespēja klases dalīšanai grupās svešvalodās,
informātikā, programmēšanā, kā arī atbalsta grupu veidošanai speciālās izglītības
programmas izglītojamiem matemātikā un latviešu valodā.



Pamatizglītības programmā otrajai svešvalodai un ētikai/kristīgai mācībai
skolēniem piedāvāta izvēle.



Vispārējās vidējās izglītības programmu mācību saturs tiek pilnveidots, ievērojot
izglītojamo intereses un pieprasījumu.

Tālākās attīstības vajadzības:


Izstrādāt jaunas pamatizglītības programmas ar padziļinātu svešvalodas,
matemātikas apguvi.



Piedalīties datorikas programmas aprobācijā.

Vērtējums: IV (ļoti labi)
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4.2. Skolas darbības pašnovērtējums pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Mācību process tiek organizēts tā, lai, izmantojot efektīvas metodes un paņēmienus,
attīstītu un pilnveidotu izglītojamo mācīšanās prasmes un patstāvīgā darba iemaņas. Izglītojamie
tiek informēti par mācību stundas mērķi, sasniedzamo rezultātu un darba gaitu, pedagogi
organizē izglītojamos darbam individuāli, pāros

vai grupā. Pedagogu skaidrojums ir

mērķtiecīgs, piemērots mācāmai tēmai, izglītojamo vecumam un klases īpatnībām. Pedagogi
cenšas nodrošināt pozitīvu un atbalstošu mācību vidi stundā gan organizatoriskajā, gan
pedagoģiskajā, gan psiholoģiskajā līmenī ikvienam izglītojamajam. Līdz ar to tiek veicināta
izglītojamo personiskā izaugsme, zināšanu izpratne un prasme tās pielietot, attīstītas domāšanas
prasmes. Mācību metodes atbilst izglītojamo spējām, vecumposmam, mācību priekšmeta
specifikai un mācību satura prasībām, mācību procesa gaitā nepieciešamības gadījumā to izvēle
tiek koriģēta. Mācību procesa plānošanas un norises gaitā tiek ņemti vērā diagnostikas un
pārbaudes darbu rezultāti, kā arī atbalsta personāla sniegtie ieteikumi/rekomendācijas. Mācību
uzdevumu izpildei tiek nodrošināti nepieciešamie resursi un atbalsta pasākumi skolēniem ar
mācīšanās traucējumiem. Mācību stundās tiek pievērsta uzmanība starppriekšmetu saiknei, vides
izglītības, veselības un drošības jautājumiem. Atbilstoši mācību vielai skolotāji izmanto gan
gatavus mācību materiālus, gan paši veido prezentācijas, izmantojot prezentāciju lietotni MS
PowerPoint, gatavo uzdevumus, darba lapas interaktīvās tāfeles programmai Activ Anspire.
Mācību procesā tiek lietotas balsošanas iekārtas, sensori PLD veikšanai; izglītojamie tiek
iesaistīti mācību filmu un materiālu veidošanā.
Skola mērķtiecīgi organizē mācību priekšmetu olimpiādes, dažādus konkursus, skates un
sporta pasākumus, gūstot augstus rezultātus. (Pielikumi Nr. 10 un 11) 2013./2014.m.g.
olimpiādēs piedalījās 96 izglītojamie, iegūstot 147 godalgotas vietas novadā un 12 godalgotas
vietas valstī un reģionā, bet 2014./2015. m.g. 98 skolēni, kuri ieguva 139 vietas novadā un 10
reģionā un valstī. Daudz sasniegumu dažādās sporta disciplīnās, īpaši volejbolā, ziemeļu divcīņā
un dambretē.
Godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs
Mācību gads
2013./2014.m.g.

Skolēnu
skaits
96

Godalgotas vietas novada un
starpnovadu olimpiādēs
147

Godalgotas vietas
valstī /reģionā
4/8

2014./2015.m.g.

98

139

5/5

Mācību darba kvalitātes novērtēšanas nolūkā regulāri un mērķtiecīgi tiek hospitētas
mācību stundas, pārbaudīta klašu žurnālu ierakstu atbilstība prasībām. Ieraksti klašu žurnālos
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veikti savlaicīgi un atbilstoši prasībām. Mācību stundās visi pedagogi izmanto mācību mērķiem
un uzdevumiem atbilstošas daudzveidīgas mācību metodes un mācību līdzekļus, aprīkojumu un
informācijas tehnoloģijas, nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu
aktualitātēm, attīstot dzīves darbības prasmes. Pēc skolā izstrādātiem pedagogu darba kvalitātes
vērtēšanas kritērijiem

regulāri novērtēta pedagogu darba kvalitāte un sniegts pedagogiem

vērtējums. Katru gadu pedagogi iesniedz pašvērtējumus, kuros atspoguļojas ieguldījums skolas
gada uzdevumu izpildē, kā arī sasniegumi un turpmāko prioritāšu noteikšana.
Skolā ir izstrādāta skolēnu pētniecisko, zinātniski pētniecisko, un praktisko projektu
darbu kārtība. Projektu nedēļā skolēniem ir iespēja demonstrēt paveikto lielākas auditorijas
priekšā. Līdzdalība pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā un prezentēšanā
veicinājusi mācību procesa izaugsmes kvalitāti.
Ogres 1.vidusskolā divās izglītības programmās (Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā, kods 31013011 un
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā, kods 31011011)
izglītojamajiem programmas apguves laikā (10. un 11.klasē) jāizstrādā un jāaizstāv ZPD
(zinātniski pētnieciskais darbs), bet Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena
izglītības programmā, kods 31014011, izglītojamajiem jāveic PPD (praktiskā projektu darbība),
jāizstrādā un jāaizstāv biznesa plāns. ZPD iemaņas izglītības iestādē ir attīstījušās jau 5 gadu
garumā, skola ir izstrādājusi ZPD nolikumu, ZPD

un PPD dienasgrāmatu. Sistēma ir

attīstījusies, veiksmīgi īstenojas, un izglītojamie guvuši labus sasniegumus.
PPD realizēšanā izglītojamie darbojas uzņēmumos (SIA Malevs, „Swedbank”, „Hanza
Elektronika” , Optikas salons „Metropole”, kokapstrādes uzņēmumu SIA Pallant, OBIC, Oscar,
TM Metal, SIA "Miandum" loģistika, SIA "Vins.lv" – vīna ražošana, SIA "Privacon Baltics"
metālapstrādes joma, SIA "Reklāmasveikals.lv" , SIA Prometal Group – ražošana, SIA JJ
Trading – sveču ražošana), praktiski mācās apgūt sociālās prasmes: sadarbību, kontaktu
veidošanu, diskutēšanu, prezentēšanu, infografikas veidošanu, argumentēšanu.
Sadarbībā ar OBIC (Ogres biznesa un inovāciju centrs) 11.klases izglītojamie projektu
nedēļas laikā apgūto mācību saturu, prasmes un iemaņas pielieto uzņēmumos. Zināšanu un
dzīvesdarbības prasmju paplašināšanai un nostiprināšanai izglītojamajiem lekcijas un praktiskos
seminārus ir vadījuši vieslektori no AS Swedbanka, LEAD Komunikācijas, RBS, SIA Prudentia,
BA, Latvijas Banka u.c. Sadarbībā ar Junior Achievement izglītojamie līdzdarbojušies
semināros, un 2014./2015.m.g. divas skolēnu grupas reģistrēja individuālos uzņēmumus un
piedalījās Latvijas tirgū.
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Katra metodiskā komisija ir vienojusies par mājas darbu izpildi un vērtēšanu, par to ir
informēti izglītojamie. Mājas darbu formas ir dažādas – ikdienas uzdevumi darba lapās, darba
burtnīcās, mājas darbu burtnīcās, kā arī nedēļas un mēneša uzdevumi – dažādi referāti, pētījumi,
projekti. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm,
izmanto alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz muzejiem un muzeju speciālistu lekcijas
skolā, ražošanas uzņēmumiem, iepazīst Latvijas dabas, vēstures un kultūras objektus, apmeklē
koncertus, koncertlektorijus, teātra izrādes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un
Banku augstskolas izveidoto ”Inovācijas busiņu”.
Skolēni, kuriem ir mācīšanās traucējumi, saņem atbalsta dienesta palīdzību (logopēds,
psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs), pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinuma un ieteikuma pamatizglītību apgūst speciālās izglītības programmā 21015611. Mācību
procesā pedagogi veiksmīgi iesaista mācību darbā visus izglītojamos, uzklausa un ņem vērā
izglītojamo viedokļus un vēlmes, lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem,
rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, diskutēt, secināt un pieņemt
lēmumus.
Stiprās puses:
 Mācību stundas kvalitāte.


Atbilstošu mācīšanas metožu izmantošana darbā gan ar talantīgajiem, gan ar
izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi.



Labi sasniegumi novada, starpnovadu, reģiona un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, ZPD, konkursos, skatēs.



ZPD un PPD izstrādes un aizstāvēšanas kārtība.



Mācību procesa organizēšana sadarbībā ar Ogres novada uzņēmējiem, zinātnes
centriem Latvijā un Igaunijā, nodrošinot saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu
aktualitātēm.



Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtība.

Tālākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot PPD un biznesa plānu uzņēmējdarbībā izstrādāšanu un aizstāvēšanu.



Turpināt organizēt mācību procesu sadarbībā ar Ogres novada un citiem uzņēmējiem,
iestādēm un Ogres 1.vidusskolas absolventiem.



Attīstīt elektronisko mācību materiālu, t. sk., e-grāmatu izmantošanu.

Vērtējums: IV(ļoti labi)
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4.2.2. Izglītojamo mācīšanās kvalitāte
Skolā izglītojamajiem ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstošu
augstas kvalitātes izglītību. Katra mācību gada sākumā izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti
par mācību darba prasībām. 85% izglītojamo zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības.
Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un veido viņos motivāciju
mācīties, rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, māca vērtēt
savu un citu izglītojamo darbu, strādāt radoši un atbilstoši savām spējām. Pedagogi, izmantojot
dažādas metodes -izsakot uzslavas, pamudinājumus, rada klasē pozitīvu mikroklimatu, dibina
savstarpēji cieņpilnas attiecības saskarsmē un izglītojamo savstarpējās attiecībās.
92% izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Mācīšanās kvalitāte nereti
saistīta ar izglītojamo spējām, skolas atbalsta komanda ieguldījusi lielu darbu, veicot izpētes un
sniedzot rekomendācijas spēju attīstīšanai, kopā ar klašu audzinātājiem sastādot un realizējot
individuālos izglītības plānus. Izglītojamie aktīvi piedalās gan skolas, gan ārpusskolas ar mācību
darbu saistītos pasākumos, prot plānot un izvērtēt savu darbu un uzņemties līdzatbildību par
mācību procesa norisi. Skolā ir pievērsta uzmanība izglītojamo darbu pašvērtēšanai, izglītojamie
pamatā to saprot, cenšas sevi vērtēt objektīvi. Visi izglītojamie aktīvi izmanto skolas piedāvātās
iespējas – datorklasi, bibliotēku, lasītavu, darbu projektos, konsultācijas, fakultatīvās un pulciņu
nodarbības. Izglītojamie prasmīgi strādā ar datoriem, meklējot informāciju internetā,
uzdevumi.lv, dzm.lv u.c. 2014./2015.mācību gadā skola saņēma SIA „Uzdevumi.lv.” atzinību
par iegūto 1.vietu

Ogres novadā par iegūtajiem punktiem un par aktīvu līdzdalību jauno

tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.
Izglītojamie aktīvi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos, skatēs un
sporta pasākumos, gūstot augstus rezultātus. Izglītojamiem ir dota iespēja attīstīt sadarbības
prasmes, strādājot pāros vai grupās gan mācību stundās, gan veidojot projektus. Arī klašu
iekārtojums dod iespēju izmantot metodes, kas attīsta skolēnu sadarbības prasmes.
Vidusskolēniem, lai pilnveidotu sevi, paplašinātu savu redzesloku un apjaustu mācību satura
saikni ar reālo dzīvi, jāizstrādā ZPD vai jāizveido biznesa plāns. Tiek organizētas skolēnu
tikšanās ar uzņēmējiem gan skolā, gan uzņēmumos.
Izglītojamie veiksmīgi plāno savu laiku, jo ir zināms plānoto pārbaudes darbu grafiks.
Izglītojamie ir gatavi izteikt priekšlikumus par mācību darba organizāciju. Regulāri tiek veikts
izglītojamo mācību sasniegumu un dinamikas analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību
procesu. Lai motivētu skolēnus sasniegt augstus rezultātus, tiek izmantoti dažādi morālās un arī
materiālās stimulēšanas veidi. Par augstiem mācību sasniegumu vērtējumiem (vidējais vērtējums
8 un vairāk balles) 1.semestra un mācību gada noslēgumā skolēni svinīgi tiek aicināti saņemt
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liecības pie direktores un apbalvoti ar Skolas Pateicības rakstu. 2014.gada Ziemassvētkos
izglītojamiem ar augstākajiem mācību sasniegumiem 1.semestra liecība tika izsniegta Gaismas
pilī. Labākie skolas absolventi izlaidumā saņem skolas Gada balvu un Ministru prezidenta
Pateicības vēstuli par labām un teicamām sekmēm vai panākumiem valsts olimpiādēs. Katra
mācību gada noslēgumā Olimpiešu vakarā izglītojamie un skolotāji tiek godināti un apbalvoti
par panākumiem novada, starpnovadu, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs,
konkursos, sacensībās. Mācību gada noslēgumā labākie izglītojamie tiek apbalvoti ar vienas
dienas ekskursiju.
Lielākā daļa izglītojamo apzinīgi apmeklē skolu, bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību
stundas un nodarbības. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti e-žurnālā. Skolā ir izveidota kavējumu
uzskaites un novēršanas kārtība, analizēti kavējumu iemesli. Mazajās pedagoģiskās padomes
sēdēs tiek periodiski izvērtēts darbs ar izglītojamiem, kuri kavē mācību stundas, vajadzības
gadījumos tiek pieaicināti izglītojamo vecāki. Sociālais pedagogs pārrauga turpmāko kavējumu
novēršanas procesu.
Skola regulāri informē vecākus par mācību darbam izvirzītām prasībām, organizējot
pasākumus –skolas padomes sēdes, skolas pilnsapulces, klašu vecāku sapulces, vecāku dienas,
iespēju vecākiem apmeklēt mācību stundas, kā arī individuālas sarunas ar skolotājiem,
administrāciju un atbalsta personālu. Informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem un
kavējumiem vecāki saņem reizi mēnesī kā sekmju izrakstu, ikdienā e- klasē un dienasgrāmatā.
89% izglītojamo apgalvo, ka mācību darbs skolā ir interesants.
90% vecāku atzīst, ka skola sniedz konsultācijas, kā var palīdzēt savam bērnam mācību
darbā.
96% vecāku ir pārliecināti, ka skolotāji izturas taisnīgi pret bērniem.
Stiprās puses:
 Laba materiāli tehniskā bāze.


Izglītojamo mērķtiecīga motivācija.



Izglītojamo rezultātu un izaugsmes dinamikas analīze.



Individuāla pieeja skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Tālākās attīstības vajadzības:
 Pilnveidot skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas
avotiem.


Sekmēt lielāku skolēnu līdzatbildību par mācīšanās procesa norisi.



Uzlabot skolēnu pierakstu kvalitāti.

Vērtējums: III (labi)
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolotāji vērtē skolēnu darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu sasniegumu vērtēšanas
kārtību un skolas izstrādāto vērtēšanas kārtību, kas publicēta skolēnu dienasgrāmatās, skolas
mājas lapā, kas pieejama visiem skolēniem un viņu vecākiem.
Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Uzsākot
darbu, skolēni zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. Pirms katra pārbaudes
darba skolēnus iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem. Metodiskajās komisijās ir izstrādāta vienota
pārbaudes darbu veidošanas un sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru ievēro visi skolotāji.
Vērtēšana ir sistemātiska. Skolotāji pamato skolēna darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas.
Tiek norādīts uz darba vājajām pusēm un uzsvērtas arī stiprās puses. 85% izglītojamo apgalvo,
ka zina vērtēšanas kārtību katrā mācību priekšmetā.
Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu regularitātē un uzskaitē. Skolotāji regulāri un
sistemātiski veic ierakstus žurnālos. E-žurnāla iespējas nodrošina tūlītēju izglītības iestāde izglītojamais - vecāki informācijas apmaiņu. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktora
vietnieki mācību darbā. Iekšējās kontroles plāns paredz veikt skolas vērtēšanas kārtības
ievērošanas kontroli katra semestra beigās, izliekot semestra un gada vērtējumus. Metodisko
komisiju vadītāji vērtē un izsaka priekšlikumus pārbaudes darbu veidošanas pilnveidei, veido
vienotus diagnostikas un semestra noslēguma darbus vienai klašu grupai, kā arī nosaka gada
pārbaudes darbus. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas
un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai.

Valsts pārbaudes darbu un

centralizēto eksāmenu rezultāti norāda, ka vērtēšanas sistēma skolā ir atbilstīga.
Pedagogi skolēnu vecākus regulāri iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju
individuālajās sarunās, sekmju izrakstos, vecāku sapulcēs. 80% vecāku uzskata, ka skolas
ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna sasniegumiem.
Regulāri tiek analizēti katra skolēna ar zemu mācību motivāciju, kā arī skolēnu ar
mācīšanās traucējumiem sasniegumi un izstrādāta atbalsta programma rezultātu uzlabošanai.
Tiek izstrādāti metodiskie ieteikumi pārbaudes darbu veidošanai skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem. Pedagogu sanāksmēs un tālākizglītības kursos tiek aktualizētas metodes darbam
ar skolēnu mācīšanās traucējumiem.
Mūsu skola regulāri piedalās OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas
(OECD SSNP) pētījumos. OECD SSNP 2015 galvenā satura joma bija dabaszinātnes. Skolēnu
testos ir ietverti arī lasīšanas, matemātikas un problēmrisināšanas sadarbojoties uzdevumi.
Piedalīšanās šajos pētījumos ļauj saskatīt būtiskas problēmas izglītības procesos: lasītprasmes un
problēmrisināšanas uzdevumi sagādā grūtības.
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Stiprās puses:


Skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību.



Skolēnu mācību sasniegumu analīze mācību priekšmetu un klašu griezumā.



Skolas vadības noteiktās vērtēšanas kārtības ievērošanas pārraudzīšana.



Atbalsta dienesta palīdzība skolēniem ar mācīšanās grūtībām, vecākiem,
pedagogiem.

Tālākās attīstības vajadzības:


Attīstīt mājas un patstāvīgo darbu formu daudzveidību, saskaņojot apjomu katrā
klašu grupā.



Attīstīt skolēnos paškontroles un pašvērtēšanas prasmes.

Vērtējums: IV (ļoti labi)
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4.3. Skolas darbības pašnovērtējums pamatjomā „Skolēnu sasniegumi”
4.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
3.klasēs. Skat. 1.pielikumu.
2014./2015.mācību gadu beidzot, visi 3.klašu izglītojamie bija sekmīgi. Tomēr
2014./2015.māc.gadā vērojama izglītojamo sekmju līmeņa samazināšanās, salīdzinot ar
iepriekšējo mācību gadu. Tas izskaidrojams ar to, ka šinī mācību gadā trešajās klasēs mācās 4
skolēni, kuriem ir medicīniski pedagoģiskās komisijas atzinums, un skolēni mācās pēc speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Kopumā visās 3.klasēs
ir 6 skolēni, kuriem skolas psihologs noteicis atbalsta pasākumus, un 1 skolēns, kuram atbalsta
pasākumus noteicis logopēds.
Sākumskolā svarīgi, ka mācību priekšmeta pedagogs ir arī klases audzinātājs, kurš
pārzina izglītojamo spējas un prasmes, veic lielu individuālo darbu ar katru audzēkni, savlaicīgi
diagnosticē problēmas, strādā ar izglītojamā vecākiem, nepieciešamības gadījumā piedāvā mainīt
izglītības programmu.
Skolas administrācija regulāri pārrauga e-žurnālu aizpildīšanu, analizē vērtējumu
biežumu, priekšmetu tēmu apguves kvalitāti. Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek
iepazīstināti ar mācību sasniegumiem un to dinamiku.
6.klases. Skat. 2.pielikumu.
Analizējot 6.klašu izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā trīs gadu griezumā,
nākas secināt, ka gan latviešu valodā, gan dabaszinībās rezultāti uzrāda pozitīvu dinamiku.
2014./2015.m.g. vislielākais sekmju kāpums ir dabaszinībās, sasniedzot vidējo vērtējumu 7
balles. Negatīva tendence vērojama matemātikā, kur pēdējo trīs gadu laikā sekmju līmenis
ikdienas darbā nedaudz pazeminājies.
9.klasēs. Skat. 2.pielikumu.
Analizējot 9. klašu izglītojamo mācību sasniegumus ikdienā un salīdzinot pēdējo trīs
gadu rezultātus, var secināt, ka tie uzlabojušies visos mācību priekšmetos, īpaši 2014./2015. m.
g. Vislielākā sekmju dinamika vērojama Latvijas un pasaules vēsturē un krievu valodā. Visos
mācību priekšmetos vidējie vērtējumi ir augstāki par 6 ballēm. Mācību gada laikā skolas
administrācija kopā ar klases audzinātājiem regulāri tiekas ar izglītojamiem, kuriem ir zemi
mācību sasniegumi, kā arī tiek veiktas pārrunas ar izglītojamo vecākiem, piesaistot skolas
sociālo pedagogu un psihologu. Tikšanās laikā tiek meklēti cēloņi mācību procesa traucējumiem,
motivācijas trūkumam. Tiek noteikti uzdevumi izglītojamajiem, nepieciešamības gadījumā
izstrādāti individuālie plāni mācību procesa uzlabošanai.
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12.klasēs. Skat. 3.pielikumu.
Mācību sasniegumi ikdienas darbā 12.klasēs pādējo mācību gadu laikā uzrāda pozitīvu
dinamiku latviešu valodā, kur vidējie gada vērtējumi ir 6,6 – 7,0 – 7,0; kā arī angļu valodā.
Turpretī matemātikā un krievu valodā ikdienas mācību sasniegumi, salīdzinot ar iepriekšējo
mācību gadu statistiku, ir nedaudz zemāki.
12.klasēs (vakara un neklātienes nodaļā). Skat. 4.pielikumu.
Salīdzinot mācību sasniegumus ikdienas darbā 12.klasēm, var secināt, ka vislielākās
grūtības mācību satura apguvē sagādā matemātika un angļu valoda, tas izskaidrojams ar to, ka
izglītojamiem ir zems priekšzināšanu līmenis eksaktajos mācību priekšmetos. Matemātikā
2012./2013.mācību gadā vidējais gada vērtējums bija 4,5 balles, bet 2014./2015.mācību gadā jau
4,8 balles.
Arī humanitārajos mācību priekšmetos mācību sasniegumi ir viduvēji. Viszemākais ir
angļu valodā, bet, salīdzinot 2013./2014.mācību gadu ar 2014./2015.m.g., vērtējums ir pieaudzis
par 0,4 ballēm. Latviešu valodā vidējie gada vērtējumi ir 5,4 balles. Tas izskaidrojams ar to, ka
12.klasēs mācās daudz krievu tautības audzēkņu. Tāpēc arī krievu valodas ikdienas sasniegumi
trīs gadu vērtējumā arvien paaugstinās.
Stiprās puses:


Mācību sasniegumu uzskaite un dinamikas analīze.



Pārdomāts un efektīvs individuālais darbs ar skolēniem.



Atbalsts talantīgajiem skolēniem.



Atbalsts izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.



Vienotas un konsekventas prasības.

Tālākās attīstības vajadzības:


Motivēt izglītojamos mācībām, lai katrs no izglītojamajiem sasniegtu savām
spējām atbilstošu rezultātu.



Turpināt

strādāt

diferencēti,

pievērst

lielāku

uzmanību

talantīgajiem

izglītojamajiem ikdienas mācību darbā.

4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos
3.klasēs. Skat. 5.pielikumu.
Latviešu valodā izglītojamie valsts pārbaudes darbos uzrāda labus rezultātus. To pierāda
valsts pārbaudes darbu statistika 3.klasēs. Salīdzinot pēdējo trīs gadu rezultātus 3.klašu valsts
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pārbaudes darbos, zināšanu apguves koeficients ir ļoti labs. Rezultāti valsts pārbaudes darbos ir
augstāki nekā ikdienas mācību darbā.
2014./2015.m.g., salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, rezultāti

matemātikas valsts

pārbaudes darbā ir zemāki, tomēr kopumā visās 3.klasēs ir ļoti labs zināšanu līmenis,
nepietiekamu vērtējumu nav.
Analizējot valsts pārbaudes darbus, skolotāji konstatē izglītojamo sasniegumus, salīdzina
ar iegūtajiem izglītojamo sasniegumiem mācību gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu,
prasmju apguves līmeni, izvirza turpmākos uzdevumus sasniegumu paaugstināšanai.
6.klasēs. Skat. 6.pielikumu.
Latviešu valodā 6.klašu izglītojamie valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā uzrāda
noturīgas zināšanas. Iegūtie rezultāti ir augstāki nekā valstī. 2014./2015.m.g. vērojama neliela
izglītojamo sasniegumu līmeņa samazināšanās, tomēr rezultāti par 7 % ir augstāki nekā valstī.
Matemātikā 6.klašu izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos matemātikā trīs gadu
laikā nedaudz ir pazeminājušies gan valstī, gan skolā. 2012./2013.m.g. tie par 8% ir augstāki
nekā valstī, bet 2013./2014.m.g. par 3% zemāki kā valstī. 2014./2015.m.g. rezultāti par 7 % ir
augstāki nekā valstī.
6. klašu izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos dabaszinībās ir zemāki nekā valstī.
2012./2013.m.g. par 5%, bet 2013./ 2014. m. g. zemāki par 7 %. 2014. / 2015. m. g. rezultāti ir
par 2% zemāki nekā valstī.
9.klasēs. Skat. 7.pielikumu.
Latviešu valodā 9.klašu izglītojamie valsts pārbaudes darbos uzrāda labas un noturīgas
zināšanas, kuras ir augstākas nekā valstī. 2012./2013. m. g. sasniegumi ir par 3 % augstāki nekā
valstī, 2013./2014. m. g. par 4%, bet 2014./2015. m. g. jau par 9% augstāki.
Matemātikā 9.klašu izglītojamie valsts pārbaudes darbos uzrāda noturīgas zināšanas ar
pozitīvu dinamiku. 2012./2013.m.g. iegūtie rezultāti ir tādi paši kā valstī, bet 2013./2014. m. g.
par 2% ir augstāki, bet 2014./2015. m. g. par 4% augstāki.
Latvijas un pasaules vēsturē 9.klašu izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos
2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g. ir zemāki nekā valstī, bet 2014./2015.m.g. tie ir
paaugstinājušies un ir par 5% augstāki nekā valstī.
Angļu valodā 9.klašu izglītojamie valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā uzrāda
stabilas un noturīgas zināšanas, kuras ir augstākas nekā vidēji valstī. Gan 2012./2013.m.g., gan
2013./2014.m.g. sasniegumi ir par 8% augstāki, bet 2014./ 2015. m. g. par 6% augstāki.
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Krievu valodā 9.klašu izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir labi un stabili.
2012./2013. m. g. tie ir par 6% augstāki nekā vidēji valstī, 2013./2014. m. g. par 1%, bet
2014./2015. m. g. par 4% augstāki.
12.klasēs. Skat. 8.pielikumu.
Centralizēto eksāmenu rezultāti pēdējo trīs mācību gadu laikā gan latviešu valodā, gan
matemātikā, gan angļu valodā ir ievērojami augstāki kā valstī. Latviešu valodā iepriekšējā
mācību gadā rezultāti bija augstāki par 14,9%, matemātikā par 14,1% un angļu valodā par 18,1%
augstāki kā valstī, kas liecina par atbildīgu pedagogu un izglītojamo darbu konkurētspējīgas
izglītības nodrošināšanā.
12.klasēs vakara un neklātienes nodaļā. Skat. 9.pielikumu.
Salīdzinot rezultātus latviešu valodā, redzam, ka sasniegumi pazeminās, tas
izskaidrojams, ka 12.klasēs mācās

daudzi krievu tautības skolēni. Salīdzinot rezultātus

matemātikā, redzam, ka vērtējums arvien paaugstinās. 2014./2015.mācību gadā augstākais
vērtējums bija 57% un zemākais 16%. Matemātikas CE rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī
vakara un neklātienes nodaļās.
Izvērtējot rezultātus angļu valodā, redzam, ka vērtējums 2014./2015.mācību gadā
salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir zemāks par 3,7%. 2014./2015.mācību gadā augstākais
vērtējums bija 77% un zemākais 17%. Angļu valodā CE rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī
vakara un neklātienes nodaļās. Izvērtējot rezultātus krievu valodā, redzam, ka vērtējums
2014./2015.mācību gadā salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir augstāks par 6,7%.
2014./2015.mācību gadā augstākais vērtējums bija 92% un zemākais 41%.
Stiprās puses:


Noturīgas zināšanas un labi mācību sasniegumi latviešu valodā, vēsturē,
svešvalodās.



Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos
un centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar rezultātiem novadā, valstī, nosakot
turpmākā darba prioritātes.



Skolēnu sasniegumu dinamikas analīze.

Tālākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot darbu ar talantīgiem izglītojamiem.
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4.4. Skolas darbības pašnovērtējums pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem”
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamā
drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Skolā darbojas atbalsta personāls: 2 psihologi, 2 sociālie pedagogi, 2 speciālie pedagogi,
logopēds.

Plānveidīgi

un

mērķtiecīgi

ir

apzinātas

izglītojamo

psiholoģiskās

un

sociālpedagoģiskās vajadzības, veicot gan klašu, gan individuālās izpētes, kas ļauj precīzāk
noteikt izglītojamiem nepieciešamo atbalstu.

Atbalsta komisijas un atbalsta komandas

sanāksmēs tiek analizēta iegūtā informācija un pieņemti lēmumi par turpmāko sadarbību ar
vecākiem, pedagogiem, nepilngadīgo lietu inspekciju, policiju, sociālo dienestu vai bāriņtiesu.
Psihologs, logopēds, speciālais pedagogs un sociālais pedagogs ir iesaistīti skolēnu vajadzību
izpētē un individuālo plānu sastādīšanā. Skola sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem
nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts.
Psihologu darbības veids

Skaits
2013./2014.m.g.
5.klašu izpēte
1./7.klašu grupa
23
7+5 (krīzes sit.)
28+44

Skaits
2014./2015.m.g.
5/8 klašu izpēte
1 klašu grupa
7 +3
5 +13
26 +29

70+38
40+51
284
6+8
6/3

63 +39
42 +41
117 +120
4 +2
8 /3

19

16

Dalība komandas sapulcēs par individuālā plāna
izpildi un atbalstu skolēniem (MPP)
Starpinstitucionālā sadarbība
Sadarbība ar skolas administrāciju konfliktsituāciju
situāciju risināšanā un skolas darba plānošanā.

9+7

10

7+5

6+2
4 +4

Krīzes situācijas

7+5

3 klašu gadījumi
7+7 skolēnu krīzes
gadījumi
5
Novadīti 3
semināri

Klašu frontālā izpēte
Sociometriju veikšana
Klašu nodarbības un konsultācijas klašu grupās
Individuālu skolēnu novērošana klasē
Psiholoģiskās izpētes gadījumi un sagatavotie
atzinumi
Konsultācijas vecākiem
Konsultācijas skolotājiem
Konsultācijas skolēniem
Piedalīšanās vecāku sapulcēs
Piedalīšanās atbalsta komisijas sanāksmēs /
Metodiskās padomes sanāksmēs
Atbalsta personāla komandas sapulces

Piedalīšanās pedagoģiskajās sanāksmēs
Pieredzes apmaiņas semināri/ semināri

5
Novadīti 4
semināri
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Skolā ir atbildīgais speciālists darba drošības jautājumos. Ir izstrādātas un noteiktā
kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas. Izglītojamie un skolas
darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības
noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, telpās izvietota
drošības prasībām atbilstoša informācija. Skolā ir nodrošināta jaunākā informācija par to, kā
sazināties ar palīdzības dienestiem.
Atbilstoši prasībām skolā ir uzstādīta ugunsdrošības signalizācija un katrā stāvā izvietots
evakuācijas plāns. Katru gadu tiek veikta skolēnu un skolotāju praktiska apmācība, kā rīkoties
ugunsgrēka gadījumā, ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. 95% aptaujāto skolēnu
atzīst, ka zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. 92% izglītojamo skolā un
tās apkārtnē jūtas droši.
Skolēnu izglītošanā drošības jautājumos palīdz arī iesaistīšanās drošības nedēļas
pasākumos un piedalīšanās dažādos konkursos. Skolā pastāv noteikta kārtība klašu un grupu
ekskursiju, klases vakaru un citu ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Pie abām skolas ieejām ir
dežuranti, kas reģistrē visus apmeklētājus. Skola ir pieslēgta firmas ”Reģionālais drošības
serviss” apsardzes tīklam. Drošības palielināšanai skolā un skolas teritorijā uzstādītas video
novērošanas kameras. Rūpējoties par izglītojamo veselību un drošību rudens un ziemas mēnešos,
skolas ārdurvis no plkst. 9.00 – 13.00 tiek slēgtas. Skolas padome vairākkārt ir lūgusi Ogres
novada pašvaldību nodrošināt skolēnu drošībai pastāvīgu policista klātbūtni skolā un tās
teritorijā.
Skolā strādā sertificēta ārstniecības persona - medmāsa, kura veic pienākumus saskaņā ar
amata aprakstu. Ir atbilstoši iekārtots medicīnas kabinets un noteikts darba laiks. Medicīnas māsa
apkopo vecāku un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par skolēnu veselības stāvokli un
atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām, veic izglītojamo profilaktiskās apskates, novērtē
fizisko attīstību, pārbauda sanitāro stāvokli skolā, kā arī ēdiena kvalitāti un pārrauga izglītojamo
speciālās diētas nodrošināšanu un ievērošanu. Vecāki sniedz skolai visu nepieciešamo
informāciju par izglītojamā veselību un individuālajām vajadzībām, ko skola vienmēr precīzi
ievēro. Skolēniem ar stājas traucējumiem ir nodrošināta koriģējošā vingrošana gan telpās, gan
baseinā.
Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolā tiek nodrošināta pirmās
palīdzības sniegšana, tiek informēti vecāki un klašu audzinātāji. Normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā skolā dokumentē sniegtos pakalpojumus un veiktās pārbaudes. Tiek sastādīti nelaimes
gadījumu akti. Izglītojamie un skolas personāls ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas
saslimšanas gadījumos.
29
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79% aptaujāto skolēnu atzina, ka situācijā, ja izglītojamais

jūtas slikti vai cietis

negadījumā, skolā par viņu rūpējas. 90% atzīmēja, ka nepieciešamības gadījumā var saņemt
psihologa, logopēda vai medmāsas palīdzību. Skolā ir atbilstoši iekārtots zobārstniecības
kabinets un laba sadarbība ar stomatologu. Regulāri tiek veiktas izglītojamo zobu profilaktiskās
pārbaudes. Skolas zobārste un zobu higiēniste informē skolēnus, skolotājus un vecākus par
aktualitātēm zobu un mutes veselības jautājumos, mudina skolēnus iesaistīties arī dažādos ar
zobu veselību saistītos pasākumos un konkursos, ko skolēni arī labprāt dara:5.klašu skolēni
piedalās veselības veicināšanas viktorīnā „Esi gudrs- būsi vesels” un 1.klašu skolēni piedalās
zobu kopšanas kampaņā „Man ir tīri zobi”.
Drošības, atkarību profilakses un veselīga dzīvesveida pamatu apgūšana ir svarīgas
audzināšanas un klases stundu tēmas. Tās tiek nostiprinātas arī apmeklējot dažādas iestādes,
pasākumus. Skolā ir izstrādāts rīcības plāns, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto,
glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Skolā tiek organizētas tikšanās ar
speciālistiem dzimumaudzināšanas jautājumos un atkarību profilaksē, organizētas dažādas
veselību veicinošas aktivitātes – AIDS dienas pasākumi, sporta dienas. Klases audzinātāju
vadībā skolēni apmeklē arī nodarbības Ogres Jaunatnes veselības centrā, piedalās konkursos
„Nesmēķējošā klase” un „Sportiskākā klase”. 93% aptaujāto skolēnu atzīst, ka skolā viņiem
māca rūpēties par savu veselību un drošību, 93% skolēnu atzīmē, ka viņiem ir mācīts, kādu
ļaunumu organismam nodara smēķēšana, narkotikas un alkohola lietošana. 90% aptaujāto ir
mācījušies arī par veselīgu uzturu. Ir izstrādāti daudzi projekta, pētnieciskie un zinātniski
pētnieciskie darbi par veselīga uztura un dzīvesveida problēmām.
Laba sadarbība izveidojusies ar ceļu policiju un CSDD Ogres nodaļu. Sadarbībā ar
Sarkanā Krusta Ogres nodaļu un skolas medmāsu izglītojamie un pedagogi tiek iepazīstināti ar
pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem.
SIA "Baltic Restaurants Latvia" skolā nodrošina izglītojamo ēdināšanu, kas atbilst visām
veselīga uztura normām un prasībām, turklāt ļoti kvalitatīvi un atbildīgi nodrošina arī izglītojamo
speciālās diētas ievērošanu.
1. – 4. klašu posmā darbojas pagarinātās dienas grupas, kuras darbību regulē izstrādātie
kārtības noteikumi.
Stiprās puses:


Vispusīgs un kvalitatīvs atbalsta komandas darbs.



Regulāri notiek pasākumi skolēnu profilaktiskajā veselības aprūpē.



Skolā ir zobārsts un zobu higiēnists.
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Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un
rīcības plāni, ar kuriem iepazīstināti skolēni un skolas darbinieki.



Laba sadarbība ar dažādām organizācijām skolēnu izglītošanā drošības un
veselīga dzīvesveida jautājumos.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Turpināt organizēt praktiskas nodarbības, lai nostiprinātu skolēnu prasmes
rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās.

Vērtējums: IV (ļoti labi)

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Audzināšanas darbs tiek plānots atbilstoši valstī noteiktajām prioritātēm, skolas attīstības
virzieniem un darba plānam, iepriekšējā gada analīzei un skolas Audzināšanas darba
programmai. Klases audzinātājs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta
personālu un administrāciju, risina ar izglītojamo personības veidošanu saistītus jautājumus,
sniedz atbalstu savas klases izglītojamajiem, rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu klases vidi, veido
klases kolektīvu.

Skolā ir noteikti klašu audzinātāju pienākumi un tiesības. Audzināšanas

darbībā īstenojami šādi prioritāri virzieni: pilsoniskā audzināšana, drošība un darbība
ekstremālās situācijās, veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse, karjeras izglītība,
sadzīves ekonomika, uzvedība un saskarsmes kultūra, svētki un tradīcijas, kultūru daudzveidība,
vides izglītība.
Skolā darbojas un savā starpā sadarbojas 2 skolēnu pašpārvaldes – 2. – 9. klašu klases
vecāko padome un 10.-12. klašu skolēnu pašpārvalde. 2. – 9. klašu kolektīvi ievēl klases vecāko,
kurš pārstāv klases intereses klases vecāko padomē. Klases vecāko padome plāno un kopā ar
klašu kolektīviem organizē dažādus pasākumus savā vecuma grupā.
Vidusskolas skolēnu pašpārvalde ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, kas sniedz
vērtīgu ieguldījumu personības attīstībā. Vidusskolas pašpārvaldi veido aktīvākie 10.-12. klašu
skolēni. Lai veicinātu pamatskolas un vidusskolas sadarbību, arī devīto klašu skolēni tiek
iesaistīti vidusskolas skolēnu pašpārvaldē. Skolēni veido skolas skolēnu sabiedrisko ikdienu,
pārstāv skolēnu intereses, uzklausa gan skolēnu, gan skolotāju viedokļus un cenšas realizēt idejas
vai risināt radušās problēmas, izvērš savu darbību ne tikai skolā, bet arī ārpus tās. Pedagogi
atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos skolas dzīves veidošanā un prioritāšu noteikšanā.
Lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās
dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti, divi
skolēnu pašpārvaldes darbojas Ogres 1. vidusskolas padomē.
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Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas sekmē pozitīvas personības
veidošanos, pašapziņas un atbildības izjūtas rašanos, piederību savai skolai, pilsētai, valstij.
Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties, organizēt, vadīt un uzņemties atbildību par dažādiem
pasākumiem klasē un skolā, iesaistīties skolas vides sakopšanā, piedalīties dažādos radošajos
konkursos. Jau otro gadu mācību gada sākumā 8.-9. klašu jaunieši izvēlas, kuru skolas
pasākumus vadīs. Pieredze ir veiksmīga, pasākumi kļuvuši daudzveidīgāki, interesantāki,
vērojama klašu kolektīvu radošā izaugsme, kopīga darbošanās veicina arī klases kolektīva
saliedēšanos un attīsta sadarbības prasmes.
Skolas tradīcijas : Zinību diena, rudens un pavasara sporta dienas, dzejas dienu pasākumi,
Skolotāju dienas atzīmēšana, piektklasnieku pēcpusdiena, 10. klašu iesvētības, 6. – 9. klašu
rudens balle, Mārtiņdienas labdarības tirdziņš, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
pasākumi, skolas dzimšanas dienas atzīmēšana, Ziemassvētku pasākumi, piedalīšanās Zaļās
jostas makulatūras un bateriju vākšanas akcijās „Tīrai Latvijai”, „Draudzīgā aicinājuma” nedēļa,
POPiela 1.-6. kl. grupā, piedalīšanās Lielajā talkā, Žetonvakars, Mātes dienas koncerts, liecību
saņemšana pie direktores, Pēdējais zvans. Olimpiešu pēcpusdienā godinām mācību priekšmetu
olimpiāžu un interešu izglītības konkursu laureātus. Pakāpeniski veidojas jaunas tradīcijas –
„Skola pilsētā” – ar mērķi mācību gada beigās iepazīstināt plašāku sabiedrību ar skolas darbu.
Skolēni aktīvi piedalās arī dažādos konkursos, piemēram, Ogres VMM organizētajā
konkursā 8.- 11. kl. skolēniem „Vai Ogre gatava?”, ZZ čempionātā, laikraksta „Diena” konkursā
„Kas notiek?”, skatuves runas konkursā u.c., labdarības akcijās Ogres dzīvnieku patversmei.
Katru gadu tiek organizēti pasākumi, kas saitīti ar nozīmīgiem notikumiem valstī– 2014. gadā
pasākumu cikls bija veltīts Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai, LTF 25. gadadienai un
skolas 95. gadadienai, 2015. gada pavasarī - Latvijas Prezidentūrai ES Padomē.
Izveidojusies laba sadarbība ar CSDD Ogre nodaļu, un skolēniem ir iespēja nokārtot
eksāmenu, lai saņemtu velosipēda vadītāja apliecību. Lai veicinātu skolēnu atbildību un aktīvu
pilsonisko attieksmi pret savu pienākumu veikšanu, klases kolektīva atbildību kopīgo uzdevumu
realizēšanā un kolektīva saliedēšanas nolūkā, visa gada garumā 10.-12. klašu skolēnu
pašpārvalde organizē konkursu "Gada klase".
Interešu izglītības programmas tiek plānotas atbilstoši izglītojamo interesēm un vēlmēm.
Lai tās noskaidrotu, regulāri tiek veiktas skolēnu aptaujas. 2014./2015.m.g. 35 skolas interešu
izglītības programmās darbojās 747 izglītojamie. Šajā mācību gadā tika veikta izglītojamo
ārpusstundu nodarbinātības izpēte, lai noskaidrotu skolēnu brīvā laika pavadīšanas ieradumus un
interešu izglītības attīstības iespējas. Aptaujā piedalījās 744 dalībnieki no 1.-12. kl. Daudzi
darbojas vairākos pulciņos un mācās mākslas, mūzikas, sporta skolās. Aptauja parādīja, ka
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visnodarbinātākie ir 1. – 6. kl. skolēni, bet mazāk aktīvi ir 7.-9. kl. jaunieši, kuru interesēm
atbilstošas pulciņu programmas mēs vēl varētu piedāvāt. 2015.gada jūnijā projektu konkursa
„Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” ietvaros Ogres 1.vidusskola
organizēja dienas nometni „Kopā jautrāk !”, kas bija neatkārtojams piedzīvojumu komplekts 52
bērniem, kurā iekļautas aizraujošas, interesantas nodarbes, kas saistošas vecumposmā no 7 –
12.gadiem. Nometnē bērni ieguva daudz vērtīgu prasmju, jaunu zināšanu un iemaņu, atklājot
sevī jaunas personības īpašības un spējas.
Interešu izglītības pulciņu nodarbību sarakstu apstiprina skolas direktore, tas tiek
publicēts skolas mājas lapā un izvietots gaiteņos pie informācijas stendiem. Katrs pulciņš vismaz
vienu reizi gadā kaut kādā veidā ( pasākumos, izstādēs, konkursos, sacensībās) parāda paveikto,
maijā Mātes dienas koncerts ir arī interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts. Jau vairāku
gadu garumā stabili labus sniegumus novada un reģiona skatēs un konkursos, sacensībās uzrāda
jauktais koris „Anima”, 5. – 8. klašu koris, 2.-4. kl. koris „Tauriņi”, zēnu ansamblis, jauktais
ansamblis, teātra pulciņš, TDK „Musturiņi” un sportisti. (12.pielikums.) 4 mūsu skolas kolektīvi
piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Interešu izglītības kolektīvu
darbība tiek izvērtēta un skolotāju sanāksmē analizēta aprīlī, maijā, kad top programmu
piedāvājums nākamajam mācību gadam. Arī skolotāju pašvērtējumos atspoguļojas interešu
izglītības darbs.
Stiprās puses:


daudzveidīgs atbalsts personības veidošanā,



aktīvs skolēnu pašpārvaldes darbs,



tradīcijām bagāta skola,



plašas personības pašrealizācijas iespējas, parādot savas spējas dažādos skolas
organizētajos pasākumos,



daudzveidīgas interešu izglītības iespējas

Turpmākās attīstības vajadzības:


veicināt plašāku vecāku iesaistīšanos dažādos skolas pasākumos,



nodrošināt jaunu tautas tērpu un koncerttērpu iegādi 5.-8.kl. un 2.-4.kl. koriem,



7.-9.kl. izglītojamiem atvērt jaunas izglītības programmas.

Vērtējums: IV( ļoti labi)
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4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Skolēniem un vecākiem tiek sniegta kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija
par vispārējās vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles iespējām.
Skolēni un vecāki ir informēti par vidusskolā piedāvātajām izglītības programmām un mācību
darbam izvirzītajām prasībām.
Par izglītojamo karjeras jautājumiem vecākiem ir iespēja uzzināt vecāku dienās, tiekoties
ar skolotājiem un skolas administrāciju. 81% vecāku atzīst, ka šīs tikšanās tiek organizētas
viņiem pieņemamā laikā, 83% atzīmē, ka tās ir labi sagatavotas.
Skolā strādā karjeras izglītības konsultante (0,5 slodze). Ir iegūts pedagoga-karjeras
konsultanta sertifikāts. Ir izstrādāta karjeras izglītības programma. Izstrādāti karjeras izglītības
darba plāni. Karjeras izglītība skolā tiek īstenota mācību priekšmetu stundās (e –klases žurnāli),
klases stundās (e-klases žurnāli) un ārpusstundu pasākumos.
Skolas karjeras konsultanta profesionālā darbība

ir vērsta izglītojamo atbalstam un

skolas karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai visās vecuma grupās, tādējādi nodrošinot
profesionālu karjeras konsultāciju pieejamību ikvienam skolēnam. Skolēni zina, kur var saņemt
konsultāciju vajadzīgās informācijas iegūšanai. Skolā ir izveidots karjeras izglītības stends.
Notiek regulāra karjeras stenda papildināšana ar aktuālo informāciju. Klašu audzinātāju stundās
ir iekļauti karjeras izglītības temati. Skola organizē ar karjeras izglītību saistītus pasākumus:


tikšanās ar augstāko un vidējo speciālo mācību iestāžu pārstāvjiem;



tikšanās ar absolventiem – dažādu augstskolu studentiem;



sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras izvēles speciālistiem.

Vidusskolas tradicionāls karjeras pasākums ir “Veru durvis uz augstskolu”, kurā
izstādes veidā vidusskolēni iepazīstas ar augstskolām, iegūst informāciju, materiālus, notiek
augstskolu mācībspēku vadītas nodarbības.
Karjeras izglītībā svarīgas ir tikšanās, lekcijas, kas iepazīstina ar profesiju pārstāvjiem,
iestāžu darbību, darba tirgus aktualitātēm. Šajos pasākumos laba sadarbība ar Swedbank,
Ogres policiju, Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāli, „Hanza Elektronika”, optikas
salonu „Metrapole” ,SIA "Reklāmasveikals.lv", SIA „Prometal Group” u.c. iestādēm.
Skola atbalsta un nodrošina skolēnu piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras
izglītības pasākumos, izstādē „Skola 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015”, Biznesa izglītības
biedrības Junior Achievement-Young Entreprise Latvija (JA-YE Latvija) karjeras izglītības
programmā „ Ēnu diena”.
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Skola atbalsta skolēnu interešu un spēju apzināšanu un izpēti. Skolā ir iespēja izmantot
jaunākās informācijas tehnoloģijas, lai skolēns varētu

izzināt sevi, iegūt informāciju par

izglītības un nodarbinātības iespējam. Darbs ar klašu grupām par karjeras jautājumiem notiek
informātikas kabinetā. Karjeras konsultanta vadībā skolēni pilda patstāvīgus uzdevumus un
testus, lai, izvērtējot savas sekmes, intereses, prasmes, darba stilu un iespējas, skolēns pieņemtu
lēmumu. Sevis izzināšanai un izglītības un nodarbinātības iespēju pētīšanai izmanto sekojošus
interneta resursus:


http://www.niid.lv (nacionālā izglītības iespēju datu bāze),



http://www.profesijupasaule.lv,



biedrības „Jauniešu konsultācijas portāls ” http://www.prakse.lv.

Skola sadarbojas ar LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ) un Banku
Augstskolu. Sadarbības rezultātā īstenots ” projekts „Latvijas skolu izglītojamo intereses par
inovatīviem uzņēmumiem rosināšanas pasākumu rīkošana”, vidusskolēniem ir iespēja piedalīties
mācību ekskursijās uzņēmumos (Cherry Picking, Hansa Elektronica u.c.). Skolā 13.17.10.2014.g. novadīta karjeras nedēļa 2014 ”Karjeras kurpes”. (izstrādāts atsevišķs plāns).
Skola 2014./2015. mācību gadā cieši sadarbojas ar Junior Achievement – Young Enterprise
Latvija (JA-YE Latvija) - sabiedriskā labuma organizāciju un biznesa izglītības ekspertu Latvijas
skolās. Skolēni piedalījās „Finanšu vadības seminārā”, Ēnu dienā, mārketinga un iedvesmas
seminārā „Uzdrīksties uzvarēt!”, TITAN - biznesa stratēģiskajā spēlē tiešsaistē, Start (it), Līderu
programmā, Junior Achievement – Young Enterprise Latvija semināru ciklā „Jauno uzņēmēju
skola”, Junior Achievement – Young Enterprise Latvija apmācības praktiskās uzņēmējdarbības
programmā „Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU)”. Skolēni izveidoja 6 SMU. Skolēni piedalījās
SMU Vislatvijas Gadatirgū ar savu saražoto produkciju.
SMU ir inovatīva metode skolēnu uzņēmējspēju un uzņēmējkompetenču attīstīšanai.
Skola veiksmīgi izmanto šo praktiskā biznesa izglītības mācību metodi.
Skolā tiek apkopota un analizēta
informācija par absolventu tālākajām gaitām

Tālākizglītība pēc 9.kl. 2013./2014. un
2014./2015.m.g.

pēc izglītības programmas pabeigšanas. Puse
vai gandrīz puse jauniešu pēc pamatizglītības
iegūšanas uzsāk mācības mūsu vidusskolā.

53%

49%

51%

47%

citas iestādes
Ogres 1.vsk.

Savukārt, izpētot vidusskolas absolventu
izvēlētās mācību iestādes, varam secināt, ka
visvairāk studentu mācās RTU, RSU, LU,
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taču izvēlēto mācību iestāžu spektrs ir visai plašs (13.,14.pielikums).
Stiprās puses:


Skola izglīto skolēnus un vecākus karjeras izvēles jautājumos.



Visiem interesentiem ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām.



Skolā ir nepieciešamie metodiskie materiāli karjeras izglītības darbam.



Skolā notiek pasākumi, kas motivē skolēnus tālākizglītībai.



Skola attīsta skolēnu uzņēmējspējas un uzņēmējkompetences.

Turpmākās attīstības iespējas:


pilnveidot karjeras izglītības atbalsta pasākumu sistēmu sadarbībā ar

darba

devējiem.
Vērtējums: IV (ļoti labi)

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, projektos,
zinātniskajos darbos un citās aktivitātēs. Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgiem
skolēniem. Lielākā daļa skolotāju, plānojot mācību darbu, ievēro talantīgo skolēnu vajadzības
un, sadarbojoties ar vecākiem, prasmīgi sekmē talantīgo skolēnu izaugsmi.
Jau vairākus gadus skolā tiek noteikts labāko skolēnu „Top - 10”, semestra un gada
beigās labākie skolēni liecības saņem svinīgā un sirsnīgā pasākumā pie direktores, kā arī
atbilstoši materiālajiem resursiem tiek godināti citos veidos. 2014./2015.m.g. 1.semestrī 55
skolas izcilākie skolēni liecības saņēma Gaismas pilī- Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, gada
labākie skolēni saņēma balvu – 1 dienas ekskursiju. Katru gadu pavasarī izglītojamie, viņu
vecāki un pedagogi tiek godināti un apbalvoti Olimpiešu vakarā par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skatēs. Katru gadu par izcilību tiek apbalvoti
10-12 absolventi, saņemot dāvanā īpašu mākslinieces veidotu piemiņas balvu.
Par atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām skolā rūpējas skolotāji, klašu
audzinātāji, speciālais pedagogs, logopēds un psihologs, sociālais pedagogs. Skolā ir noteikta
kārtība, kā skolotāji informē skolas atbalsta personālu par skolēniem ar mācīšanās grūtībām.
Skolā darbojas atbalsta komisija, kas tiekas vienu reizi mēnesī, lai izvērtētu darbu ar skolēniem
un sadarbotos atbalsta sniegšanā izglītojamiem, viņu vecākiem, pedagogiem.
Psihologs veic mācīšanās traucējumu diagnostiku skolēniem un izstrādā korekcijas plānu
vai rekomendācijas skolotājiem un vecākiem, kā arī vajadzības gadījumā iesaka skolēnam kopā
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ar vecākiem apmeklēt

pedagoģiski medicīnisko komisiju pilnīgākai kvalificētu speciālistu

palīdzībai. Skolas logopēds veic valodas korekciju un attīsta rakstu un mutvārdu

valodu

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, pielāgojot grupu komplektēšanu un nodarbības struktūru
traucējumu specifikai. Speciālisti strādā ar izglītojamo diagnosticēto traucējumu novēršanu
individuāli vai grupās.
2009./2010.m.g. uzsākts darbs APA disleksijas projektā, kur pamatā darbojas atbalsta
personāls, skolotāji, vecāki. Projekta ietvaros psihologs un pedagogi vairākās Eiropas valstīs
(Turcija, Portugāle, Spānija, Itālija, Lietuva) piedalījās semināros un guva pieredzi darbam ar
bērniem, kuriem iespējams diagnosticēt disleksiju. Disleksija ir neirobioloģiskas izcelsmes
specifisks mācīšanās traucējums. To raksturo grūtības precīzi un/vai tekoši izlasīt vārdus un
vājas pareizrakstības prasmes, ko ļoti ātri var diagnosticēt pedagogi, taču izstrādāt palīdzības un
atbalsta programmu jāaicina palīgā speciālisti. Skolas atbalsta personāls vecāku sanāksmēs
iepazīstināja ar disleksiju un tās problēmām, kā arī darba grupa izstrādāja ieteikumus un
metodes pedagogiem un vecākiem darbam ar bērniem, kuriem diagnosticētas disleksijas vai
disgrāfijas pazīmes.
Skolotāji, plānojot mācību darbu, ņem vērā to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības
mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skola piedāvā šiem skolēniem konsultācijas,
skolotāji izvirza piemērotas prasības. Skola nodrošina kvalitatīvu individuālo apmācību ilgstoši
slimojošiem bērniem (mājas apmācību). Pēdējos gados skolā atgriežas reemigrējošie bērni,
kuriem tiek sniegta individuāla palīdzība.
Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem tiek nodrošināti atbalsta pasākumi ikdienā un
Valsts pārbaudes darbos.
Stiprās puses:


Veiksmīga talantīgo skolēnu motivācija piedalīties konkursos, olimpiādēs,
zinātniski pētnieciskajos darbos.



Atbalsts skolotāju darbam ar talantīgajiem skolēniem.



Regulārs un mērķtiecīgs atbalsta personāla darbs skolēnu izpētē un individuālo
plānu izstrādāšanā.



Vispusīgs atbalsts skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām.



Konsultāciju sniegšana vecākiem, kā palīdzēt bērnam mācīšanās procesā.



Atbalsta personāla līdzdalība APA disleksijas projektā.

Turpmākās attīstības vajadzības:
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Pilnveidot atbalsta personāla, vecāku, klašu audzinātāju un mācību priekšmetu
skolotāju sadarbību skolēnu atbalstam ar mācīšanās grūtībām.



Iesaistīt skolas padomi talantīgo bērnu motivēšanā.

Vērtējums: IV (ļoti labi)

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
2014./2015.m.g. 20 izglītojamiem ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu ieteikts mācīties speciālās izglītības programmā un ir nodrošināti atbilstoši
atbalsta un rehabilitācijas pasākumi, kas dod iespēju atbilstoši bērnu veselības stāvoklim, spējām
un attīstības līmenim piedalīties izglītības procesā un apgūt valsts izglītības standartos noteiktās
prasības. Katram izglītojamam

nodrošināta viņa spējām pielāgota izglītības procesa

organizēšana, ievērojot bērna pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un veselības stāvokli,
kā arī mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus. Speciālās izglītības
skolotājs vai klases audzinātājs

kopā ar atbalsta komandu (logopēds, psihologs, sociālais

pedagogs) un bērna vecākiem izstrādā individuālās izglītības plānu, kurš vismaz reizi gadā tiek
pārskatīts un tiek kopīgi lemts par turpmākajiem nepieciešamajiem papildu mācību pasākumiem
un mācību metodēm, tiek analizēta informācija par attīstības un mācību sasniegumu dinamiku.
Katrs pedagogs saņem psihologa vai logopēda ieteikumus/rekomendācijas atbalsta sniegšanai
katram izglītojamam ar speciālām vajadzībām.
Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par skolēniem, kuriem nepieciešams
emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Tas ietver regulāru pozitīvu sadarbību gan starp atbalsta
personālu un pedagogiem, gan savstarpēju atbalsta speciālistu profesionālo saikni dažādu ar
palīdzības nodrošināšanu skolēniem saistītu jautājumu risināšanai. Skolā rīko adaptācijas
pasākumus, komplektējot jaunas klases – notiek skolēnu vecāku sapulces, kurās vecāki pauž
savas vēlmes un idejas veiksmīgai bērnu skolas gaitu norisei, saskaņojot tās ar skolas
administrācijas, pedagogu un atbalsta speciālistu redzējumu un ieteikumiem.
90% no aptaujātajiem vecākiem uzskata, ka skolā bērns saņem palīdzību, ja ir nokļuvis
grūtībās. Skolā ir apzināti skolēni ar speciālām vajadzībām, informācijas atjaunināšanas process
notiek pastāvīgi. Klašu audzinātāji, skolas administrācija, sociālais pedagogs un pašvaldības
policijas nepilngadīgo lietu inspektors strādā ar sociālā riska ģimenēm gan risinot akūtas
konfliktu situācijas, gan arī veicot preventuālu darbu, tā maksimāli nodrošinot komfortablu vidi .
Skola organizē tematiskas lekcijas vecākiem vecāku sapulcēs un vecāku dienās. Vecāki
tiek informēti par individuālo sarunu laikiem, ik gadu notiek 4 Vecāku dienas, kurās vecākiem ir
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iespējams apmeklēt mācību stundas un tikties individuālās sarunās ar pedagogiem un skolas
administrāciju.
Skolas kolektīvs lielu uzmanību veltī skolēnu saskarsmes prasmju un pozitīvu attiecību
veidošanā. Nodarbības skolēniem vada arī centra „Dardedze” speciālisti. 88% aptaujāto skolēnu
zina, kā rīkoties, ja ir problēmas vai nepatikšanas. Skolas psihologi vada klasēs saskarsmes
stundas, risinot klašu kolektīvos radušās nesaprašanās.
Kopumā aptaujas rezultāti liecina, ka skolēni ir informēti par iespēju saņemt atbalstu
dažādu psiholoģisku grūtību risināšanā, 82% vecāku atzīmē, ka ir informēti par iespēju
nepieciešamības gadījumā saņemt psihologa, logopēda un sociālā pedagoga palīdzību.
Speciālistu darba laiki un kontakti pastāvīgi ir pieejami skolas mājas lapā.
Skolā katru dienu strādā logopēds, nodrošinot savlaicīgu runas un valodas traucējumu
konstatēšanu, diagnostiku un efektīvu, skolēnu vajadzībām pielāgotu valodas korekciju.
Logopēda grafiks tiek veidots, ņemot vērā skolēnu noslogojumu mācību darbā un viņu
aktivitātes pēc stundām, veicinot pozitīvu attieksmi pret nodarbībām. Logopēda dokumentācija
tiek iekārtota saskaņā ar nolikumu, nodrošinot informācijas par skolēnu valodas korekciju
saglabāšanu un izmantošanu turpmākai atbalsta sniegšanai. Skolēnu valodas kartēs tiek
atspoguļota valodas koriģējoši attīstošās darbības rezultātu dinamika. Grupas tiek komplektētas,
ņemot vērā skolēnu valodas traucējuma veidu un speciālās izglītības vajadzības.
Logopēda darbības veids
Rakstu valodas klašu frontālā izpēte
Runas un valodas izpēte klasēs
Padziļinātas valodas izpētes
Sagatavoti logopēda atzinumi
Atbalsta pasākumu izstrāde un rekomendēšana
Skolēni, kuriem veikta valodas korekcija
Habilitēto skolēnu skaits
Valodas koriģējoši attīstošais darbs skolēniem ar
speciālās izglītības programmu
Konsultācijas vecākiem
Konsultācijas skolotājiem
Piedalīšanās vecāku sapulcēs

Skaits
2013./2014.m.g.
Visu 2.-4. klašu
izpēte
Visas 1.klases
63
14
9
53
29
7

Skaits
2014./2015.m.g.
Visu 2.-4. klašu
izpēte
Visas 1.klases
59
15
8
54
29
5

43
22
3

59
24
4

Direktora vietnieki mācību darbā informē pedagogus par izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām, kopā ar atbalsta komandu un vecākiem izstrādā un pārrauga individuālo izglītības
plānu realizāciju mazajās pedagoģiskās padomes sēdēs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā
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reizi gadā, pieaicinot mācību priekšmetu skolotājus. Speciālās izglītības programmas 21015611
realizācijai skolā ir atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls, nepieciešamie resursi un
speciālais aprīkojums. Ir iekārtots un aprīkots speciālā pedagoga un logopēda kabinets papildu
korekciju un rehabilitācijas nodarbību vadīšanai. Strādā ļoti pieredzējuši psihologi, speciālie
pedagogi un logopēds, kuri sniedz konsultācijas gan vecākiem, gan pedagogiem individuāli,
Vecāku dienās un pedagogu sanāksmēs par atbalsta sniegšanas iespējām un nepieciešamību.
2012.gada 7.novembrī skolā notika konference „Kā atbalstīt ikvienu bērnu mācību
procesā”, kurā piedalījās Latvijas skolu direktori un skolu atbalsta personāls. Konferenci
organizēja arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Izglītības un zinātnes
ministrijas Vispārējās izglītības satura centrs (VISC) un Ogres 1. vidusskola ar mērķi sniegt
informāciju un dalīties pieredzē par atbalsta pasākumu organizēšanu mācību procesā
pamatizglītībā, integrējot izglītojamos ar mācīšanās traucējumiem vispārējās izglītības iestādē.
Konferencē piedalījās ap 150 Latvijas skolu direktori un skolu atbalsta personāls (logopēdi,
psihologi, sociālie darbinieki). Konferences dalībnieki atzinīgi vērtēja darba grupās saņemto
informāciju par daudzveidīgām metodēm, kā sniegt atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem, par agrīnās psiholoģiskās diagnostikas nozīmi atbalsta pasākumu noteikšanā,
skolas pieredzi komandas darba organizēšanā skolā, par valodas traucējumu diagnostikas un
korekcijas nozīmi atbalsta pasākumu noteikšanā un mācīšanās procesā; par pedagoģiskās
korekcijas darbu ar skolēniem; sociāli atbalstošo darbu ar skolēnu. Turpmākajos gados skolas
atbalsta personāls uzņēma pieredzes apmaiņā daudzas pedagogu, speciālistu un ārvalstu
interesentu grupas no Rīgas, Valmieras, Jelgavas, Salaspils, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas
u.c. izglītības iestādēm.
Stiprās puses:


Skolā ir spēcīga atbalsta komanda.



Sistemātiska izglītojamo mācību grūtību apzināšana un koriģēšana.



Individuālo izglītības plānu izveide un regulāra koriģēšana.



Rezultatīva runas un valodas koriģējoši attīstošā darbība.



Atbalsta komandas pieredze par izglītojamo ar mācīšanās grūtībām integrēšanu
vispārizglītojošā skolā.

Tālākās attīstības vajadzības:


Papildināt speciālo aprīkojumu un dažādot materiālo bāzi darba ar skolēniem,
kuriem nepieciešama speciālistu palīdzība.
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4.4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skola regulāri informē vecākus par izglītības iestādes darbību. Mācību gada laikā klases
sapulcēs vecāki pārrunā jautājumus, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, atbalsta personāla darbu,
vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem. Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas
apmaiņa un sniegšana vecākiem. Informāciju var iegūt:
 skolas mājas lapā;

 vecāku informatīvajās lapās;

 e-klases sistēmā;

 vecāku dienās;

 bērniem stājoties skolā;

 skolēnu dienasgrāmatās;

 skolas vecāku kopsapulcēs;

 liecībās;

 klašu vecāku sapulcēs;

 mēneša atzīmju izrakstos;
 telefoniski.

Vecāku sapulcēs vecāki saņem informāciju par skolas un klases aktualitātēm, mājas
darbu uzdošanas un kontroles kārtību, notiekošajiem pasākumiem un turpmākajiem plāniem un
interešu izglītības pulciņiem, kuri darbojas skolā. Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar skolā
piedāvātajām izglītības programmām un mācību priekšmetu stundu plāniem, vērtēšanas kārtību,
valsts un skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem, kā arī ar izmaiņām skolas izglītības
programmās, mācību priekšmetu standartos. Skolas vecāku kopsapulcēs tiek prezentēti Ogres
1.vidusskolas sasniegumi visās skolas darbības pamatjomās iepriekšējā mācību gadā – gada
pārskats, īpaši mācību sasniegumi.
3., 6., 9., 12. klašu skolēnu vecāki laicīgi tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem par valsts
pārbaudes darbiem. Vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus skolas darba
uzlabošanai. Katru gadu notiek vecāku anketēšana, lai gūtu priekšstatu par svarīgiem skolas
dzīves aspektiem. 1-2 reizes gadā skola organizē izglītojošas lekcijas par aktuāliem bērnu
audzināšanas, kā arī karjeras izvēles jautājumiem. Informatīvās lekcijās, semināros, sarunās par
audzināšanas

aktuāliem

jautājumiem,

arī

par

veselīga

dzīvesveida

nodrošināšanas

nepieciešamību un iespējām ar skolotāju un vecāku auditoriju tikušies skolas atbalsta personāla
darbinieki: psihologi, sociālais pedagogs, logopēde, medmāsa, zobārste, higiēniste.
Četras reizes gadā skolā notiek Vecāku dienas, kurā vecāki piedalās mācību stundās un
konsultējas ar mācību priekšmetu skolotājiem. Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem,
atbalsta personālu vairākas reizes gadā individuāli tiekas ar vecākiem un skolēniem, kuriem ir
mācību grūtības, kā arī ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, nosebojumi, iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumi. Notiek individuālas konsultācijas ar skolas psihologu, sociālo pedagogu
un logopēdu.
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Skolai ir pašu veidotas dienasgrāmatas, kurās ir atvēlēta vieta sekmju izrakstiem un
informācijas lapai, kurā vecāki dara zināmu stundu kavējumu iemeslus. Vecāki regulāri saņem
informāciju par to, kāda palīdzība nepieciešamības gadījumā tiek sniegta gan skolā, gan sociālās
palīdzības dienestos, dokumentu noformēšanas noteikumi, administrācijas pieņemšanas laiki un
citi aktuāli jautājumi.
Efektīvākai un ciešākai skolas un vecāku sadarbībai ar anketēšanas palīdzību noskaidro
vecāku vēlmes, ieteikumus un pretenzijas skolai, kā arī ārpusklases pasākumu organizēšanai,
iegūtos datus administrācija analizē un izmantoto turpmākā darbībā. Vispārējus datus par
skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, ārpusklases pasākumos, sporta sacensībās un citu
daudzveidīgu informāciju vecāki var iegūt skolas mājas lapā internetā.
Daudzi jautājumi tiek risināti skolas padomē, kas notiek reizi divos mēnešos. Par tajā
apspriestajām problēmām un lēmumiem klašu vecāku sapulcēs tiek informēti pārējie vecāki.
Iestādes padomes sastāvā vecāku pārstāvji ir vairākumā, padomes vadītājs ievēlēts no vecāku
pārstāvju vidus. Vecāku pārstāvji sniedz priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai, izsaka
viedokli par pieņemtajiem lēmumiem, piedalās iekšējās kārtības noteikumu izstrādē, pasākumu
organizēšanā – Gada Naglas balles, skolas jubilejas pasākumu organizēšanā. Pedagogi ar
vecākiem tiekas arī vecāku ballē, Ziemassvētku koncertā, Mātes dienas koncertā, Žetonu vakarā,
izlaidumā.
90% vecāku uzskata, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un lietderīgu informāciju par
bērna sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācībām
86% vecāku apgalvo, ka vecāku sapulces un tikšanās ir labi sagatavotas un organizētas.
89% vecāku atzīst, ka skolai ir augsts prestižs apkārtējā sabiedrībā.
Stiprās puses:


Individuālais darbs ar vecākiem.



Vecāku izglītojošā darbība.



Aktīva vecāku padome

Tālākās attīstības vajadzības:


Veicināt vecāku un skolas sadarbības formu daudzveidību.

Vērtējums: IV(ļoti labi)
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4.5. Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „Skolas vide”
4.5.1. Skolas mikroklimats
Skolai ir savs karogs un himna. Šo atribūtiku lieto skolas dzīvē nozīmīgos gadījumos. Ar
skolas simboliku izveidoti skolas bukleti, pildspalvas, krūzītes, cepurītes, atzinības raksti un
pateicības. Katram skolēnam no 1.-5. klasei ir īpaša skolas dienasgrāmata ar skolas logo.
Sekmīgi piedaloties dažādās novada, starpreģionālajās un Valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs,
skolēni un pedagogi veido pozitīvo skolas tēlu.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski un kvalitatīvi, savlaicīgi
papildināti atbilstoši jaunajiem normatīvajiem dokumentiem. Izglītojamie un darbinieki regulāri
tiek iepazīstināti ar noteikumiem, tos zina un ievēro. Pēdējie noteikumi apstiprināti 2015.gada
30.augusta Pedagoģiskās padomes sēdē. Skolā ir izstrādāta „ Izglītojamo vecāku un citu personu
uzturēšanās kārtība Ogres 1.vidusskolā”, tajā noteikts, ka sākumskolas izglītojamo vecāki
atsevišķos gadījumos saņem ieejas kartes, ka vecākiem ir speciālas uzaicinājumu formas, lai
tiktos individuāli ar pedagogiem. Skolā ir izveidota kārtība uzvedības jautājumu risināšanā.
Izglītojamiem, kuriem ir uzvedības problēmas, tiek iekārtotas uzvedības kartiņas, kurās tiek
atzīmētas sarunas ar skolas administrāciju, sociālo pedagogu. Uzskaitē esošo skolēnu darbība un
sekmes tiek regulāri kontrolētas. Skolai ir laba sadarbība ar nepilngadīgo lietu inspektoru, kurš
veic gan audzinošo darbu klases stundās, gan iesaistās dažādu uzvedības jautājumu risināšanā
skolā, veic pārrunas ar izglītojamiem un viņu vecākiem.
Skolā ir daudzveidīgas tradīcijas, par ko liecina lielā apmeklētība absolventu
salidojumos. Tiek izdota skolas avīze un literārais almanahs. Skolai ir izkoptas tradīcijas un
pasākumi,

kuros iesaistās ne tikai izglītojamie, bet arī viņu ģimenes. Populāras un krāšņi

veidotas ir Zinību diena, Skolotāju diena, Novembra svētku pasākumi, Ziemassvētku koncerti un
balles, talantu konkursi, sporta dienas, vides sakopšanas talkas rudenī un pavasarī. Īpaši un
vienmēr gaidīti ir tradicionālais Žetona vakars, Mātes dienas koncerts, Pēdējā zvana pasākums,
9.un 12. klašu izlaidumi. Pēdējos gados radusies jauna tradīcija - 4.klašu absolventu Balonu
svētki. Lai stiprinātu patriotiskās jūtas, piederību savai dzimtajai vietai, valstij, skolā īpašs ir
valsts svētku mēnesis-novembris, kad Lāčplēša dienā izglītojamie piedalās pašvaldības
organizētajā Lāpu gājienā, notiek gan svētku koncerti, gan klašu viktorīnas un vēstures notikumu
attēlojums. Radošas izdomas bagāti ir 5. un 10.klašu uzņemšanas pasākumi. Ik pēc pieciem
gadiem skolā tiek vērienīgi svinēta skolas dzimšanas diena, novērtējot labāko pedagogu darbu un
aicinot uz tikšanos visus skolas darbiniekus un absolventus.
Skolas vide ir tīra, sakopta un estētiski noformēta. Svētkos klašu kolektīvi veido īpašus
noformējumus savām klasēm. Sporta halles priekštelpa, centrālās ieejas gaitenis, muzeja un
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izstāžu zāles telpas tiek izmantots dažādu tematisku, vizuālās un lietišķās mākslas izstāžu
izvietošanai, kuru darbi tapuši interešu izglītības nodarbībās vai brīvajā laikā. Muzeja fotogrāfiju
stendos tiek atspoguļotas skolas vēstures nozīmīgākās lappuses. Skolas mājas lapās Aktualitātēs
un Galerijās hronoloģiskā secībā apskatāmi skolas pasākumu apraksti un fotogrāfijas.
Katram izglītojamam un darbiniekam tiek radīti labvēlīgi apstākļi. Skolā ir stabils, radošs
darbinieku kolektīvs ar augstu profesionalitāti un atbildības sajūtu, savstarpējās izglītojamo,
pedagogu un personāla attiecībās valda labvēlība un cieņa. Pedagogi ir godīgi un taisnīgi pret
visiem izglītojamiem un to ģimenēm. Skolā tiek risinātas un novērstas konfliktsituācijas.
Stiprās puses:


Saglabātas un veidotas skolas tradīcijas.



Kolektīva piederības un lepnuma apziņa par Skolu.



Labi iekšējās kārtības noteikumi.



Skolas prestižs sabiedrībā.

Tālākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot iekšējās kārtības noteikumu kontroli.



Veicināt izglītojamo personisko atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu
skolā.

Vērtējums – IV ( ļoti labi)

4.5.2. Skolas fiziskā vide
Sekmīgi tiek veikti attīstības plānā ietvertie nepieciešamie skolas vides uzlabojumi.
Sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Ogres novada pašvaldību civili-militārās sadarbības
projekta ietvaros ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes militārie inženieri kopā ar Latvijas
militārajiem inženieriem

2014.gadā veica 3.korpusa jumta un 2.korpusa piebūvju jumtu

siltināšanu un nomaiņu (darbu izmaksas-160 400 ASV dolāru). 2015.gadā tika veikts apjomīgs
skolas labiekārtošanas projekts (darbu izmaksas-450 000 eiro), kā rezultātā tika rekonstruēta
kanalizācijas un izveidota lietus

ūdeņu noteces sistēma, tika nomainīts skolas elektroievads,

uzlikts bruģis skolas priekšpusē un rekonstruētas skolas kāpnes. Lai gan skolai ir laba sporta
halle un sporta zāle, nepieciešams rekonstruēt skolas stadionu. Ir izstrādāts projekts stadiona
rekonstrukcijai, apkārtnes iežogošanai, ko plānots veikt 2016.gadā.
Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Katru
gadu skolā tiek veikts daļējs kosmētiskais remonts un jaunu telpu iekārtojums. Plānveidīgi tiek
veikti kapitālie remonti sanitārhigiēnisko apstākļu uzlabošanai skolas telpās: 2014. un 2015.gadā
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izremontētas zēnu un meiteņu tualetes 1.,3.korpusā, sporta hallē, izremontētas garderobju un
dušu telpas sporta hallē. Sanitārajām normām atbilst visi sanitārie mezgli.
Pedagogiem, tehniskajam personālam ir atpūtas telpas. Skolas koplietošanas telpās visas
dienas garumā veic sauso un mitro uzkopšanu. Ir veikti apgaismojuma mērījumi, tie atbilst
prasībām. Sanitārajos mezglos vienmēr ir šķidrās ziepes, dvieļi un tualetes papīrs. Skolēni
piedalās skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Katrā skolas ēkas stāvā ir
izvietoti evakuācijas plāni, norādes par izeju, ieeju. Ir pieejami kontroles institūciju veikto
pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls un dokumenti.
92% aptaujāto skolēnu vecāku pozitīvi novērtējuši skolas telpas un iekārtojumu, 87%
vecāku uzskata, ka skolas apkārtne ir patīkama un apzaļumota, tiek uzturēta kārtībā. Vecāki
atzīmē, ka skola ir tīra. Skolēni ir kritiskāki, un 80% aptaujāto uzskata, ka telpu iekārtojums ir
labs, un 87% uzskata, ka skolas apkārtne ir apzaļumota un tiek uzturēta labā kārtībā.
Jau vairākus gadus tiek risināti jautājumi par skolēnu drošību skolā, saistībā ar Zinību
ielas novietojumu tieši gar skolas ieejas durvīm. Šobrīd Ogres novada pašvaldībā tiek risināts
jautājums par jauna piebraucamā ceļa un autostāvvietu izbūvi, kas radikāli nepieciešams, jo
skolas kopsapulču, pasākumu un sporta sacensību laikā autostāvvieta ir pārpildīta, un automašīnu
īpašnieki pārkāpj ceļu satiksmes noteikumu prasības, novietojot automašīnas neatļautās vietās.
Pie tam pašreizējais piebraucamais ceļš ir šaurs, līkumains un ziemas periodā ļoti bīstams. Šie
jautājumi tiek risināti kopā ar novada domi, lai panāktu, ka skolēni jūtas droši skolas teritorijā.
Lai paaugstinātu skolēnu drošību skolā un tās teritorijā, tika uzstādītas novērošanas
kameras skolas teritorijā un pie ieejām. Kameras tiek regulāri uzraudzītas. Ar 2015.gada 1.
septembri skolā uzsāk dežūrēt pašvaldības policists. Skolai ir uzstādīta ugunsdrošības
signalizācija. Skolā ir izstrādātas visas nepieciešamās instrukcijas, kuras regulāri tiek atjaunotas,
atbilstoši ārējo normatīvo dokumentu izmaiņām. Ir saskaņots civilās aizsardzības plāns.
Izglītojamie, skolotāji, darbinieki regulāri tiek instruēti, regulāri notiek evakuācijas mācības.
Skolā ir darba aizsardzības speciālists.
Stiprās puses:


Regulāri tiek veikts skolas telpu kosmētiskais un kapitālais remonts.



Ir atbilstošas telpas skolēnu radošai darbībai.



Tiek veikti pasākumi skolēnu drošības nodrošināšanā- novērošanas kameras,
ugunsdrošības signalizācija, evakuācijas mācības, klases stundas un ārpusstundu
pasākumi, darbinieku un skolotāju mācības u.tt.

Turpmākās attīstības vajadzības:
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Turpināt darbu pie izglītojamo drošības apstākļu uzlabošanas skolas teritorijā,
aktivizēt darbību skolas teritorijas iežogošanā, autostāvvietu izbūvē, Zinību ielas
rekonstrukcijā.



Pilnveidot novērošanas sistēmu skolas gaiteņos.



Rekonstruēt skolas stadionu.

Vērtējums: IV (ļoti labi)
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4.6. Skolas darbības pašnovērtējums pamatjomā „Resursi”
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Visas telpas un materiālā bāze atbilst sekmīgai izglītības programmu īstenošanai.
Regulāri tiek pārskatīta telpu atbilstība skolēnu, pedagogu vajadzībām. Skolā ir iekārtota sporta
bāze daudzveidīgu nodarbību organizēšanai. 2015./2016.m.g. skola iesaistījusies projektā
„Sporto visa klase”. Sporta dzīves veicināšanai iegādāti jauni basketbola grozi, tablo un skatītāju
tribīnes atbilstoši Eiropas līmeņa normatīviem, skolas sporta hallē 2014.gada augustā notika U16 Eiropas čempionāta basketbolā spēles.

Nepieciešama stadiona rekonstrukcija, izstrādāto

projektu plānots realizēt 2016.gadā.
Skolēnu galdi un krēsli ir labā stāvoklī. Tie regulāri tiek atjaunoti un iegādāti jauni. Skolā
pamatā ir kabinetu sistēma. Dabaszinību projekta ietvaros tika no jauna iekārtoti matemātikas,
ķīmijas, fizikas, bioloģijas kabineti. Skolā ir pieejamas jaunās tehnoloģijas- datori, projektori,
interaktīvās tāfeles u.c. Iekārtoti trīs aprīkoti datorkabineti, kuros notiek informātikas,
programmēšanas un robotikas nodarbības. Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba
kārtībā, mērķtiecīgi un plānveidīgi notiek apkope un remonti. Skolai ir 100 Mb/s optiskais
Interneta pieslēgums, kas ļauj nodrošināt Interneta pieslēgumu visiem skolas datoriem. Skolas
1.korpusā ir ierīkots bezvadu Interneta pieslēgums. 1. un 2.korpusā, kā arī sporta hallē ir ierīkoti
Lattelecom bezmaksas Interneta piekļuves punkti. Skolas IT bāze ļāva 2014.gada februārī
sadarbībā ar VISC augstā līmenī organizēt informātikas olimpiādes valsts posmu.
Skola plāno pabeigt bezvadu tīkla izveidi, aprīkojot skolas 2. un 3.korpusu ar bezvadu
Interneta pieslēgumu, kā arī iegādāties planšetdatoru komplektu izmantošanai dažādos mācību
priekšmetos.

Datori, t.sk.
stacionārie
portatīvie
planšetdatori
mācību procesam
administrācijai
skolotājiem un tehniskajiem
darbiniekiem

Kopā:
220
128
86
6
105
9
106

Skolas bibliotekāre regulāri sniedz
kvalificētas konsultācijas par bibliotēkā pieejamo literatūru un iespējām atrast informāciju,
izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kā arī iepazīstina ar e-grāmatu iespējām. Skolas bibliotēka
nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Skolā ir lasītava. Ir iekārtotas un
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atbilstoši aprīkotas telpas psihologiem, sociālajiem pedagogiem, logopēdam un speciālajiem
pedagogiem. Ir noteikta kārtība telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, ko ievēro
izglītojamie un pedagogi.
Ārpusstundu nodarbības notiek sporta zālē, aktu zālē, izstāžu zālē, kabinetos, skolas
teritorijā. Visu vecumu skolēniem ir iespēja bez maksas izmantot pilsētas peldbaseinu, kurā
notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības skolēniem, kā arī peldēšanas apmācības skolēniem un
skolotājiem.
Ne visu klašu telpu piepildījums atbilst noteiktajām sanitāri higiēniskajām normām. Īpaši
šīs normas neatbilst sākumskolas posmā, kas saistīts ar skolas popularitāti un vecāku vēlmi sūtīt
bērnus tieši mūsu skolā. Tā kā bērnu skaits sākumskolā palielinās,

palielinās arī klašu

komplektu skaits.
Stiprās puses:


Visi skolas mācību kabineti aprīkoti ar datoriem, projektoriem, interaktīvajām
tāfelēm.



Labas iespējas sportiskām aktivitātēm.



Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām.

Tālākās attīstības vajadzības:


Nepieciešama skolas stadiona rekonstrukcija.



Izveidot jaunus mūsdienīgus dabaszinātņu kabinetus.

Vērtējums: IV (ļoti labi)

4.6.2. Personālresursi
Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls un darbojas atbalsta
komanda. Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu
prasībām. Skolā darbojas metodiskā padome un 9 metodiskās komisijas:
Metodiskajās komisijās pedagogi analizē izglītojamo sasniegumus, dalās pieredzē par apmeklēto
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kursu saturu un efektivitāti, izvērtē un plāno skolas attīstības vajadzības. Skolā regulāri notiek
dažādi metodiskie pasākumi pedagogiem. Visi pedagogi nodrošināti ar direktores vietnieku un
skolas atbalsta personāla sagatavotajiem metodiskajiem ieteikumiem darbam ar izglītojamajiem,
kuriem paredzēti atbalsta pasākumi.
Vairāki pedagogi ir novada mācību
7%

8%

priekšmetu
Pedagogu skaits

6%

79%

Metodisko
apvienību vadītāji
Ārštata metodiķi

2014./2015.mācību gads

metodisko

apvienību

vadītāji: mājturībā un tehnoloģijās,
mūzikā,

psiholoģijā,

logopēdijā,

informātikā. Skolotāji ir ieguvuši ārštata
metodiķu un mentoru sertifikātus.
Tālākizglītība tiek plānota un

Mentori

īstenota atbilstoši MK noteikumiem.
Izveidota skolas datubāze par pedagogu tālākizglītību. Visi pedagogi regulāri un sistemātiski
pilnveido savu profesionālo meistarību, apgūstot dažādas tālākizglītības programmas gan
Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. 100% pedagogu ir apliecinājumi par tālākizglītību 36 un vairāk
stundu apjomā pēdējo 3 gadu laikā. Skolotāju tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar valsts un
skolas darba attīstības prioritātēm. Skolā ir noteikta kārtība tālākizglītības organizēšanai- tiek
veikta uzskaite un visi skolotāji tiek informēti par kursu nepieciešamību.
Katra mācību gada sākumā tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. Skolotāji
katrs atsevišķi plāno savu tālākizglītību savos pašvērtējumos,
vajadzību apzināšanu tālāk veic

portfolio. Tālākizglītības

metodiskajās komisijās. Kursu plānus apkopo direktora

vietniece mācību darbā, kura šos jautājumus skata metodiskajā padomē un vadības apspriedē.
Tiek izveidots skolotāju tālākizglītības vēlamais plāns, kurš tiek realizēts.
Skolotāji apmeklē kursus un seminārus pēc nepieciešamības vai arī saskaņā ar
plānojumu. Daudzi skolotāji uzskata, ka tieši viena no efektīgākajām tālākizglītības formām ir
tālākizglītība savas skolas ietvaros, kas skolā tiek sekmīgi realizēta. Skola ir organizējusi kopējus
kursus klašu audzinātājiem, kursus par izglītojamo drošību un bērnu tiesību aizsardzību, kā arī
apmācības individuālo izglītības plānu izstrādē skolēniem, kuri mācās speciālās izglītības
programmā.
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Tālākizglītība skolas ietvaros
Mācību iestāde

Laiks

Nodibinājums „Centrs
Dardedze”

2014./2015.
2014./2015.

Sociālo interešu institūts

Stundu
skaits

Kursu, semināru nosaukums
„Vienaudžu savstarpējās vardarbības
jeb mobinga novēršana skolas vidē”
„Drošas skolas vides veidošana –
skolotāju un skolēnu tiesību un
pienākumu praktiskie aspekti”

8 st.

12 st.

Katra mācību gada beigās metodiskajās komisijās tiek analizēta tālākizglītības
efektivitāte, ieteikti priekšlikumi tās tālākai attīstībai.
Skolotāji, kuri ir ISEC centralizēto valsts pārbaudes darbu vērtētāji, koleģiāli dalās
pieredzē ar kolēģiem metodiskajās komisijās. Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu
saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus skolas,
kurās apliecina savu profesionalitāti.
ESF

projekta

“Cilvēkresursi

nodarbinātība”

papildinājuma

apakšaktivitātes

“Pedagogu

un

1.2.2.1.5.

konkurētspējas

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” ietvaros piedalījās 81 pedagogs
3.aktivitātē un ieguva kādu no kvalitātes
novērtēšanas pakāpēm: 18 ieguva 2.kvalitātes
pakāpi, 46 ieguva 3.kvalitātes pakāpi, 15 ieguva 4.kvalitātes pakāpi, viens pedagogs ieguva
5.kvalitātes pakāpi.
2014./2015.m.g. 3. kvalitātes pakāpi ieguva divi pedagogi, bet 2013./2014.m.g. 3.pakāpi
ieguva trīs pedagogi,. 4. kvalitātes pakāpi ieguva 7 pedagogi un divi ieguva 5.pakāpi. Pedagogi
darbojas dažādās asociācijās, pedagogu biedrībās un klubos.
Skola aktīvi sadarbojas ar Latvijas augstskolām, nodrošinot prakšu vietas pedagoģijas
studentiem, kā arī ar augstskolu mācībspēkiem, sniedzot atgriezenisko informāciju par jauno
pedagogu sagatavotību.
Pedagoģisko prakšu vadīšana
Mācību
gads
2014./2015.

Augstskola
Rēzeknes augstskola

Mācību priekšmets/programma
Mājturības/mājsaimniecības
ekonomisko pamatu skolotājs

un

Latvijas
Sporta Izglītības un sporta darba speciālists
pedagoģijas akadēmija
Ogres tehnikums

Datorsistēmu tehniķis
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1
1
1
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2013./2014.

RPIVA

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs
pamatizglītības dabaszinību skolotājs

un

RPIVA

Izglītības darba vadītājs un viena mācību
priekšmeta skolotājs

2

Psihologija

1

1

Savu pieredzi pedagogi aktīvi popularizē, piedaloties dažādās konferencēs, semināros,
projektos ne tikai novadā, bet arī kopā ar citu Latvijas skolu kolēģiem un ārvalstu sadarbības
partneriem Eiropā. Visi pedagogi izstrādā metodiskos materiālus savām mācību stundām. 94%
pedagogi atzīst, ka skolas vadība mudina pedagogus dažādām aktivitātēm un atbalsta radošas
iniciatīvas. Ogres 1.

vidusskolas pedagogi vairākkārt ir saņēmuši Izglītības un zinātnes

ministrijas, Ogres novada pašvaldības Domes Atzinības rakstus par ieguldījumu Latvijas
izglītības sistēmas veicināšanā un izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 2014.gadā 6 pedagogi
saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstus par ieguldījumu izglītības sistēmas
pilnveidē. Lai novērtētu paveikto un motivētu jauniem sasniegumiem, katru gadu skolā tiek
pasniegta Gada balvas izglītojamajiem, pedagogiem.
Pedagogu darbu slodzi sadala, ievērojot skolas izglītības programmu un darba
organizācijas vajadzības, pieredzi un kvalifikāciju. Slodze atbilst Ministru kabineta noteikumu
prasībām, tiek mērķtiecīgi plānota un saskaņota ar katru pedagogu. Izvērtējot tarifikācijas
materiālus, tika konstatēts, ka lielākajai daļai pedagogu ir optimāla darba slodze. Klašu
sadalījums un komplektācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir izveidota atbalsta
komanda. Pedagogi sadarbojas ar atbalsta personālu, skolā ir noteikta kārtība, kā pedagogi,
izglītojamie un vecāki var saņemt logopēda, psihologa, sociālā pedagoga palīdzību.
Skolā strādā 32 pedagogi, kuri ir Ogres 1. vidusskolas absolventi.
Skolas darba stiprās puses:


100% pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumos
izvirzītajām prasībām.



Labās pieredzes popularizēšana novadā un valstī.



Pedagogi sistemātiski paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības
kursos, semināros un projektos.

Tālākās attīstības vajadzības.


Motivēt pedagogus augstākas profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ieguvei.



Turpināt angļu valodas apmācību-kursus skolotājiem un darbiniekiem.

Vērtējuma līmenis IV ( ļoti labi )
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4.7. Skolas darbības pašnovērtējums pamatjomā „Iestādes darba
organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Ogres 1.vidusskolā darbs izglītības procesa vērtēšanā tiek plānots sistemātiski un
mērķtiecīgi visam mācību gadam, paredzot galvenās un svarīgākās prioritātes katrā jomā,
vienojoties par atbildīgajām personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem. Gandrīz visi pedagogi
pauž viedokli, ka vadība izvirza personālam pietiekami augstas un pamatotas prasības. Skolas
vadība sistemātiski plāno skolas darba kontroli. Iegūtos rezultātus izvērtē. Skolas vadība uzskata,
ka būtiska loma skolas darba pilnveidē ir vecāku, skolotāju un skolēnu ierosinājumiem. Skolas
vadība regulāri pārskata, vai skolas darba kontrolē izmantotās metodes ir efektīvas un rosinošas.
95 % procenti vecāku apgalvo, ka šī ir laba skola. Skolas vadība iesaista un atbalsta visus
skolotājus pašvērtēšanas procesā. 100% skolotāju apgalvo, ka ir iesaistīti skolas darba vērtēšanā.
Pedagogi strādā darba grupās, izstrādā anketas vecākiem, skolotājiem un skolēniem. Skolas
vadība regulāri pārskata skolotāju pašvērtējumus, mācību gada beigās tiekas individuāli ar katru
pedagogu, izvērtē pedagogu sasniegtos mērķus un analizē skolas darba stiprās un vājās puses.
Skolas darbs tiek analizēts metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomē,
skolēnu pašpārvaldes sēdēs. 98% skolotāju uzskata, ka skolas padome lietderīgi darbojas un viņu
vērtējums ir nepieciešams. Vecāku ierosinājumi tiek sistematizēti un iekļauti skolas turpmākajā
attīstībā. 82% vecāku atzīst, ka ir pietiekami informēti par skolas nākotnes iecerēm un attīstības
virzieniem. Skola ir aktīva un atvērta inovatīvām sadarbības formām, kas vērsta uz skolas
attīstību.
Katru gadu, plānojot skolas galvenos uzdevumus, tiek analizēti iepriekšējā mācību gada
valsts pārbaudes darbu rezultāti. Skolas pedagoģiskā padome un skolas vadība kopīgi lemj par
prioritārajiem jautājumiem konkrētajā mācību gadā. 100% skolotāji zina skolas darba prioritātes.
Ir izstrādāts Ogres 1. vidusskolas attīstības plāns 2013-2017.gadam, kā arī Ogres 1. vidusskolas
attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam. Ir noteiktas izglītības iestādes attīstības prioritātes ar
konkrētiem sasniedzamiem mērķiem, uzdevumiem un rezultātu novērtēšanas kritērijiem.
Attīstības plānošana iekļaujas Ogres 1. vidusskolas darba plānošanas sistēmā, tās izstrādē aktīvi
iesaistās skolas padome.
Stiprās puses:


Skolas darbinieki, sistemātiski iesaistoties pašvērtēšanas procesā, apzinās savas
un skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus.



Katra metodiskā komisija regulāri vērtē savu darbu.
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Skolā skolotāji savstarpēji dalās savā darba pieredzē, ar citu skolu pedagogiem un
speciālistiem un projektu ietvaros arī ar citu valstu pedagogiem.



Tiek plānots, vadīts un pārraudzīts skolas darbs septiņās izglītības jomās.



Sistemātiski tiek vērtēts skolas un pedagogu darbs kopumā.



Skolas vadība veicina, atbalsta un organizē pašvērtēšanas procesu, iesaistot visu
skolas personālu stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā.



Tiek organizētas personāla individuālās sarunas ar skolas vadību.

Tālākās attīstības vajadzības:


Turpināt iesaistīt izglītojamos, pedagogus, vecākus, sabiedrību skolas darba
vērtēšanā un attīstības stratēģijas veidošanā.

Vērtējums: IV (ļoti labi)

4.7.3. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta
demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. 98% skolotāju uzskata, ka
vadība pārzina nepieciešamos, izglītību reglamentējošos normatīvos dokumentus. Ir izstrādāta
skolas vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes darbības jomas.
Izglītības iestādes vadītāja vietnieki iecelti, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un izglītības
iestādes vajadzības. Vietnieku, skolotāju un darbinieku darba pienākumi, tiesības un atbildības
jomas ir noteiktas amatu aprakstos un pienākumu sadalēs un saskaņotas ar darbinieku. Vadītāji
savas kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Pedagogu darba
slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus un pieredzi, un noteiktas atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. Skolas direktore ir profesionāla vadītāja, kompetenta skolvadībā un ieinteresēta
skolas darbā. Direktorei ir maģistra grāds pedagoģijā, viņa prasmīgi plāno, organizē un vada
skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 98% pedagogu apgalvo, ka skolas
direktore pozitīvi ietekmē kopīgo darbu. Pedagogu darba slodzes nākamajam mācību gadam tiek
plānotas, ievērojot skolotāju kvalifikāciju un pieredzi, saskaņojot ar pedagogu. Direktore ir
rosinoša pozitīvo pārmaiņu ieviešanā. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar
attiecīgā jautājuma kompetentiem darbiniekiem. Skolas vadība veido lietišķas attiecības ar darba
kolektīvu, izglītojamo pašpārvaldēm. Par to liecina aptauju rezultāti. Skolēni, viņu vecāki un
citas ieinteresētās personas ir informētas par skolas vadības atbildības jomām.
96% pedagogu pauž viedokli, ka skolas vadība efektīvi pieņem lēmumus, spēj objektīvi
un argumentēti novērtēt citu darbu, precīzi, saprotami un savlaicīgi sniedz informāciju.
94% skolotāju uzskata, ka tiek iesaistīti skolas stratēģiju izstrādē.
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98% aptaujāto pozitīvi novērtē skolas vadības ieinteresētību skolas darbā.
96% atzīst, ka direktore cenšas veidot vienotu vadības komandu un nodrošina tās
darbību. Visi skolotāji atzīst, ka dažādu līmeņu vadītāji ar lielu atbildības sajūtu un profesionāli
veic viņiem uzticētos pienākumus.
90% skolotāju uzskata, ka direktorei ir labvēlīgas attiecības ar skolēniem, skolas
darbiniekiem, vecākiem, pašvaldību.
Skolas vadība koordinē un pārrauga skolas metodiskās padomes un komisiju darbu.
Skolas vadība savstarpēji sadarbojas sekmīgā skolas darba organizēšanā ar skolas darbiniekiem,
skolēniem, vecākiem, sabiedrību, pašvaldību. Izglītības iestādes vadība noteiktos laikos pieņem
apmeklētājus.
Stiprās puses:


Laba vadības komanda, kas atbalsta, plāno un ievieš inovācijas.



Labi organizētas pedagoģiskās padomes sēdes.



Labi organizēts mācību process un ārpusstundu darbs.

Tālākās attīstības vajadzības:


Turpināt skolas inovatīvo darbību.



Aktivizēt sadarbību ar citām skolām, sabiedriskām organizācijām.

Vērtējums: IV (ļoti labi)

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skolas vadība un Skolas padome īsteno efektīvu sadarbību ar Ogres novada pašvaldību,
sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām, rūpējas par skolas prestižu. Tiek uzklausīts
skolas viedoklis un vajadzības telpu un apkārtnes labiekārtošanā un materiāltehniskās bāzes
pilnveidošanā. Ogres novada Dome piešķīrusi finansējumu skolas labiekārtošanas projekta
realizēšanai un skolas stadiona rekonstrukcijas projektam. Sadarbība skolas budžeta veidošanā
un skolas darbības nodrošināšanā ir abpusēji ieinteresēta.
Pašvaldības pārstāvji bieži tiek aicināti uz skolu un piedalās skolas pasākumos un
projektos. 2014./2015. gadā skolā viesojušies Ogres novada domes deputāti A.Mangulis,
I.Tamane, E.Helmanis, P.Dimants, P.Āboliņš. Skolas 95.gadu jubilejā domes pateicības rakstus
12 darbiniekiem pasniedza domes priekšsēdētājs A.Mangulis un priekšsēdētāja vietniece
I.Tamane. Domes priekšsēdētāja vietniece I.Tamane rosināja atbalstīt skolas sporta halles
aprīkojuma finansēšanu. 2014.gada augustā skolas sporta hallē notika Eiropas U16 čempionāts
basketbolā, kurā Ogres komanda ieguva 2.vietu.
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2015.gada vasaras brīvlaikā bija iespēja organizēt nometni „Kopā jautrāk” izglītojamo
brīvā laika pavadīšanai. Ogres novada pašvaldība un Izglītības un sporta pārvalde novērtē
pedagogu un izglītojamo sasniegumus, aicinot uz pieņemšanu, organizējot svētku koncertus un
izbraukuma pasākumus. Ogres novada pašvaldības pārstāvji piedalās skolas padomes sēdēs, lai
pārrunātu un uzklausītu jautājumus par mācību un audzināšanas darbu izglītības iestādē, kā arī
sniegtu novērtējumu, atbildes un ieteikumus uz aktuāliem stratēģiskās plānošanas jautājumiem.
Sadarbībā ar Ogres novada Bērnu un jauniešu centru jaunieši iesaistās interešu izglītības
programmās. Skolai ir ilglaicīga sadarbība ar Ogres vēstures un mākslas muzeju, Ogres Centrālo
bibliotēku, Ogres Mūzikas skolu, Ogres Mākslas skolu, Ogres Basketbola skolu, Junior
Achievement Young Enterprise Latvia organizāciju, „Swedbank” Ogres filiāli un daudziem
uzņēmējiem, ar sadraudzības skolām Latvijā, Somijā, Baltkrievijā.
Lai nodrošinātu ikdienas mācību procesa saistību ar reālo dzīvi, skolas sadarbojas ar
dažādām organizācijām, piesaistot lektorus, organizējot konferences, seminārus, tikšanās gan
komercprogrammas, gan kustības „Iedvesmo mācīties” ietvaros. Skolā tiek īstenota Eiropas
Komisijas finansētā programma “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” jeb “Skolas
piena” programma, kā arī Eiropas Komisijas programma „Augļi skolai”.
Skolas sadarbojas ar jauniešu mācību apmaiņas organizāciju YFU, uzņemot ārvalstu
skolēnus no Vācijas. Gūstot pieredzi un daloties pieredzē, veicinot atpazīstamību un paaugstinot
skolas prestižu, ir īstenots starptautiskais COMENIUS partnerības projekts ”Eiropas mācība
Eiropas skolā”, kurā piedalījās Turcija, Portugāle, Spānija, Itālija, Lietuva. Izveidojusies laba
sadarbība ar Baltkrievijas pilsētas Slonimas izglītības iestādēm, projekta ietvaros Ogres 1.
vidusskolas pašpārvaldes skolēni 2014.gada oktobrī viesojušies Slonimā un savukārt Slonimas
jaunieši viesojušies Ogres 1. vidusskolā 2015.gada martā, apmainoties koncertprogrammām,
iepazīstot kopīgo un atšķirīgo jauniešu interesēs, problēmās, mācību sistēmā.
Lielākā daļa pedagogu piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
OECD starptautiskajā mācību vides pētījumā “Talis 2013”. Skolēnu tiesību un pienākumu
jautājumos skola sadarbojas ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Ogres novada sociālo
dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības un valsts policiju. Veselīga dzīvesveida popularizēšanai skola
sadarbojas ar Ogres novada Jaunatnes veselības centru, medicīnas iestādēm. Skolas vadība ir
atvērta ierosinājumiem un sadarbībai, veicina un atbalsta darbinieku un skolēnu iesaistīšanos
dažādās izglītojošās aktivitātēs un sabiedriskajās organizācijās, kā arī atbalsta sadarbību ar
organizācijām un institūcijām.
Skolas darba stiprās puses:


Sadarbība ar pašvaldību skolas fiziskās vides sakārtošanā.
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Skola aktīvi sadarbojas ar sabiedrību un dažādām institūcijām.



Tiek popularizēta skolas darba pieredze.

Tālākās attīstības vajadzības:


Rosināt pedagogus aktīvāk iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos.

Vērtējuma līmenis IV ( ļoti labi )

56

Ogres 1.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Vērtējums

Joma
1. MĀCĪBU SATURS
1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.2.Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
2.2.4. Sadarbība ar vecākiem
3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais
atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība
un darba aizsardzība)
4.2. Atbalsts personības veidošanā
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. IESTĀDES VIDE
5.1.Mikroklimats
5.2.Fiziskā vide
6. IESTĀDES RESURSI
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,
VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
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IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
III (labi)
IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
aprakstoši
aprakstoši
IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
III (labi)
IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)

IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
IV (ļoti labi)
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5. Citi sasniegumi
1. 12.klases audzēknis Uno Morics Driķis kā 1.vietas ieguvējs valsts zinātniski
pētniecisko darbu konferencē informātikas sekcijā piedalījies starptautiskā izstādē
"Expo-Sciences International 2013" Apvienotajos Arābu Emirātos.
2. XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos vidusskolas jauktais koris „Anima”
kļuva par laureātu, iegūstot Zelta diplomu.
3. XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās skolas deju kolektīva
„Musturiņi” 2 grupas.
4. 2012./2013.m.g. 7.klases skolēna Jāņa Līduma projekts programmēšanā guva augstu
vērtējumu StartIT projekta konferencē.
5. 2014./2015.m.g. Meridian matemātikas olimpiādē 3.– 5.klašu skolēniem viena zelta
medaļa un 5 bronzas medaļas.
6. Atklātajās Brandenburgas sacensībās tramplīnlēkšanā un ziemeļu divcīņā 1. vieta
2014./2015.m.g.
7. Atklātajās ziemeļu divcīņas sacensībās Igaunijā 1.,3.,4.vieta 2014./2015.m.g.
8. Latvijas skolu čempionātā dambretē skolas komandai 1.vieta 2012./2013.m.g.;
Latvijas skolu čempionātā 100 lauciņu dambretē komandai 1.vieta U-8 grupā
2014./2015.m.g.
9. LR 67. Skolēnu spartakiādes finālsacensībās frīsbijā meiteņu komandai – 3. vieta
2013./2014.m.g.
10. Zemgales novada vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2015” jauktajam ansamblim – I
pakāpe 2014./2015.m.g.
11. Vidzemes novada mazo formas darbu konkursā teātra pulciņam – I pakāpe.
2014./2015.m.g.
12. Ogres Sarkanā Krusta starpnovadu Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensībās
vidusskolu grupā:
2013.gads – 2.vieta,
2014. gads – 3.vieta,
2015. gads – 3.vieta.
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6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem
secinājumiem)
Joma
1. MĀCĪBU SATURS
Izstrādāt jaunas pamatizglītības programmas ar padziļinātu svešvalodu, matemātikas
apguvi.
2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Turpināt organizēt mācību procesu sadarbībā ar Ogres novada un citiem uzņēmējiem,
iestādēm un Ogres 1.vidusskolas absolventiem.
Pilnveidot skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem.
Sekmēt lielāku skolēnu līdzatbildību par mācīšanās procesa norisi.
3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
Motivēt izglītojamos mācībām, lai katrs no izglītojamajiem sasniegtu savām spējām
atbilstošu rezultātu.
Turpināt strādāt diferencēti, pievērst lielāku uzmanību talantīgajiem izglītojamajiem
ikdienas mācību darbā.
4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
Turpināt organizēt praktiskas nodarbības, lai nostiprinātu skolēnu prasmes rīkoties
ekstremālās un ārkārtas situācijās.
Veicināt plašāku vecāku iesaistīšanos dažādos skolas pasākumos, nodrošināt jaunu tautas
tērpu un koncerttērpu iegādi 5.-8.kl. un 2.-4.kl. koriem
Pilnveidot karjeras izglītības atbalsta pasākumu sistēmu sadarbībā ar darba devējiem
Papildināt speciālo aprīkojumu un dažādot materiālo bāzi darbā ar skolēniem, kuriem
nepieciešama speciālistu palīdzība
Veicināt vecāku un skolas sadarbības formu daudzveidību
5. IESTĀDES VIDE
Pilnveidot iekšējās kārtības noteikumu kontroli.
Veicināt izglītojamo personisko atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā.
Turpināt darbu pie izglītojamo drošības apstākļu uzlabošanas skolas teritorijā, aktivizēt
darbību skolas teritorijas iežogošanā, autostāvvietu izbūvē, Zinību ielas rekonstrukcijā.
Pilnveidot novērošanas sistēmu skolas gaiteņos.
Rekonstruēt skolas stadionu.
6. IESTĀDES RESURSI
Rekonstruēt stadionu.
Izveidot jaunus mūsdienīgus dabaszinātņu kabinetus.
Motivēt pedagogus augstākas profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ieguvei.
7.IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
Turpināt iesaistīt izglītojamos, pedagogus, vecākus, sabiedrību skolas darba vērtēšanā un
attīstības stratēģijas veidošanā.
Rosināt pedagogus aktīvāk iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos.
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Iestādes

Irēna Pupčenoka

vadītājs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

SASKAŅOTS
Ogres novada Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
Ineta Tamane
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
Z.v.
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Pielikumi
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1.pielikums

Mācību sasniegumi ikdienas darbā (vidējie gada vērtējumi)
3.klases
7,90
7,80
7,70

7,77
7,72
7,63
7,57

7,60

2012./2013.m.g.
7,50

2013./2014.m.g.

7,41

7,40

7,36

7,30
7,20
7,10
Latviešu val.

Matemātika
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2.pielikums

Mācību sasniegumi ikdienas darbā (vidējie gada vērtējumi)
6.klases
8,00
7,00

7,03

6,85
6,36

6,63

6,51

6,33

6,67
6,03

6,00

5,57

5,00
2012./2013.m.g.
4,00

2013./2014.m.g.

3,00

2014./2015.m.g.

2,00
1,00
0,00
Latviešu val.

Matemātika

Dabaszinības

9.klases
8,00
7,00
6,00

6,33 6,40 6,55

6,92
5,94

5,70

6,14

6,24 6,05

6,31 6,36 6,46

6,67 6,47 6,84

5,00
4,00

2012./2013.m.g.

3,00

2013./2014.m.g.

2,00

2014./2015.m.g.

1,00
0,00
Latviešu val. Matemātika

Latvijas un
pasaules
vēsture

Angļu val.
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3.pielikums

Mācību sasniegumi ikdienas darbā (vidējie gada vērtējumi)
12.klases
9,0
8,0
7,0
6,0

7,5
6,6

7,8

7,6

7,0 7,0
6,2

6,2

6,0 6,2
5,6

5,5

5,0

2012./2013.m.g.

4,0

2013./2014.m.g.

3,0

2014./2015.m.g.

2,0
1,0
0,0
Latviešu val. Matemātika

Angļu val.
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4.pielikums

Mācību sasniegumi ikdienas darbā vakara un neklātienes nodaļā (vidējie gada
vērtējumi)
12.klases
7,0
6,0
5,2

5,0

5,5

5,8
5,6 5,7

5,4
4,5 4,6

4,8

4,9

4,9
4,5

4,0

2012./2013.m.g.
2013./2014.m.g.

3,0

2014./2015.m.g.
2,0
1,0
0,0
Latviešu val. Matemātika

Angļu val.
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Krievu val.
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5.pielikums

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3.klasēs

Latviešu valoda
Uzdevumu izpilde, %
83,5
82,6

81,0
78,3

78

76,5

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.
Ogres 1.vsk.

2014./2015.m.g.
Valstī

Matemātika
Uzdevumu izpilde, %

84,0

81,2
78,0

77,5
76

74,8

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.
Ogres 1.vsk.

66

2014./2015.m.g.
Valstī
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6.pielikums

Valsts pārbaudes darbu rezultāti (uzdevumu izpilde, %) 6.klasē
Latviešu valoda
100
90
80

71

70

74
66

70

69
62

60
50

Ogres 1.vsk.

40

Valstī

30
20
10
0
2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Matemātika
100
90
80

80
72
66

70

69

65
58

60
50

Ogres 1.vsk.

40

Valstī

30
20
10
0
2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

67

2014./2015.m.g.
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Dabaszinības
100
90
80
70

65

70

66

64

68

57

60
50
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40

Valstī

30
20
10
0
2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

68

2014./2015.m.g.
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7.pielikums

Valsts pārbaudes darbu rezultāti (uzdevumu izpilde, %) 9.klasē
Latviešu valoda
100
90
80
70

69

66

69

71
65

62

60
50

Ogres 1.vsk.

40

Valstī

30
20
10
0
2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Matemātika
100
90
80
67

70
60

56

56

60

61

58

50

Ogres 1.vsk.

40

Valstī

30
20
10
0
2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

69

2014./2015.m.g.
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Latvijas un pasaules vēsture
100
90
80
70

73
66
60

59

60

64

68

50

Ogres 1.vsk.

40

Valstī

30
20
10
0
2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Angļu valoda
100
90
80
70

75

76

75
67

70

67

60
50

Ogres 1.vsk.

40

Valstī

30
20
10
0
2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

70

2014./2015.m.g.
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Krievu valoda
100
90
80

77

80
71

73

72

76

70
60
50

Ogres 1.vsk.

40

Valstī

30
20
10
0
2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

71

2014./2015.m.g.
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8.pielikums

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 12.klasēs
Centralizēto eksāmenu rezultāti

Latviešu valoda
Uzdevumu izpilde, %
70,5

65,4
54,1

63,6

52,7

48,7

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.
Ogres 1.vsk.

2014./2015.m.g.
Valstī

Matemātika
Uzdevumu izpilde, %
49,9

50,7

57,7
43,3
43,6

37,1

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.
Ogres 1.vsk.
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2014./2015.m.g.
Valstī
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Angļu valoda
Uzdevumu izpilde, %
71,2

68,9
56,2

52,4

2012./2013.m.g.

72,2
54,1

2013./2014.m.g.
Ogres 1.vsk.

2014./2015.m.g.
Valstī

Krievu valoda
Uzdevumu izpilde, %

74,8

71,2

70,9

72,7

71,8

63,3

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.
Ogres 1.vsk.
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2014./2015.m.g.
Valstī
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9.pielikums

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 12.klasēs vakara un neklātienes
nodaļā
Centralizēto eksāmenu rezultāti

Latviešu valoda
Uzdevumu izpilde, %
50,7
45,5

44,1
36,4

40,2

34,7

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Ogres 1.vsk. vakara un neklātienes nod.

Valstī

Matemātika
Uzdevumu izpilde, %
38,0

38,9

30,6
26,5
26,7

20,8

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Ogres 1.vsk. vakara un neklātienes nod.
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Valstī
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Angļu valoda
Uzdevumu izpilde, %
51,3
49,5
48,5
47,6

47,6

44,4

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Ogres 1.vsk. vakara un neklātienes nod.

Valstī

Krievu valoda
Uzdevumu izpilde, %
65,9
56,2

67,2

72,6

59,3

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Ogres 1.vsk. vakara un neklātienes nod.
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Valstī
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10.pielikums
Sasniegumu kopsavilkums Valsts un reģionālajās olimpiādēs un konkursos
Valsts olimpiādes un konkursi
N.p.k.

Olimpiādes, konkursa nosaukums

1.
2.
3.

Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde
Valsts vēstures olimpiāde
A.Valtnera konkurss “Pazīsti savu organismu”

4.
5.

Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss
(fizikas sekcija)
Atklātā Valsts mūzikas olimpiāde

6.

Atklātā Valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

7.

Valsts konkurss " Skolēns eksperimentē"

Māc. gads

Vieta

2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.

Atz.
3.v.
1.v.
Atz.
3.v.

2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2014./2015.

Atz.
1.v.
Atz.
1.v., atz.
1.v.

Reģionālās olimpiādes un konkursi
N.p.k.

Olimpiādes, konkursa nosaukums

Māc. gads

1.

Vidzemes novada mūzikas olimpiāde

2.
3.

Reģionālā vācu valodas olimpiāde
Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde

2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2013./2014.
2014./2015.
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1.v.

2.v.

3.v.

1
1
1

2
1
2
2

Atz.

1
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11.pielikums
Sasniegumu kopsavilkums novada un starpnovadu olimpiādēs un konkursos
N.p.k.

Olimpiādes, konkursa nosaukums

1.

Matemātikas olimpiāde

2.

Fizikas olimpiāde

3.

Ķīmijas olimpiāde

4.

Bioloģijas olimpiāde

5.

Māc. gads

Informātikas (programmēšanas)
olimpiāde

6.

Informātikas olimpiāde

7.

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

8.

Angļu valodas olimpiāde

9.

Krievu valodas

10.

Vācu valodas olimpiāde

11.

Vēstures olimpiāde

12.

Ģeogrāfijas olimpiāde

13.

Ekonomikas olimpiāde

14.

Mūzikas olimpiāde

15.

Vizuālās mākslas olimpiāde

16.

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

17.

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss

18.

19.
20.

A.Valtnera konkurss “Pazīsti savu
organismu”
Konkurss "Skolēns eksperimentē"
Vides izziņas spēļu konkurss "Iepazīsti
vidi!"
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1.v.

2.v.

3.v.

Atz.

2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.

2
2
2
3
1

7
8

6
3
6
5

2

7
4
1
3
1
3
4
4

2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.

1
2
1
3
3
2
1
1

1

1

2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.

2

3
1
2

2
1
1
1
1
2
1
1
2
2

1
2
1

3
1
2
3
1
1
1
2
1
4
0
1
1

1

2
2
1
1
1
1
1

1
1
4
1
2
2
2
1
1
1
2

1
2

1
2
4
3
2
2

1
1
2
1
2

5
3
1

6
5
3
2
2
1
1
1

3
3
4
2

5
4

2

2
1

3
1

1

2
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N.p.k.

Olimpiādes, konkursa nosaukums

21.

Sociālo zinību konkurss

22.

Sākumskolas projektu darbu konkurss

Māc. gads
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.
2014./2015.
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1.v.
6
1
1
1

2.v.

3.v.

1
3

1
2
1

Atz.

1
1

Ogres 1.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi

12.pielikums
Interešu izglītības kolektīvu un skolēnu sasniegumi
N.p.k.
1.

2.

Sacensības,
konkursi,
skates
Starptautiskās
sacensības
Valsts
konkursi,
sacensības

3.

Reģiona
konkursi,
sacensības

4.

Starpnovadu
konkursi,
sacensības

5.

Ogres novada
konkursi,
sacensības

Māc. gads

Augstākie
vērtējumi

1.vieta/
1.pakāpe

2.vieta/
2.pakāpe

3.vieta/
3.pakāpe

4.vieta/
Atzinība

1
1

2

2013./2014.
2014./2015.
2013./2014.

2

2014./2015. 1 zelta
diploms
2013./2014.

3

2014./2015.
2013./2014.

2

3

2
13

1
9

3
9

2014./2015. 1 augstākā
pakāpe
2013./2014.

22

11

17

5

4

2

2014./2015. -

10

9

6

7
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6

4
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13.pielikums

2013./2014.mācību gada absolventu tālākās gaitas
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14.pielikums

2014./2015.mācību gada absolventu tālākās gaitas
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