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Vispārīgs skolas raksturojums 

 
Izglītības iestādes nosaukums, tās juridiskā adrese 

Nosaukums: Kaunatas vidusskola 

Juridiskā adrese : Rāznas iela 17, Kaunata, Rēzeknes novads, LV-4622 

Dibinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība 

 

 

Kaunatas vidusskola atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Kaunatas vidusskola 

uzsāka  savu   darbību  kā  trīsgadīgā  skola  19.   gs.   sākumā,  kurā  strādāja  viena  skolotāja.   

Ar laiku skola paplašinājās un tika pārveidota par sešgadīgo. Pieauga skolēnu un skolotāju skaits. 

1944. gadā sāka darboties 7.klase. No 1953. gada 1. septembra skola kļūst par divplūsmu 

vidusskolu, kas turpina pastāvēt arī šodien, tikai klāt ir 3-stāvīga piebūve mācībām, internāta 

korpuss un sporta halle. 1956. gadā notiek pirmais izlaidums. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas 

nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. Skola saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. Skolai ir sava simbolika. Informācija par skolu 

pieejama skolas mājas lapā- http://skola.kaunata.lv 

Divus pēdējos gadus skolu vadīja  direktore Skaidrīte Uzuliņa . Ar 28.augustu darbu skolā 

uzsāka direktores amatā Alīna Gendele. 

Akreditācijas lapa 2535 izsniegta 2012.gada .decembrī. 

 

1.1. Izglītības programmas un skolēnu skaits tajās 

 

2017./2018.mācību gadā skola īsteno 6 izglītības programmas. 

 

 

Programmas 

nosaukums 

 

 

Kods 

 
Licence 

Skolēnu 

skaits uz 

1.09.2017 
Numurs Datums 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 V- 962 18.12.2009. 142 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121 V-971 18.12.2009. 70 

Vispārējas vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V-4968 15.12.2011. 64 

Speciālās pamatizglītības 21015611 V- 981 18.12.2009. 1 

http://skola.kaunata.lv/
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programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

    

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V- 4966 15.12.2011. 5 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015821 V-4966 15.12.2011. 3 

 

 

2017./2018.mācību gadā skolā mācās 215 skolēni un ir 20 klašu komplekti. 

 

Skolēnu skaita dinamika 

 

Mācību 

gads 

Skolēnu 

skaits 

1.-4.klases 

Klašu 

skaits 

1.-4.klases 

Skolēnu 

skaits 

5.-9.klases 

Klašu 

skaits 

5.-9.klases 

Skolēnu 

skaits 

10.- 

12.klases 

Klašu 

skaits 

10.- 

12.klases 
2014\2015 

2015\2016 

2016\2017 

73 

74 

77 

7 

7 

8 

121 

119 

97 

12 

13 

8 

44 

42 

43 

3 

3 

3 

 

2014./2015.mācību gadā - 238 skolēni 

2015./2016.mācību gadā – 235 skolēni 

2016./2017.mācību gadā – 217 skolēni 

 

Samazinājās skolēnu skaits uz 2016.gada 1.septembri, jo pārtrauca darbību Mākoņkalna pagatā 

bērnu-patversme “Oāze” . Samazinās skolēnu skaits mazākumtautību programmās, jo skolēni 

veiksmīgi integrējas latviskā vidē. Starp pirmklasnieku vecākiem daudzi ir mūsu skolas absolventi, 

kuri savus bērnus nodod zināmu skolotāju rokās. 

 

1.2. Pedagogu sastāvs un kvalifikācija 

 

1.2.1. Pedagogi 

2017./2018. mācību gadā skolā strādā 38 pedagogi, no kuriem 37 ir atbilstoša augstākā 

pedagoģiskā izglītība, 1 pedagogs iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 8 skolotājiem ir 

pedagoģijas maģistra grāds, 17 skolotājiem ir vairākas augstākās izglītības. 
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1.2.2. Vadība 

Skolas direktore, direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbā), 2 direktora vietnieces izglītības 

jomā (audzināšanas darbā), direktora vietniece informātikas jautājumos. 

 

1.2.3. Atbalsta personāls 

• Bibliotekārs 

• Logopēds 

• Speciālais pedagogs 

• Psihologs 

• Medicīnas māsa. 

Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo kompetenci šādos virzienos: 

• tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, 

• pedagoģijā, 

• psiholoģijā, 

• audzināšanas darba organizācijā un vadībā, 

• datorzinībās, jaunu un interaktīvu tehnoloģiju apguvē, 

• skolvadības jautājumos. 

• 2 pedagogi ir ieguvuši VISC ārštata metodiķa statusu par piedalīšanos centralizēto 

eksāmenu vērtēšanā. 

• Viens pedagogos ir mentors 

Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 14 tehniskie darbinieki. 
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1.3. Sociālās vides raksturojums 

 
Kaunatas  pagasts  atrodas  Rēzeknes  rajona  dienvidaustrumu  daļā (28 km attālumā no 

Rēzeknes) un robežojas ar Krāslavas un Ludzas novadiem. Pagastu šķērso valsts nozīmes ceļš 

Rēzekne-Ezernieki-Dagda. Pagasts ir bagāts ar ezeriem un mežiem. Iedzīvotāji: 1133. 57,1% no 

iedzīvotāju kopskaita ir darbspējas vecuma, 27,9% - pensionāri. 65,8% ir latvieši, 29,9% - krievi, 

3,4% - citas tautības. 

 

 
 

 

Klase 

Ģimenes sociālais sastāvs Vecāki, kuri 

strādā ārpus 

Latvijas 

Vecāki 

bezdarbnieki 

Bāreņi Aizbild 

niecība 

pilnās 

ģimenes 

nepilnās daudz- 

bērnu 

viens abi viens abi 

1.b 4 3 5 - - 4 1 - - 

2.b 6 2 5 - - 3 - - - 

3.b 6 3 1 - - 2 2 1 - 

5.b 5 3 - - - 4 2 - 1 

6.b 4 5 3 1 - 3 - - 2 

7.b 6 4 1 - 1 1 1 - 1 

8.b 3 8 2 - - 6 2 - 1 

9.b 6 2 2 - 1 1 1 1 1 

1.a 10 1 7 - - 3 2 - 2 

2.a 6 3 5 - - 4 2 1 3 

3.a 16 1 7 - - 6 3 - 1 

4.a 12 6 8 1 - 7 1 - 2 

5.a 12 5 3 4 - 5 1 - 2 

6.a 7 6 2 - - 6 2 - - 

7.a 9 3 3 - - 4 2 0 4 

8.a 7 3 4 - - 5 - 3 3 

9.a 12 3 4 - - 5 - - 1 

10.a 11 3 8 1 - 1 - - 2 

11.a 18 2 4 3 - 5 - - - 

12.a 17 4 7 - - 6 2 1 1 

Kopā 177 70 76 10 2 81 24 7 27 
 

Kaunatas ciemats ir pagasta administratīvais un kultūras centrs. Skola atrodas ciemata 

centrā. Skolai ir laba sadarbība ar Kaunatas, Mākoņkalna un Čornajas pagasta pārvaldēm, 

bāriņtiesu, sociālo darbinieku, PII „Zvaniņš”, Kaunatas katoļu baznīcu, Kaunatas KN, vietējiem 

uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām. Veselības aprūpi veic 2 praktizējoši ģimenes ārsti. 

 

Kaunatas vidusskola veic ne tikai izglītības iestādes, bet arī kultūras, sporta un informācijas 

centra funkcijas. Kaunatas vidusskolā mācās bērni no dažādām pašvaldībām. Sadarbībā ar pagastu 

pārvaldēm, skola nodrošina skolēnus no maznodrošinātām ģimenēm ar mācību līdzekļu un apģērbu 

iegādi. 
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Skolā mācās izglītojamie no 

 
Rēzeknes novada: Kaunatas pagasta-96, 

Čornajas pagasta- 59 

Mākoņkalna pagasta-34 

Stoļerovas pagasta-1 

Griškānu pagasta- 1  

Ludzas novada : Rundēnu pagasta13 

Rēzeknes pilsētas - 7 

Preiļu novads - 1 

Rīgas – 2 

Krustpils novads - 1 

Transporta pakalpojumus nodrošina divi Kaunatas pagasta pārvaldes autobusi, viens Čornajas 

pagasta pārvaldes autobuss, viens Mākoņkalna pagasta pārvaldes autobuss  un sabiedriskā transporta 

maršruta autobusi. 

Reisi ir izkārtoti tā, lai bērni laicīgi nokļūtu mājās. Vecāki ir apmierināti ar transporta 

nodrošinājumu un bērnu iespēju apgūt obligāto pamatizglītību un vidējo izglītību tuvāk dzīvesvietai. 

Sadarbībā ar Kaunatas un Maltas pagasta pārvaldēm no 2012./2013.mācību gada 35 

Kaunatas vidusskolas skolēniem pēc mācībām skolā 2 reizes nedēļā būs iespēja apmeklēt Maltas 

bērnu mūzikas skolu. 

 

1.4. Skolā piedāvātās interešu izglītības programmas 

Kultūrizglītības programma: 
- 2 tautas deju kolektīvi, 

- sporta deju kolektīvs, 

- 1.-4. klašu koris, 

- vokālais ansamblis, 

- 5.-9.klašu teātra pulciņš, 

- folkloras kopa „ Rāznaviņa” 

- novadpētniecības pulciņš. 

 

Sporta izglītības programma: 

 

- volejbola pulciņš 

            -     galda teniss 

         

 

 

 

 

 

1.5. Skolas īpašie piedāvājumi: 

Kaunatas vidusskola dod iespēju : 
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• mācīties sakoptā vidē; 

• iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību; 

• izmantot projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” materiālus; 

• izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus; 

• lietderīgi pavadīt laiku līdz autobusu reisiem  pagarinātajā  dienas grupā; 

• darboties skolēnu parlamentā; 

• izmantot datorklasi, bibliotēku; 

• izmantot atbalsta personāla pakalpojumus; 

• izmantot skolas muzeja materiālo un informatīvo bāzi; 

• izmantot skolas mājas lapu www.kaunata.lv./Skola.kaunata/index.html; 

• izstrādāt skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus; 

• Bērnu - jaunatnes sporta skolas futbola apmācības nodarbības; 

• izmantot strītbola laukumu; 

• izmantot modernu sporta inventāru ārpusstundu nodarbībās; 

• izmantot mūsdienīgas apskaņošanas iekārtas pasākumu organizēšanai; 

• skolas telpās, izmantojot skolas resursus, organizēt pagasta  iedzīvotājiem pieejamas 

sporta nodarbības un sacensības, bezdarbnieku pārkvalifikācijas kursus; 

• katru  gadu tiek realizēta LAD   programma „Skolas auglis”. 

 

1.6. Skolas tradīcijas 

 

• Zinību diena 

• Skolotāja V.Bernāna piemiņas kauss krosā 

• 10. klases iesvētības 

• Skolotāju diena 

• Miķeļdiena 

• Mārtiņa gadatirgus 

• Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa 

• Sacensības „Kaunatas vidusskolas Lāčplēsis” 

• Patriotiskās dziesmas koncerts „Dziesma manai Latvija” 

• Koncerts „Baltie Ziemassvētki” 

• Vecāku balle 

• Absolventu salidojums 

• Žetonu vakars 

• Novada skolu 9.klašu salidojums 

• Meteņi 

• „Lukturīšu” diskotēkas 

• Putnu dienas 

• Radošo darbu izstādes 

• Stipendiju fondu prezentācijas 

• Mākslas dienas 

• Karjeras nedēļa 

• Projektu nedēļa 

• Mātes dienas koncerts 

• Orientēšanās sacensības „Nakts ekstrēms” 

http://www.kaunata.lv./Skola.kaunata/index.html
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• Pēdējais zvans 

• Muzeju nakts 

• Izlaidumi 

• Absolventu salidojumi 

• Vecāku dienas 

• Pateicības pasākums vecākiem un skolēniem „Skolas laureāts”. 

 

1.7. Finansiālais nodrošinājums 

 

Kaunatas vidusskola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Rēzeknes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līdzekļu izlietojums ir 

racionāls un efektīvs. 

 

 

Finansējuma avoti 2015. 2016. 2017. 

Kopējais finansējums 233175.00 429023.00 437425.00 

No valsts budžeta 172386.00 202456.00 242171.00 

No pašvaldības budžeta 60789.00 226567.00 195254.0 

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi    

 

 

2.Iestādes darbības pamatmērķi 

 
Skolas darbības mērķi ir: 

• veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas nodrošina 

Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā 

noteikto mērķu sasniegšanu; 

• sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti, 

morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

 

 

Skolas uzdevumi: 

• īstenot vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

un interešu izglītības programmas; 

• izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē 

izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt 

izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu 

personību un kultūras cilvēku; 

• nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas 

zināšanas, kā arī apgūt kvalitatīvai dzīves darbībai nepieciešamās prasmes 

un attieksmes; 

• sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā 

izglītības pakāpē vai apzinātai profesijas apguvei; 
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• racionāli izmantot skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 

• sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē izglītojamo 

aizgādību, lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem skolas 

izglītojamajiem un sekmētu vispārējās vidējās izglītības ieguvi; 

• sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām skolas efektīvas darbības nodrošināšanai; 

• mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, 

zinātniskuma, sistemātiskuma un individuālas pieejas principus. 

 

2.1. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Realizēt laikmetīgas 

izglītības programmas, kas 

atbilstu skolēnu interesēm 

un reālajam dzīves 

pieprasījumam 

• Mācību programmu, metožu un mācību 

līdzekļu izvēle atbilst standartu 

prasībām. 

• Visos mācību priekšmetos tematiskie 

plāni atbilst standartu prasībām. 

• Skolotāji pārzina standartā noteiktos 

mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, 

skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas 

un kārtību. 

• Uzlabojusies mācību stundu kvalitāte. 

• Jaunāko tehnoloģiju izmantošana mācību 

procesā. 

• Mācību procesā lielāka uzmanība 

pievērsta skolēnu radošo spēju attīstībai. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Paaugstināt pedagoģiska 

procesa efektivitāti 

• Izvēlētas tādas mācību darba 

organizācijas formas un mācību metodes, 

kurās pievērsta uzmanība radošumam, 
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  prasmei strādāt komandā, uzņemties 

atbildību. 

• Skolā ir izstrādāta un pilnveidota mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība . 

• Skolēniem tiek dota iespēja izvērtēt 

savus mācību sasniegumus un uzņemties 

līdzatbildību. 

• Skolotāji rosina skolēnus strādāt 

mērķtiecīgi, atbilstoši savām spējām. 

• Skolotāji tālāk izglītojas prasmīgā 

skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmju 

pilnveidošanā, atbildības veidošanā par 

sasniegumiem mācībās un 

pašnovērtēšanas iemaņu veidošanā. 

• Regulāri notiek individuālais un 

konsultāciju darbs. 

• Notiek regulāra skolotāju pieredzes 

apmaiņa par skolēnu mācīšanās 

motivācijas veidošanu un audzināšanas 

darba kvalitātes uzlabošanu. 

• Skola 2 reizes gadā organizē vecāku 

sapulces. 

• Ar mēneša pārskatiem dienasgrāmatā 

vecāki tiek regulāri informēti par 

izglītojamā sasniegumiem, uzvedību, 

mājas darbiem. 

• Absolventi sniedz pozitīvas atsauksmes 

par skolā gūtajām zināšanām un 

prasmēm. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Atbalstīt skolēnus mācību 

prasmju un mācību 

sasniegumu pilnveidošanā 

• Skolēnu sasniegumu izaugsmi veicina 

modernizētā dabaszinātņu priekšmetu 

metodiskā un materiālā bāze. 

• Skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes 
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  darbos uzskaite un analīze. 

• Apkopoti ieteikumi darbam ar 

talantīgiem skolēniem. 

• Skolēnu, kuriem ir grūtības mācībās 

apzināšana un individuālo darba plānu 

izstrāde. 

• Skolēni ar panākumiem piedalās 

olimpiādēs, konkursos un citās 

ārpusskolas aktivitātēs. 

Atbalsts 

skolēniem 

Vispusīga skolēnu 

personības attīstīšana 

• Aktīvi darbojas skolēnu dome. 

• Karjeras izglītība ir skolas audzināšanas 

programmas sastāvdaļa, karjeras 

izglītības tēmas ir integrētas klašu stundu 

plānojumā 

• Skolēnu mērķtiecīga sagatavošana 

mācībām augstākā izglītības pakāpē. 

• Ir izstrādāta un tiek ievērota klases 

audzinātāja un mācību priekšmetu 

skolotāja darbību secība skolēnu 

mācību kavējumu mazināšanai un 

profilaksei. 

• Skolas atbalsta personālā strādā 

speciālais pedagogs, psihologs, logopēds 

un medmāsa. 

• Skolas skolotāji, skolēni un vecāki ir 

informēti par skolas atbalsta personāla 

esamību un tā funkcijām skolā. 

• Ar atbalsta personāla līdzdalību ir 

izstrādāti un tiek ieviesti praksē darba 

grupas ieteikumi. 

• Skolas atbalsta personāls nodrošina 

vajadzīgo palīdzību klašu audzinātāju 

darbā. 

• Skolas atbalsta personāls tiek 
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  iesaistīts problēmsituāciju 

risināšanā skolā. 

• Skolēni ir informēti par drošības 

jautājumiem un zina, kā rīkoties 

ekstremālās situācijās. 

• Notiek sadarbības skolēns-skolotājs- 

vecāks izpēte, analīze un pilnveidošana. 

Skolas vide Fiziskās vides 

pilnveidošana 

• Pilnveidotas daudzveidīgas sadarbības 

formas ar sabiedrību, vecākiem, novada 

skolām, pašvaldību, plašsaziņas 

līdzekļiem. 

• Uzlabota skolas mājas lapa . 

• Regulāri tiek veikts skolas kosmētiskais 

remonts. 

• Sadarbībā ar sabiedriskajām 

organizācijām realizēti 5 projekti skolas 

materiālās bāzes uzlabošanai. 

• 2017.gadā realizēts skolas sporta 

seguma nomaiņas projekts. 

• Skolas tradīciju popularizēšana un 

pilnveidošana. 

• Skolas iekšējās kārtības noteikumu 

papildināšana. 

• Pilnveidots skolas muzejs. 

Resursi Pilnveidot materiāli 

tehnisko bāzi, lai īstenotu 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības standartu prasības 

• Skolotāji un skolēni izmanto skolā 

esošos materiāli tehniskos resursus, 

modernās tehnoloģijas. 

• Skolas personāls piedalās tālākizglītības 

programmās. 

• ESF projekta dabaszinību un 

matemātikas efektivitātes 

paaugstināšanas ietvaros ir aprīkoti četri 

mācību kabineti. 
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  • Skolā notiek jauno metožu 

popularizēšanas pasākumi. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas pašpārvaldes 

struktūras izvērtēšana un 

iesaistīšana attīstības 

plānošanā un izvērtēšanā 

• Skola darba kvalitātes novērtēšanā 

izmanto anketas, aptaujas un intervijas 

skolēniem, vecākiem, 

skolotājiem. 

• Notiek vadības sēdes par skolas darba 

kvalitātes jautājumiem. 

• Par rezultātiem informē sēdēs un 

sapulcēs. 

• Ir radīta analītiskā bāze skolas 

attīstības tālākai plānošanai. 

• Skolā ir nodrošināta vide 

problēmu risināšanai. 

• Lielākais vairums vecāku jūtas droši 

par saviem bērniem skolā. 

• Daļa vecāku, skolotāju un skolēnu ir 

gatavi ar idejām un darbu atbalstīt skolas 

problēmu risināšanu un jaunu ideju 

realizēšanu. 
 

Katra mācību gada beigās pedagogu kolektīvs izvērtē skolas darbu visās 7 jomās, izvirza 

uzdevumus nākamajam gadam. Ar anketu palīdzību tiek noskaidrots skolotāju, skolēnu  un  vecāku 

viedoklis svarīgākajos skolas dzīves jautājumos. Katru gadu  skolas  vecāku  sapulcē skolas 

administrācija prezentē iepriekšējā mācību gada rezultātus un iepazīstina ar prioritātēm nākamajam 

gadam. 
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2.2. Informācijas iegūšanas metodes 

 

 

Lai iegūtu informāciju tika analizētas anketas, pētīti dokumenti un materiāli. 

 

 
 Dokumenti 

Nolikumi Skolas nolikums 

Darba plāni Skolas nolikums 

Skolas attīstības plāns 

Skolas mācību gadu darba plāni 

Klašu audzinātāju darba plāni 

Skolas padomes darba plāns 

Atbalsta personāla darba plāni 

Pagarinātās dienas grupas darba plāni 

Skolēnu domes darba plāns 

Metodisko komisiju darba plāni 

Mācību vielas tematiskie plāni 

Programmas Mācību priekšmetu programmas 

Skolas audzināšanas programma 

Interešu izglītības programmas 

E-klase e-klases  klases žurnāli 

Pagarinātās dienas grupu žurnāli 

Fakultatīvu un interešu izglītības nodarbību žurnāli 

Sekmju kopsavilkuma žurnāli 

Drošības tehnikas instruktāžas žurnāli 

Darba grafiki un saraksti Konsultāciju grafiks 

Pārbaudes darbu grafiki 

Fakultatīvu un interešu izglītības nodarbību grafiki 

Atbalsta personāla darba grafiki 

Stundu saraksti 

Skolotāju tarifikācijas un pārtarifikācijas saraksti 

Kontroles un uzraudzības dienestu 

pārbaužu akti 

IKVD 

Sanitārā inspekcija 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Darba inspekcija 
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Sanāksmju, sēžu, stundu vērošanas 

u.c. materiāli 

Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli 

Stundu un nodarbību vērošanas materiāli 

Metodisko komisiju sanāksmju protokoli 

Skolas padomes sanāksmju protokoli 

Skolēnu domes sanāksmju protokoli u.c. materiāli 

Skolēnu pārbaudes darbu rezultāti 

Skolas iekšējās kontroles materiāli 

Valsts pārbaudes darbu protokoli, CE sertifikātu kopijas 

Noteikumi Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Iekšējās kārtības noteikumi 

Darba kārtības noteikumi u.c. 

Cita informācija Skolas gada budžetu tāmes 

Skolēnu izaugsmes dinamikas rādītāji 

Vecāku, skolēnu un pedagogu aptauju rezultāti 

Dažādi statistikas dati 

Direktores sarunas ar pedagogiem, tehniskajiem 

darbiniekiem, skolēniem. 

Aptauju anketas. 
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3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Iepriekšējā skolas akreditācija 2012.gadā notika  bez  ekspertu  klātbūtnes. 
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4.Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1.Pamatjoma ’’Mācību saturs’’ 

2016./2017.mācību gadā skola īsteno 6 izglītības programmas: 

1. Pamatizglītības programma (kods 21011111, licences Nr. V-962, izdota 18.12.2009.) 

2. Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121, licence Nr. V-971, izdota 

18.12.2009.) 

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011, licence 

Nr.V-4968, izdota 15.12.2011.) 

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem( kods 

21015611, licence Nr. V-981, izdota 18.12.2009.) 

5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 

21015811, licence V-4966, izdota 15.12.2011.) 

6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 31011011, licence Nr.V-4968, izdota 15.12.2011.) 

Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām, kurās 

viņi veic savus uzlabojumus. Lai apgūtu mācību standartos paredzēto, pedagogi cenšas mācību 

materiālu saistīt ar reālo dzīvi, tomēr ne visos mācību priekšmetos tam tiek pievērsta atbilstoša 

vērība, piemēram, dialogu kvalitātei angļu valodas stundās, āra nodarbībām ģeogrāfijā, 

dabaszinībās, fizikā. 

Katrā mācību priekšmetā  tematisko plānu izstrāde, kas satur informāciju par izmantoto 

mācību priekšmeta programmu un stundu tēmām, apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu, ir 

brīvprātības princips.  

Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji izmanto skolas piedāvātās iespējas plānot 

individuālo darbu ar talantīgiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Stundu saraksts 

ir veidots saskaņā ar mācību plānu, skolēnu mācību slodze nepārsniedz Izglītības  likumā  noteiktās 

prasības. 

Lai sagatavotos mācību stundai, pedagogi izmanto iegūtās iemaņas darbā ar datoru un 

jaunākajām informācijas tehnoloģijām, tomēr dažiem vēl joprojām sagādā grūtības darbs ar 

interaktīvo tāfeli, darbs Excel, Power Point vidē, dažiem trūkst svešvalodu zināšanu, strādājot ar 

interneta resursiem. 

Lai nodrošinātu izglītības programmu realizāciju, skolas vadība mācību gada  beigās analizē 

skolotāju darba pašvērtējumus un plānojot jauno mācību gadu, ņem vērā skolotāju ieteikumus. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu tematisko plānu izstrādi. 



19  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Izglītības programmas ir 

licencētas un mācību process tiek īstenots 

atbilstoši licencētajām programmām. 

• Skolotāji zina sava mācību 

priekšmeta nozīmi skolas izglītības 

programmu īstenošanā. 

• Visos mācību priekšmetos ir 

pieejami standarti, programmu paraugi un 

izstrādāti mācību satura tematiskie 

plānojumi. 

• Skolotāji realizē mācību procesa 

individualizāciju, papildus strādā ar 

talantīgajiem skolēniem un skolēniem, 

kuriem ir grūtības mācībās. 

• Lielāku uzmanību pievērst mācību 

satura sasaistei ar reālo dzīvi. 

• Uzlabot tematisko plānu kvalitāti 

• Papildināt izglītības programmu 

piedāvājumu vidusskolā ar 

profesionālās ievirzes programmu 

• Pedagogiem nepieciešamā atbalsta 

nodrošināšana jaunāko tehnoloģiju 

izmantošanā mācību procesā. 

 

Kritērija vērtējums-ļoti labi. 

 

4.2.Pamatjoma’’Mācīšana un mācīšanās’’ 

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

 
Izglītības programmu īstenošanas veiksmi nosaka mācību metožu un paņēmienu 

mērķtiecīga izvēle atbilstīgi skolēnu vecumam un spējām, prasmīga mācību stundas organizācija, 

skolēna un pedagoga sadarbības kvalitāte un dialogs, pedagoga profesionalitāte konkrētajā  mācību 

priekšmetā un mācību procesa saikne ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. Katrā 

mācību stundā prasmīgi tiek realizēti mācīšanas un mācīšanās mērķi un tiek nodrošināts kvalitatīvs 

mācību darbs. 

Skolas vadība un metodiskās komisijas regulāri izvērtē un analizē pedagogu darba kvalitāti, 

mācību dokumentācijas kārtību un izvirza uzdevumus trūkumu novēršanai un darba uzlabošanai. 

2016./2017. mācību gadā metodiskajās komisijās tika apspriests un konkretizēts mājas darbu 

apjoms katrā klasē, kas atbilstu skolēna mācību slodzei un nepārsniegtu pieļaujamās normas. Skolā 

tika organizēta skolēnu un viņu vecāku aptauja par mājas darbu lietderību: aptaujā piedalījās 4., 6., 

9., 11. un 12.klašu skolēni un viņu vecāki. Iegūtie aptaujas rezultāti liecina par to, ka mājas darbu 

apjoms un to izpildes laiks lielākajai daļai skolēnu atbilst skolēna slodzei un nesagādā grūtības. 

Savukārt, 40% vecāku norāda uz atsevišķiem mācību  priekšmetiem,  kur  mājas darbu izpilde 

sagādā skolēniem grūtības; kā grūtību iemesls tiek  minēts  mācību  priekšmeta sarežģītais saturs. 

Gandrīz visi skolēnu vecāki izsaka pārliecību, ka mājas darbi ir vajadzīgi, jo tie veicina zināšanu 

nostiprināšanu, liek skolēnam strādāt patstāvīgi, aizpilda brīvo laiku lietderīgi. 

Kaunatas vidusskolas attīstības plāns tiek veidots 3 gadiem. Pašreiz skolā tiek strādāts 

atbilstoši 2015.-2017.gada attīstības plānam, pēc kura plānots mācīšanas un mācīšanās darbs pa 

jomām, nosakot mērķus, uzdevumus, novērtēšanas kritērijus, jomas prioritātes, kontroles un 

pārraudzības mehānismu. 

Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju izmantotās mācību metodes ir atbilstošas 
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mācību priekšmeta saturam, daudzveidīgas un pareizi izvēlētas izglītojamo vecumam un spējām. 

Lielākajā daļā no vērotajām stundām mācību metožu un paņēmienu izvēle nodrošina stundā izvirzīto 

mērķu sasniegšanu, atbilstoši tēmai tiek nodrošināta starppriekšmetu saikne un uzdevumu saikne ar 

reālo dzīvi. Stundas mērķtiecīgi plānotas, skaidrojums skolēniem saprotams. Pedagogu rosināti, 

skolēni aktīvi iesaistās mācību darbā, izsaka un pamato  savu  viedokli,  analizē, pēta un secina. 

Mācīšanas process dod iespēju izglītojamajiem iesaistīties sava darba vērtēšanā. Skolotāji virza 

izglītojamos uz savstarpēju sadarbību, izmantojot pāru un grupu darbu, projekta metodi, diskusijas, 

attīsta spēju strādāt komandā. Skolēni iesaistās savu klases biedru darba vērtēšanā, kā arī attīsta 

pašvērtēšanas prasmes. 

Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās analizē izmantotās mācību metodes. Skolotāji 

izmanto atbilstošas mācību metodes darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī 

atbilstošas mācību metodes darbā ar spējīgākajiem izglītojamajiem. 

Mācīšanas temps ļauj skolēniem sasniegt paredzētos mērķus un uzdevumus. Skolotāji mācīšanas 

metodes izvēlas atbilstoši ikdienas pārbaudes darbu un testu rezultātiem. 

Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu skolotāja un skolēna dialoga kvalitāti, vienotu pieeju un 

pēctecību mācību priekšmetu apguvē, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu, skolā tiek sastādīts 

savstarpējās mācību stundu vērošanas plāns 4. un 5. klasēs; skolotāji, kuri māca šajās klasēs un 

potenciālie mācību priekšmeta skolotāji apmeklē mācību stundas, tā tiek dota  iespēja  sākumskolas 

skolotājiem iepazīties ar mācību standarta prasībām 5.klasē, savukārt pamatskolas skolotāji var 

redzēt, kā viņu potenciālie skolēni darbojas attiecīgajā mācību priekšmetā.  Vērojumu rezultāti tiek 

fiksēti un analizēti metodiskajās komisijās. 

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. 

Skolā ir noteikta kārtība pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanā un analīzē, regulāri tiek  pārbaudīta 

mācību dokumentācija un tās kvalitāte, atbilstība skolas prasībām. 

Skolas metodiskajās komisijās ir izstrādāta vienota mājas darbu sistēma, tā nosaka izglītojamā 

individuālā darba veidu, biežumu, apjomu un vērtēšanu. Mājas darbu sistēmu zina un ievēro visi 

skolotāji. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, mājas darbi ir mērķtiecīgi, to apjoms   ir optimāls, 

sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem. Visi skolēni un viņu vecāki ir iepazīstināti ar skolā 

pastāvošo mājas darbu sistēmu. Skolēni un viņu vecāki papildus par mājās uzdoto tiek informēti ar 

ierakstiem dienasgrāmatā. 

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina skolēnu 

informēšanu un regulē viņu slodzi. Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam skolēnam ir pieejamas 

konsultācijas mācību priekšmetos, kuru grafiks ir katra skolēna  dienasgrāmatā,  mācību priekšmetu 

kabinetos, skolas informācijas stendā un skolas mājas lapā. 

Katru gadu 2.semestrī devīto klašu skolēni tiek aicināti uz tikšanos ar mācību priekšmetu 

skolotājiem, lai iepazītos ar izvēles mācību priekšmetiem, turpinot mācības vidusskolā un apgūstot 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods  31011011). Tādā veidā 

skolotāji iepazīstina ar sava mācāmā priekšmeta būtību, tā nozīmi nākotnes profesijas vai augstskolas 

studiju programmas izvēlē. 

Visu mācību priekšmetu programmu īstenošanā tiek nodrošināta mācību procesa saikne   ar 

reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, iesaistot skolēnus daudzveidīgā praktiskā darbībā.  Skolas 

administrācija pastāvīgi saņem dažādu izglītojošu konkursu, projektu piedāvājumus no valsts un 

nevalstiskajām organizācijām, lai iesaistītu skolēnus un veidotu viņos radošumu un pašizpausmes 

prasmes; informācija tiek izvietota skolā uz informācijas stendiem vai nodota mācību priekšmetu 

skolotājiem, kuri rosina skolēnus piedalīties dažādās aktivitātēs. Diemžēl ne vienmēr skolēni izrāda 

ieinteresētību. Mācību procesā iegūtās zināšanas tiek pielietotas dažādos pasākumos. 
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Lai veidotu mācību stundu interesantāku, skolotāji meklē jaunas idejas, patstāvīgi veido 

mācību metodiskos materiālus, izstrādā darba lapas, vingrinājumu kopas  un pārbaudes darbus,  ko 

prezentē metodiskajās komisijās un pedagogu radošo darbu skatē skolā, tomēr ir diezgan pasīvi, lai 

ar savu darba pieredzi iepazīstinātu citu skolu kolēģus. 

Skolā nodrošinātas iespējas individuālai sadarbībai starp skolas atbalsta personālu un 

izglītojamajiem, taču ne vienmēr skolēni un skolēnu vecāki izmanto šīs piedāvātās iespējas. 

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Rāznas nacionālo parku. Skola regulāri piedalās vides 

saglabāšanas un sakopšanas programmās un projektos. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Pedagogu kolektīvs ir radošs un 

ieinteresēts, pilnveido sevi metodiskajā 

darbā, regulāra tālākizglītība. 

• Priekšmetu skolotāji ļoti labi pārzina 

mācāmo priekšmetu, prot mērķtiecīgi 

izskaidrot apgūstamo tēmu un ievieš 

savā darbā mūsdienīgas mācību 

metodes, mācību procesā lieto jaunākās 

informācijas tehnoloģijas. 

• Labvēlīga emocionālā vide skolotāju un 

izglītojamo sadarbībai. 

• Izstrādāta vienota zinātniski pētnieciskā 

darba kārtība. 

• Pedagogiem veidot metodiskās 

izstrādes un piedalīties metodiskajās 

skatēs ne tikai skolā, bet arī novadā. 

• Turpināt darbu individuālās pieejas 

katram izglītojamajam nodrošināšanā. 

• Rast iespēju plašāk saistīt mācību 

procesu ar reālo dzīvi. 

• Skolotājiem un klašu audzinātājiem 

akcentēt vienotu prasību ievērošanu. 

• Skolas padomes aktīvāka iesaistīšana 

skolas darbā. 

 

Kritērija vērtējums – ļoti labi 

 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

 

Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanās procesu un veido viņu mācību 

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

savu un citu skolēnu darbu, strādāt radoši, atbilstoši spējām. Visiem skolēniem tiek piedāvāta 

iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi citiem skolēniem mācību stundās, piedaloties 

projektu darbā, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos un konferencēs. Skolotāji uzskata, ka mācību metodes un izmantotie resursi ir atbilstoši 

ikdienas mācību stundu kārtējās mācību tēmas, pārbaudes darbu un eksāmenu prasībām un 

nodrošina augstus mācību sasniegumus. Vecāku sapulcēs vecāki tiek regulāri informēti par mācību 

darbam izvirzītajām prasībām . 

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. 

Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra.  Mācību sasniegumus 

apkopo un analizē metodiskajās komisijās, skolotāju sanāksmēs, izskata skolas vadības sēdēs ar 

mērķi saskaņot tālākos mācību darbības virzienus. 

Mācību darba sasniegumi tiek apkopoti un analizēti daudzpusīgi un salīdzinoši  1.  semestra 

beigās, mācību gada noslēgumā un pēc valsts pārbaudes darbu rezultātiem. Iegūtie secinājumi tiek 

apspriesti un izmatoti mācību priekšmeta un skolēnu mācīšanas un audzināšanas darba pilnveidei. 

Skolā valda labvēlīgs mikroklimats. Nopietna uzmanība veltīta pašvērtējuma prasmju 

izkopšanai par izpildīto darbu individuāli vai grupās mācību priekšmetos. Skolēni iesaistās  dažādu 
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konkursu un pasākumu organizēšanā, aktīvi apmeklē dažādus muzejus, piedalās mācību 

ekskursijās, sporta sacensībās, iesaistās karjeras izglītības pasākumos.   Skolā katru gadu   notiek 

radoši pasākumi mācību priekšmetos – konkursi, viktorīnas un tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, skolas absolventiem. 

Tomēr daļa skolēnu savas spējas mācību procesā izmanto viduvēji un atzīst, ka viņiem trūkst 

motivācijas mācīties. Kā galveno faktoru motivācijas trūkumam skolēni atzīst neprasmi plānot 

laiku, nepietiekamu kontroli mājās, mācīšanas tempu, lielo informācijas apjomu un nelabvēlīgus  

sociālos apstākļus. 

Pārbaudot skolēnu rakstu darbus, jāsecina, ka ne vienmēr skolēni pievērš  uzmanību  savam 

rokrakstam, neievēro rakstu darbu veikšanas nosacījumus; daži uzskata, ka zīmējumi, smērējumi 

burtnīcās nav nekas nosodāms, turklāt ne visi skolotāji izdara aizrādījumus šādiem skolēniem. 

Skolēniem tiek plānotas un piedāvātas konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai, 

pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai un neskaidro jautājumu noskaidrošanai. Lielākā daļa skolēnu 

labprāt izmanto konsultāciju laiku savu zināšanu papildināšanai un nostiprināšanai. 

Lielākā daļa skolēnu apzinīgi apmeklē skolu, tomēr ir skolēni, kuri regulāri kavē skolu,  kas 

rada grūtības mācīšanās procesā. 

Novadā  un  skolā  ir izveidota vienota kavējumu  uzskaites  sistēma, analizēti kavējumu 

iemesli, skolas   vadības   sēdēs   un  skolotāju  sanāksmēs   tiek  periodiski   izvērtēts darbs  ar 

skolēniem, kuri kavē mācību stundas, un viņu vecākiem. Par kavējumiem tiek informēts 

pašvaldības sociālais darbinieks. Skolotāji kopā ar vecākiem cenšas novērst kavējumus, tomēr 

atsevišķās klasēs tie ir visai lieli un rada problēmas sekmīgam mācību darbam .Dažos gadījumos 

skolēni ar zemu motivāciju traucē darbu citiem skolēniem, tādējādi demonstrējot savu nostāju  

pret mācīšanās procesu. 

 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Mācību sasniegumu dinamikas uzskaite 

uzskatāmi parāda katra skolēna 

attieksmi un sasniegumus klasē un tās 

veidošanā iesaistīti paši skolēni. 

• Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide. 

• Skolēni labprāt prezentē sava darba 

rezultātus, strādājot ar jaunākajām 

tehnoloģijām. 

• Novadā un skolā ir izveidota vienota 

kavējumu uzskaites sistēma. 

• Visos mācību priekšmetos uzsvērt 

rakstu darbu kultūras nozīmi. 

• Panākt mācību motivācijas 

paaugstināšanos skolēniem, atbalstot 

viņu izaugsmi un talantus 

• Samazināt skolēnu stundu kavējumus 

 

Kritērija vērtējums – labi. 
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4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktai mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai un skolā izstrādātās Kaunatas vidusskolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai, kas nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, veicinot 

izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā, motivējot 

izglītojamo dzīvei nepieciešamu zināšanu un prasmju apguvei, mācību sasniegumu pilnveidei, 

sekmējot līdzatbildību par mācību rezultātiem. 

Tiek pievērsta uzmanība bērniem ar mācīšanās, uzvedības problēmām, iesaistot skolas 

atbalsta komandu. 

Katra semestra sākumā skolēni veido „Prognožu lapas”, kur ieraksta vērtējumu, kādu viņi 

plāno saņemt semestra beigās. Pēc liecību izsniegšanas skolēni veic savu plānu realizācijas 

izvērtējumu, novērtē savu sniegumu; klašu audzinātāji pauž savu viedokli; savukārt, vecāki, 

iepazīstoties ar bērna vērtējumiem liecībā, ieraksta savas domas „Prognožu  lapā”.  Skolotāji 

atzīst, ka mērķu izvirzīšana katram skolēnam semestra sākumā ir motivējoša savu mērķu 

sasniegšanā. 

Skolā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, analizē to, 

secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. Skolas administrācija 

regulāri (3 reizes semestrī) apkopo informāciju par nesekmīgajiem skolēniem  skolā  un 

iepazīstina ar to skolas pedagogus skolotāju sapulcēs, kas notiek 2 reizes mēnesī. Mācību 

dokumentācija, sekmju kopsavilkumi pa mēnešiem, semestru beigās, mācību gada atskaites, 

skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze, metodisko komisiju un vadības sanāksmju 

protokoli, mācību procesa kvalitātes analīzes metodiskajās komisijās liecina par skolēnu 

sasniegumu vērtēšanas procesa virzību. 

Skolēniem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība lielākajā daļā mācību priekšmetu. 

Pedagogi sasniegumu vērtēšanas kārtību ievēro. Skolotāji veido vienotus pārbaudes darbus, 

paredzot vērtēšanas kritērijus un divu nedēļu laikā pēc rezultātu paziņošanas dod iespēju 

skolēniem uzlabot mācību sasniegumus. 

Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. 

Skolotāji pamato izglītojamā darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Gandrīz  visi  pedagogi 

par mācību priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informē izglītojamos katras tēmas  

sākumā. 

Izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem. Katru  

mēnesi audzinātāji sagatavo sekmju izrakstus, kuros fiksē gan mēneša  laikā  saņemtos 

vērtējumus, gan izglītojamo kavējumus. Par informācijas saņemšanu vecāki sekmju izrakstos 

parakstās. Informācija par bērna sasniegumiem atainojas arī skolēna dienasgrāmatā visu mācību 

gadu. Pedagoģiskās padomes sēdēs un metodiskajās komisijās tiek analizēta atsevišķu mācību 

priekšmetu un klašu grupu vērtēšanas procesā iegūtā informācija. Atbilstoši rezultātiem tiek 

pārskatītas un izvērtētas stundās izmantotās mācību metodes, tematiskajos un individuālajos 

plānos tiek veiktas korekcijas, tiek pilnveidots metodiskais darbs. Skolēnu izaugsme tiek 

atspoguļota izaugsmes un dinamikas kartēs. 2016./2017.mācību gadā skolā tika organizēta 

skolēnu, viņu vecāku un skolotāju aptauja par vērtēšanas kārtību Kaunatas vidusskolā. No 

aptaujātajām klasēm aptaujā piedalījās 62.5% skolēnu vecāku, 52% skolas pedagogu un 68% 

skolēnu. Aptaujas rezultāti liecināja, ka ar vērtēšanas kārtību apmierināti ir 57% skolēnu, 58% 

skolēnu vecāku un 50% pedagogu. Tika sniegti ierosinājumi vērtēšanas kārtības uzlabošanai. 
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Ko ierosina skolēni: 

• Punktu skala pie katra pārbaudes darba; 

• Vairāk darbu uz „i” un „ni”, lai summētu punktus pie pārbaudes darba uz atzīmi; 

• Mazāk subjektīvisma; 

• Vairāk vērtēt mutvārdu atbildes. 

Ko ierosina pedagogi: 

• 50% aptaujāto pedagogu nevēlas redzēt vērtējumu „i” un „ni”; 

• Ikviena skolēna darbu vērtēt ar atzīmi; 

• Likt atzīmes, sākot ar 3.klasi. 

Ko ierosina skolēnu vecāki: 

• Atteikties no „i”un „ni”; 

• Likt vairāk atzīmju; 

• Atgriezties pie iepriekšējās vērtēšanas sistēmas. 

 

Metodiskajās komisijās tika apspriesti aptaujas rezultāti, veikti vērtēšanas kārtības 

uzlabojumi. 

Divas reizes mācību gadā tiek organizētas vecāku sapulces. Gan  skolas,  gan  klases 

vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par skolas mācību darba organizāciju, par jaunākajiem 

normatīvajiem aktiem izglītības jomā, tiek analizēti aptauju rezultāti, vecāki tiek iepazīstināti ar 

valsts pārbaudes darbu norises kārtību, par atbalsta pasākumiem un atbrīvojumiem no valsts 

pārbaudes darbiem, par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē u.c. 

Skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktores vietniece izglītības 

jomā, kura veic regulāru pārraudzību par veiktajiem ierakstiem e-klases   žurnālos,  sekmju  

kopsavilkumu žurnālos. Iegūtā informācija tiek analizēta un nepieciešamie uzlabojumi tiek pārrunāti 

ar katru skolotāju individuāli. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Izstrādāta vienota Kaunatas vidusskolas 

izglītojamo mācību sasniegu vērtēšanas 

kārtība, ar to iepazīstināti skolotāji, 

skolēni, vecāki. 

• Skolā ir plaša un daudzveidīga skolēnu 

mācību sasniegumu datu uzskaite , kas 

tiek izmantota mācību darba pilnveidei. 

• Izglītojamie un viņu vecāki regulāri 

tiek informēti par mācību 

sasniegumiem. 

• Mācību priekšmetu metodiskajās 

komisijās pilnveidot vienotas prasības 

pārbaudes darbu izveidē un vērtēšanā. 

 

Kritērija vērtējums-ļoti labi 
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4.3. Pamatjoma’’Skolēnu sasniegumi’’ 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē. Skolēnu 

sasniegumi ikdienā un pārbaudes darbos tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi. Pedagogi 

un direktora vietniece izglītības jomā koordinē un analizē skolēnu sasniegumus un seko viņu 

izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā, kā arī periodiski pēc 

dažādiem skolas vai valsts pārbaudes darbiem mācību gada laikā. 

Skolēnu mācību sasniegumi tiek analizēti mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, vadības apspriedēs, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa 

kvalitātes paaugstināšanu. 

Lielāka uzmanība tiek pievērsta 9.un 12.klašu skolēniem, kā arī tiem skolēniem, 

kuriem nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem. 

Skolotāji, veicot mācību darba analīzi, apkopo semestra un mācību gada rezultātus, 

balstoties uz četriem vērtējuma līmeņiem: 

9,10 balles - izcils līmenis; 

6, 7, 8 balles - optimāls līmenis; 

4, 5 balles - pietiekams līmenis; 

1, 2, 3 balles - nepietiekams līmenis. 

Skolēnu sniegums mācību priekšmetā tiek izteikts procentuāli pa līmeņiem. Bez tam 

ikvienam skolotājam ir skolēnu sasniegumu dinamikas karte, kur tiek fiksēti ikviena skolēna 

sasniegumi mācāmajā priekšmetā pa semestriem un gadiem. Skolotāji izdara secinājumus un 

prognozē turpmāko darbību. Klašu audzinātāji katra semestra beigās apkopo klases iegūtos 

vērtējumus mācību priekšmetos, analizē klases darbību kopumā, izvirza mērķus turpmākajam 

periodam. Savukārt direktora vietniece izglītības jomā analizē iegūto informāciju, aktualizē 

problēmas pedagoģiskās padomes sēdēs, sniedz statistisku informāciju par klašu sekmību, 

stundu kavējumiem, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu. 

Skolēnu sasniegumu dinamika tiek pētīta atbilstoši skolā realizētajām izglītības 

programmām; skolēnu attīstības dinamiku, kas apgūst speciālo izglītības programmu, analizē 

skolas speciālais pedagogs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.Izglītojamo  sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
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2016.-2017.mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti salīdzinājumā ar 

vidējiem rādītājiem Rēzeknes novada skolās un valstī(lauku vidusskolās pēc 

urbanizācijas tipa) 

 
Secinājumi: no diagrammas redzams, ka visos mācību priekšmetos centralizēto eksāmenu vidējie 

vērtējumi pārsniedz vidējos rādītājus gan novadā, gan valstī. 

 

 

Skolas kopējie centralizēto eksāmenu rādītāji, salīdzinot ar kopējiem 

rādītājiem valstī 2016.-2017.mācību gadā 

 
Secinājumi: Kaunatas vidusskolas vidējais kopējais rādītājs ir 60.89 %, valstī- 49,1. Vidējo 

rezultātu reitingā tas ļauj skolai ierindoties 76.vietā no 425 valsts skolām. Savukārt, starp 

Rēzeknes novada skolām Kaunatas vidusskola ir ierindojusies 1.vietā. 
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Skolas vidējie rādītāji centralizētajos eksāmenos 2015.-2017.gadā 

pa mācību priekšmetiem 

 

Secinājumi: 

Salīdzinot skolas vidējos rādītājus mācību priekšmetos pēdējos trijos gados, visaugstākie rādītāji ir 

sasniegti 2016.-2017. mācību gadā, bet zemākie rādītāji ir bijuši 2015.-2016.mācību gadā. 

 

2015.-2016.mācību gads, salīdzinot ar valstī vidējo 

 

 
Secinājumi: 2015.-2016.mācību gadā CE vidējie rādītāji kaunatas vidusskolā bija zemāki nekā 

valstī, izņemot krievu valodu un valsts valodu 9.klasē. 
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2014.-2015.mācību gads, salīdzinot ar valstī vidējo 

 

 
Secinājumi: Augstāki rezultāti nekā valstī tika sasniegti krievu valodā-svešvalodā, pārējos 

priekšmetos tie pietuvojās vidēji  valsts rādītājiem. 

 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti, salīdzinot ar Rēzeknes novada skolu 

vidējiem rādītājiem un valstī vidējiem 2015./2016.mācību gadā. 

 

3.klase 

 
Secinājumi:  vislabākie vidējie rādītāji ir latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā, kas ir 

labāki par novada un valsts vidējiem rādītājiem. Nedaudz atpaliek no vidējiem novada rezultātiem latviešu 

valoda, bet matemātikā un krievu valodā(dzimtajā) rezultāts ir zemāks nekā novadā un valstī. 
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6.klase 

 
Secinājumi: vislabākie vidējie rādītāji ir latviešu valodā(dzimtajā), kas ir labāki par novada un valsts 

vidējiem rādītājiem. Matemātikas un latviešu valodas mazāktautību  programmā rezultāti ir gandrīz līdzīgi 

ar novada vidējiem, bet atpaliek no valsts, bet krievu valodas(dzimtās) un dabaszinību vidējie rezultāti 

atpaliek no novada un valsts. 

 

 

9.klase 

 
Secinājumi: Visaugstākie vidējie rādītāji ir sasniegti latviešu valodā, kas ir labāki par novada un valsts 

rezultātiem. Nedaudz no vidējiem novada rezultātiem atpaliek matemātika. Savukārt, angļu valoda un 

vēsture, lai gan uzrāda augstākus rādītājus nekā matemātika, atpaliek no novada un valsts vidējā rezultāta. 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti, salīdzinpt ar Rēzeknes novada skolu 

vidējiem rādītājiem un valstī vidējiem 2016./2017.mācību gadā. 

 

3.klase 

 

 
Secinājumi: latviešu valodā(dzimtajā) un latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā ir sasniegti 

augstāki vidējie rezultāti nekā novadā, bet nav pārsniegti valstī vidējie. Matemātikā ir labāki rezultāti nekā 

valstī, bet zemāki nekā novadā. Krievu valodas vidējie rādītāji nedaudz atpaliek no novada un valsts. 

 

6.klase 

 
Secinājumi: latviešu valodas(dzimtās) rezultāti ir gandrīz līdzigi ar novada vidējiem rādītājiem, bet 

nesasniedz valsts vidējos, matemātikā un latviešu valodā mnazākumtautību izglītības programmā ir 

sasniegti labāki rezultāti nekā novadā, bet nav pārsniegti valsts vidējie rādītāji. Krievu valodā un 

dabaszinībās ir zemāki rādītāji nekā novadā un valstī. 
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9.klase  

 

 
 

Secinājumi: visos mācību priekšmetos 9.klases skolēni ir sasnieguši augstākus vidējos rezultātus nekā 

novadā un valstī, izņemot vēsturi, kur vidējie rādītāji nedaudz atpaliek no valstī vidējā. 
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 4.4.Atbalsts izglītojamiem. 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts un  sociālpedagoģiskais atbalsts  

           Skolā darbojas atbalsta personāls- psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, medicīnas 

darbinieks, skolotāja palīgs.Skolas medicīnas darbiniekam ir ierīkots kabinets un noteikts darba 

laiks.Medicīnas darbinieks informē skolotājus par bērnu veselības stāvokli, atbrīvojumus no sporta 

nodarbībām, redzes un dzirdes problēmām, seko, lai skolēni savlaicīgi saņemtu profilaktiskās potes un 

informē vecākus. Medicīnas darbinieks  kopā ar audzinātājiem plāno un vada nodarbības par veselības, 

pirmās palīdzības  un drošības jautājumiem. 

                Skolā sistemātiski tiek apzinātas  skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, par to rūpējas 

atbalsta personāls un audzinātāji. Skola sniedz palīdzību gan vecākiem, gan skolēniem, ja rodas 

psiholoģiskā rakstura problēmas. Īpaši tiek strādāts  pie pirmo un piekto klašu audzēkņu adaptācijas 

procesā. Atbalsta personāls regulāri piedalās vecāku sapulcēs, audzinātāju pasākumos,plāno nodarbības 

ar bērniem, skolotājiem un vecākiem. 

         Skolā ir sava ēdnīca. Skolā notiek pagarinātās dienas nodarbības līdz 16.00 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo 

atbalsta personālu. 

• Skola rīko adaptācijas pasākumus 

visiem 1., 5., 10. klašu skolēniem. 

• 1.–4. klašu skolēni var piedalīties 

pagarinātās dienas grupas nodarbībās 

• Attīstīt izpratni skolēnos par veselīgu 

dzīvesveidu. 

• Rehabilitācijas pasākumu attīstīšana un 

pilnveide 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 

            

        Skolā ir izstrādāti noteikumi, lai nodrošinātu skolēnu drošību pasākumos, Skolas teritorijā, 

ekskursiju laikā un kabinetos, ar tiem ir iepazīstināti  visi skolēni.Sadarbībā ar Reģionālo policiju, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, regulāri notiek dažādi drošības pasākumi visām klašu grupām. 

Skolā ir izstrādāti Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un Darba drošības instrukcijas. 

Gan skolēni, gan Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar tiem normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Tēmas 

par drošības jautājumiem ir paredzētas audzināšanas plānā, un klases audzinātāji par to veic pārrunas. 

Elektroniskā  versija ir pieejama. 

         Katrā stāvā ir evakuācijas plans. Skolēni un Skolas personāls ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas 

situācijās un evakuācijas gadījumā, tiek veikta praktiska apmācība. Medicīnas darbinieks  kopā ar 

audzinātājiem plāno un vada nodarbības par veselības, pirmās palīdzības  un drošības jautājumiem. 

            

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā 

apstiprinātas drošības instrukcijas un 

noteikumi, skolēni, skolas darbinieki un 

vecāki ir iepazīstināti ar prasībām un 

tās ievēro. 

• Turpināt sadarbību ar atbalsta 

dienestiem pašvaldībā. 
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• Skolēni un skolas darbinieki zina, kā 

rīkoties negadījumu, traumu, 

saslimšanas gadījumos. 

• Skolā ir izstrādāti un izvietoti 

evakuācijas plāni ar norādījumiem 

rīcībai ekstremālās situācijās. 

•  

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

4.4.3.Atbalsts personības veidošanā. 

Klases audzinātāju darbs ir plānveidīgs un notiek saskaņā  ar skolas audzināšanas darba plānu, kurā ir 

iekļautāstēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. Skolā drbojas Skolēnu 

pašpārvalde, kurā skolēni  tiek virzīti no katras klases ar vēlmi darboties Skolas un skolēnu labā. 

Pašpārvaldi vada demokrātiski ievēlēts presidents un tās darbību koordinē direktora vietnieks izglītības 

jomā. Skolas ārpusstundu pasākumu plans tiek veidots balstoties uz Skolas tradīcijām, Skolas darba 

prioritātēm un skolēnu interesēm. Pasākumu organizēšanā un vadīšanā veiksmīgi piedalās skolēni. Skola 

piedāvā plašu interešu un sporta nodarbību klāstu. Uzsāka darbu Rēzeknes mākslas vidusskolas filiāle. 

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes novada sporta skolu. Skolotājiem tiek prasīta kvalitatīva 

skolēnu izglītošana, tāpēc regulāri tiek apmeklēti dažādi kursi, pasākumi, lai turpinātu tālākizglītību un 

celtu savu profesionālo kvalifikāciju. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā tiek organizēti informatīvi pasākumi par īstenotajām izglītības programmām 

potenciālajiem skolēniem un viņu vecākiem. Skolas skolotāji veic informatīvās sanāksmes 

Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Informācija par izglītības programmām ir pieejama skolas 

mājas lapā www.skolakaunata.lv. 

 

Skolas bibliotēkā ir pieejama plaša informācija skolēniem un vecākiem par karjeras izvēles 

iespējām. Datorklasē skolēni var izmantot internetu, lai iegūtu informāciju par karjeras izglītību. 

 

Skolā patstāvīgi organizē karjeras izvēles pasākumus 9. un 12. klasēm. Vairāki pedagogi 

pilnveidojuši savu kompetenci karjeras izglītības kursos. Skola ir iesaistījusies projektā par 

karjerizglītību. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolā ir pieejama nepieciešamā 

informācija par karjeras izvēles 

jautājumiem. 

• Skolēniem ir pieejami interneta resursi 

par karjeras izglītības iespējām. 

• Skolā ir iespēja konsultēties ar karjeras 

izglītības speciālistiem 

• Skolas audzināšanas programmā un 

klašu audzinātāju darba plānojumā 

iekļautas tēmas par karjeras izglītību. 

• Aktīvāk iesaistīt vecākus karjeras 

izvēles pasākumos 

http://www.skolakaunata.lv./
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Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Skolā atbalsta talantīgo bērnu dalību olimpiādēs, projektos, zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādē. Pašvaldībā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Par apbalvojumiem un stipendijām izglītības 

iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”. Skolotāju un skolēnu panākumi tiek novērtēti ar naudas 

balvām. 

 

Skolas atbalsta personāls nodrošina palīdzību skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

Notiek sadarbība starp skolotājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. 

 

Palīdzību mācību darbā skolēni var saņemt, apmeklējot individuālās konsultācijas, kas 

organizētas skolēniem pieejamā laikā. Mācību darbā palīdzību var saņemt, apmeklējot pagarinātās 

dienas grupas nodarbības (1. –4. klašu skolēniem). Mācību darbam nepieciešamo informāciju var 

iegūt skolas bibliotēkā un datorklasē. 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

4.4.6. Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām 

 

 Skolā mācās skolēni ar speciālajām vajadzībām, kuriem ir mācīšanās grūtības un garīgās 

attīstības traucējumi. Skolā tiek dota iespēja skolēniem ar speciālām vajadzībām apgūt savam spēju 

un attīstības līmenim atbilstošu izglītību, piedāvājot 3 speciālās pamatizglītības programmas. 

Skolotāju un atbalsta personāla darba formas, metodes, mācību saturs, izvēlētā metodika pēc būtības 

ir vērsta bērna ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta sniegšanai. Vērtēšanas 

kā mācību procesa sastāvdaļas kritēriji ir atbilstoši skolēnu  attīstības,  spēju un izaugsmes iespēju 

robežām. Visiem izglītojamajiem ir programmām atbilstoši Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi. Katram bērnam skolā ir sava personas lieta, kas glabājas skolas kancelejas seifā. 

Atbalsts skolēniem tiek organizēts, veicinot un atbalstot vecāku līdzdalību izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām integrēšanā un iekļaušanā izglītības procesā un mazinot sociālo atstumšanu. 

Skolas speciālisti sniedz konsultācijas arī skolēnu vecākiem ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek veidots tā, lai tas nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības 

programmas apguvi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem; par izmaiņām stundu 

sarakstā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem tiek informēti izglītojamie un viņu 

vecāki; mācību priekšmetu skolotāji sastāda individuālos izglītības plānu mācību priekšmetā, ar tiem 

tiek iepazīstināti arī izglītojamā vecāki. Ne retāk kā 2 reizes semestrī tiek skatīta individuālo 

izglītības plānu izpilde, lai izvērtētu skolēna attīstības dinamiku, ar rezultātiem tiek iepazīstināti 

skolēna vecāki. 

Kvalitatīvu speciālās pamatizglītības programmu realizāciju veicina metodiskais, 

psiholoģiskais, medicīniskais nodrošinājums, skolas darba organizācija, fiziskā un estētiska vide. 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Licencētas trīs speciālās izglītības 

programmas. 

• Skolotāji izstrādā individuālos 

izglītības plānus visos mācību 

• Pilnveidot diferencētu un individuālu 

pieeju skolēniem ikdienas mācību 

procesā. 
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priekšmetos. 

• Skolēnu sasniegumu dinamika tiek 

vērtēta 4- 5 reizes mācību gadā. 

• Notiek atbalsta personāla sadarbība ar 

mācību priekšmetu skolotājiem 

• Tiek nodrošināti atbalsta pasākumi 

ikdienā un valsts pārbaudes darbos 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar skolēna ģimeni 

 

Skola regulāri informē vecākus par tās darbību. Informāciju par Skolas darbu var iegūt skolas 

mājaslapā vai e-klasē. 

 

Klašu audzinātāji nodrošina informācijas apriti starp Skolu un vecākiem par Skolas darbu. 

Individuālās pārrunās ar skolas administrāciju un priekšmetu skolotājiem vecāki tiek aicināti 

sadarboties ar Skolu un skolotājiem. 

 

Mācību gada laikā vecāki var iegūt informāciju par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura 

jautājumiem klašu vecāku sapulcēs, informatīvā sanāksmē 1. septembrī, Skolas vecāku kopsapulcēs, 

vecāku dienās, individuālās sarunās, e-klasē. Vecāki saņem informāciju par darba rezultātiem, mācību 

uzdevumiem, izmaiņām mācību saturā, Skolas darba aktualitātēm. Sapulcēm ir gan izglītojošs, gan 

informatīvs raksturs. 

Vecāku dienu laikā vecākiem ir iespēja apmeklēt mācību stundas, individuāli tikties ar katru 

pedagogu, iegūt zināšanas, kas noder saskarsmē ar savu bērnu. 

Pēc vecāku kopsapulcēm vienmēr tiek apkopota un analizēta informācija par vecāku 

aktivitāti. Pēdējo divu gadu laikā vecāki skolas rīkotos pasākumus sāka  apmeklēt lielākā skaitā,  jo 

atzīst, ka vecāku sapulces un tikšanās skolā ir labi sagatavotas un pārdomāti organizētas. 

Skolas darbam nepieciešamo informāciju par skolēnu vecākiem regulāri atjauno klašu 

audzinātāji, ierakstot audzinātāja dienasgrāmatā, kā arī skolēnu personas lietā. 

Klašu žurnālos vai speciālās sarunu lapās tiek veikti ieraksti par individuālo sarunu tematu. Klašu 

audzinātāji veido portfolio par audzināmo klasi, ievieto tajā vecāku sapulču protokolus un citus 

materiālus, ko nosaka vienotā klases audzinātāja darba kārtība skolā. 

Klases audzinātāji katra mēneša beigās sagatavo skolēnu sekmju izrakstus, kuros fiksē mēneša laikā 

saņemtos vērtējumus, apkopo kavējumus un par tiem ziņo skolēnu vecākiem. Par informācijas 

saņemšanu gandrīz visi vecāki parakstās. 

Aktīvi strādā Skolas padome, tā sadarbojas ar  skolas  vadību  dažādu  jautājumu risināšanā. 

Iespēja aktīvi līdzdarboties ir katram no vecākiem. Katras klases vecāku pārstāvis darbojas Skolas 

padomē. Skolas padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts no vecāku vidus. Vecāku izteiktos priekšlikumus 

izvērtē un secinājumus izmanto turpmākajā skolas darbā. 

 

 

 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
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• Skola regulāri informē skolēnu ģimenes 

par skolēnu mācību sasniegumiem, 

stundu apmeklējumu, uzvedību un 

attieksmi pret mācību darbu. 

• Vecākiem regulāri tiek dota iespēja 

apmeklēt skolā rīkotos pasākumus 

• Sadarbības formu pilnveidošana 

darbam ar ģimeni 

• Attīstīt vecāku pedagoģisko 

kompetenci, organizējot izglītojošus 

pasākumus. 

Vērtējuma līmenis  - labi 
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4.5. Pamatjoma „Skolas vide’’ 

4.5.1. Skolas mikroklimats 

 

Skolas kolektīvs mērķtiecīgi strādā, lai radītu skolas mikroklimatu, kurā būtu patīkami 

uzturēties gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Kolektīvs domā par skolas tēla un 

atpazīstamības veidošanu. Skolai ir savas tradīcijas, pasākumi kopības un piederības sajūtas 

apliecināšanai. Skolai ir sava atribūtika – karogs, skolas himna. Skolai ir sava mājas lapa. 

Daudzi pasākumi ir nozīmīgi un tradicionāli: sadarbība ar citām skolām (tautas deju kolektīvu 

sadraudzības pasākumi ar novada skolām, tautas deju kolektīviem, novada skolu 9. kl. salidojumi); 

sporta aktivitātes( skolotāja V.Bernāna piemiņas kauss krosā, „Nakts ekstrēms”- orientēšanās 

sacensības, kurās piedalās arī novada un reģiona skolas, sporta  aktivitātes  jauniešiem – skolas 

„Lāčplēsis”, brauciens uz „Lido” kalnu); tautas tradīciju saglabāšana un izkopšana (Mārtiņdienas 

tirgus, Ziemassvētku piparkūku tirdziņš, Meteņi); vecāku līdzdalība pasākumu veidošanā (vecāku 

darbu izstāde, Maslenica, labdarības pasākums, Ziemassvētku koncerts); karjeras izglītības pasākums 

(tikšanās ar augstskolu studentiem - bijušajiem skolēniem); sadarbība Rāznas nacionālo parku 

(izglītojošās stundas, pārgājieni, tematiskas prezentācijas); vides izglītības programmas pasākums 

„Putnu dienas”; skolēnu radošo darbu izstādes; skolotāju dienas, valsts svētku, māmiņu dienas 

koncerti, absolventu salidojums, skolas tematiskie vakari un „Lukturīšu” diskotēkas 1.-4., 5.-7.kl. 

grupām. 

Skolas tēla popularizēšana (godalgotas vietas sporta sacensībās, līdzdalība dabas vērotāju projektā, 

tautas deju kolektīva un folkloras kopas uzstāšanās novada, republikas un ārpus valsts pasākumos,  

piedalīšanās  eseju  konkursos,  CSDD,  Zemkopības  ministrijas  rīkotajā konkursā, 

„Esi mobils” konkursā, „Zaļākā klase”, „Mammadaba meistarklase”, Rādi klasi, folklorā, tautas dejās, 

Zvaigznīšu parādē, mūsdienu deju festivāls, erudītos, daiļlasīšanas konkursos, muzikālajos konkursos, 

teātru izrādēs, vizuālās mākslas konkursos) 

 Skolēnu iesaistīšanās projektos: priekšlikumi un idejas sagatavošanas darbos projektā „Veido 

savu nākotni pats”, „Best performance” 

 Absolventu vakaru organizēšana 

 Jaunu tradīciju veidošana: skolas “Mākslas dienas” izstādes, ”Muzeju nakts .” u.c. 

Skolas tēla popularizēšanu veicina skolēnu dalība un sasniegumi dažādos konkursos, 

sacensībās, pasākumos, kā arī sižeti televīzijā un publikācijas presē. 

Svarīga nozīme pasākumu sagatavošanā ir skolēnu pašpārvaldei, kā arī interešu izglītības 

programmu dalībniekiem. Sagatavošanās pasākumiem notiek ar klašu kolektīvu un skolas  interešu 

izglītības programmu dalībnieku un pedagogu piedalīšanos, veicinot sadarbību kopīga mērķa 

sasniegšanā. Plaša pasākumu programma tiek veidota Valsts svētku atzīmēšanai  visās  klašu 

grupās.Uz Ziemassvētku balto koncertu un citiem lieliem pasākumiem tiek aicināti pensionētie 

skolotāji. 

Skolas kolektīvs un skolēni katru gadu  aktīvi  piedalās  Makulatūras vākšanas akcijā. 

Skolā tiek sekmēta pozitīva un atbalstoša sadarbības vide. Skolas darbības pamatā ir 

labvēlīgas atmosfēras radīšana starp skolēniem, skolotājiem un skolas atbalsta personālu. Skolēni 

jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Vecāki uzskata, ka 

skolas darbinieki pret izglītojamiem izturas taisnīgi un godīgi. Skolēnu un skolotāju attiecībās valda 

savstarpēja cieņa un sapratne. Absolventu salidojumos, absolventi saka paldies par gūtajām 

zināšanām saviem skolotājiem. 
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Skolā ir pieņemti skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuru izveidē piedalījās viss  kolektīvs. 

Skolēni ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un pēc 

nepieciešamības tie tiek pārrunāti mācību gada laikā. Izstrādāti arī skolas darbinieku amatu apraksti. 

Nozīmīgs ir skolas dežurējošo skolotāju ieguldījums skolas noteikumu prasību izpildē skolēniem. 

„Darba kārtības noteikumos” un „Iekšējās kārtības noteikumos” ir  noteikts,  ka  skolēni un darbinieki 

savstarpējās attiecībās ir godīgi, taisnīgi, izpalīdzīgi, laipni un pieklājīgi. Skolas darbinieki 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iepazīstināti ar „Darba kārtības noteikumu” prasībām, tās 

ievēro. Skolas vadībai un pedagogiem ir vienotas prasības šo  noteikumu ievērošanā. 

Skolas Iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt skolēnu un skolas darbinieku 

sasniegumus, klašu kolektīvu un skolēnu vecāku atbalstu skolai. Skolēniem izsaka atzinību par labiem 

un teicamiem mācību darba sasniegumiem, aktivitāti skolas un klases dzīves  organizēšanā, kā arī par 

skolas vārda popularizēšanu un labiem rezultātiem ārpusskolas  konkursos, skatēs un izstādēs. Vecāki 

un pedagogi saņem atzinības rakstus. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs regulāri tiek apspriesti jautājumi 

par darba uzlabošanu un vērtēšanas sistēmu, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi gan pret skolēniem, 

gan pedagogiem. 

Skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbalstoša gaisotne. Tiek atbalstītas jaunas 

skolēnu iniciatīvas skolas dzīves uzlabošanā. 

Skolā informē par skolēnu un darbinieku sasniegumiem, izvietojot stendos informāciju par 

panākumiem konkursos, sacensībās un mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolā veido piederības apziņu un 

lepnumu par skolu. 

• Daudzveidīgas tradīcijas. 

• Skolā ir izstrādāti drošību un kārtību 

reglamentējoši noteikumi, to ievērošana 

tiek kontrolēta. 

• Skolēni jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no 

dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. 

 

• Turpināt darbu pie skolēnu disciplīnas 

pārkāpumu novēršanas 

• Iesaistīt vecākus skolas pasākumu 

norisē 

 

Kritērija vērtējums – ļoti labi 

 

 

 

4.5.2. Skolas fiziskā vide  un  vides  pieejamība 

 

 

Skolas ēkas ir celtas 1953. un 1975. gadā, līdz ar to tās prasa samērā lielus finansiālus 

ieguldījumus skolas telpu labiekārtošanai. Skolā regulāri tiek veikts telpu kosmētiskais remonts. 

2011.gadā tika pilnībā izremontēti 2 kabineti, vairākos kabinetos tika  nomainīti  gaismas  

ķermeņi, katru gadu visos kabinetos tiek atjaunots grīdas krāsojums, sakārtoti sanitārtehniskie 

mezgli. 2011.gadā skolas vecajā korpusā tika pilnīgi no jauna renovētas 2 ģērbtuves un dušas 
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telpas pie sporta zāles un zēnu tualete. ESF projekta ietvaros tika izremontēti un aprīkoti 4 

dabaszinātņu kabineti. 2011.gadā realizēts skolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts- 

skolas griestu un fasāžu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, apkurs sistēmas  nomaiņa.  Ir 

nomainīts grīdas segums 2017.gada vasarā. Iegādāts sporta inventārs, papildināta  mūsdienu 

prasībām atbilstoša materiāli- tehniskā bāze. 

Skolas telpas tiek estētiski noformētas, ir vienmēr tīras un kārtīgas. Noformējumu izvieto 

skolas 1. stāva foajē, gaiteņos, aktu zālē. 

Klases un koplietošana telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, to uzkopšana tiek veikta 

atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām. Tualetēs ir pieejamas ziepes, tualetes papīrs un roku 

žāvētāji. 

No 2015.gada  rudens, pateicoties Kaunatas pagasta pārvaldes atbalstam, ir uzsākta skolas 

apkārtnes apzaļumošana un sakopšana. Skolas teritorija vienmēr ir sakopta un uzturēta kārtībā. 

Skolas apkārtnē izvietotas ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes. 

 

   

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolas telpas ir tīras, estētiski 

noformētas, tīrības uzturēšanā un 

noformējuma veidošanā piedalās gan 

skolas darbinieki, gan skolēni. 

• Veiktie uzlabojumi un darbi skolas 

fiziskās vides sakopšanā liecina par 

mērķtiecīgi plānotu un realizētu skolas 

budžetu. 

• Sabiedrisko organizāciju un ES 

finansējuma piesaiste dažādu projektu 

īstenošanai. 

• Turpināt telpu kosmētisko remontu. 

• Pakāpeniski atjaunot kabinetu mēbeles 

un aprīkojumi. 

• Turpināt skolas apkārtnes 

labiekārtošanu. 

• Uzbūvēt stadionu. 

Vērtējuma līmenis - labi
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4.6. joma Iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

 Izglītības iestādē izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas ir atbilstošas izglītības 

iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai, izglītojamo skaitam un vecumam 

(balstoties uz MK noteikumiem Nr.610), to apstiprina PVD akti un Veselības inspekcijas Latgales 

kontroles nodaļas atzinums, ugunsdrošības, darba inspekcijas, valsts kontroles prasībām. Telpas 

tiek izmantotas racionāli. Kopējā skolas platība 4246,5 m2, uz vienu skolnieku paredzēts 4,65 m2 

līdz 2020. gadam. Kopējais skolas telpu skaits 100. Vajadzības gadījumā mācību stundās skolnieki 

tiek dalīti grupās. Ir izstrādāts telpu noslogojuma grafiks un lietošanas noteikumi mācību stundām 

un ārpusstundu pasākumiem. Ir noteikta kārtība, kādā skolēni pēc mācību stundām var lietot 

datorus datorklasē un bibliotēkā. Skolā ir nodrošinātas nepieciešamās telpas atbalsta personālam 

– kabinets psihologam, logopēdam, skolas medmāsai, karjeras konsultantam. Skolā ir 

saimniecības telpas, kurās tiek ērti un droši uzglabāti dažādi tehniskajam personālam 

nepieciešamie darba rīki un uzkopšanas līdzekļi. 

Lielā daļā klašu telpu ir veikta mēbeļu nomaiņa. Pedagogiem pieejams plašs tehnisko 

līdzekļu klāsts: 7 projektori, 3 interaktīvās tāfeles, 54 datori (3 gadi un jaunāki ir 18 gabali) , 2 

kopētāji, 8 printeri. Skolā pieejami 2 pacēlāji. Mājturības kabineti aprīkoti ar mūsdienīgām 

iekārtām un sīko inventāru. Skolā nodrošināta WI-FI interneta pieeja ar paroli.  Katru mācību 

gadu, oktobra mēnesī tiek veikta skolotāju aptauja par materiāltehnisko līdzekļu nepieciešamību 

kvalitatīvam darba procesam, kas iespēju robežās tiek papildināts.  

Sporta zālē tiek nodrošināta izglītības programmas izpilde, tā ir iekārtota un tiek pilnveidot 

atbilstoši izglītības (sporta veida) programmas specifikai un normatīvo aktu prasībām. Caur 

Rēzeknes kopienu partnerību tika īstenoti Eiropas Savienības projekti sporta inventāra un sporta 

spēļu formu iegādei. Izglītojamajiem tiek nodrošināta pieeja dažāda veida sporta inventāram: 

slidas, slēpes, trenažieru zāle, galda teniss utt. 

Materiāltehniskā bāze tiek sistemātiski un mērķtiecīgi papildināta, atbilstoši kvalitatīva 

izglītības procesa prasībām un Kaunatas vidusskolas izvirzītajām prioritātēm.  Skolā esošās 

mēbeles un materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, notiek regulāra to uzskaite, apkope un 

nepieciešamības gadījumā – remonts. Ir noslēgti līgumi par tehnisko ierīšu apkopi (IT 

tehnoloģijas, pacēlāji, ventilācija, elektroapgāde, siltumapgāde un ūdensapgāde, sakari). 

Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas specifikai un apguvei atbilstošiem 

mācību līdzekļiem, kas nepieciešami pedagogu darbam – mācību grāmatas, darba burtnīcas, 

izdales materiāli, uzskates līdzekļi, audiovizuālie līdzekļi. Skolas bibliotēkā ir labs mācību, 

pedagoģiskās, metodiskās un daiļliteratūras klāsts. Novada pašvaldība katru gadu iedala naudas 

līdzekļus mācību līdzekļu iegādei atbilstoši izglītojamo skaitam, tādā veidā nodrošinot izglītības 

programmas apguvei nepieciešamo mācību literatūru, darba burtnīcu iegādi. Izglītības 

programmas apguvei nepieciešamo mācību literatūru iegādi veic pēc mācību priekšmetu skolotāju 

pieprasījuma. Pagarinātajai dienas grupai tika iegādātas dažādas izglītojošas, attīstību veicinošas 

spēles (“Eiropa”, “Kuģu kaujas”, “Cirks”, “Angļu valodas apmācība”, “Twister”, “Iepazīsti 

Latviju” u.c.). 

Kaunatas vidusskola lepojas ar savu nemitīgo attīstību un pilnveidi materiāltehniskās bāzes 

veidošanā. Tiks veidot multimediju centrs, apstiprināts Rēzeknes novada projekts IT tehnoloģiju 

atjaunošanai, sporta zālē tiks atjaunots grīdas segums, veikta mājturības un tehnoloģiju kabinetu 

renovācija. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolā ir visas nepieciešamās telpas 

• mācību procesa nodrošināšanai. 

• Skola nodrošina izglītojamajiem drošu 

vidi . 

• Skolā ir darbam ar aprīkojumu un 

tehniskajiem mācību līdzekļiem 

kvalificēts pedagoģiskais personāls. 

• Sadarbība ar sabiedriskajām 

organizācijām skolas materiāltehniskā 

bāzes uzlabošanā piesaistot projektu 

līdzekļus 

• Paplašināt un atjaunot datortīklu, dodot 

iespēju katram skolotājam kabinetā 

izmantot datoru. 

• Rast iespēju iekārtot izglītojamiem 

atpūtas telpas saturīgai brīvā laika 

pavadīšanai. 

• Turpināt papildināt bibliotēkas fondus 

ar jaunām mācību grāmatām. 

• Izvērtēt un meklēt iespējas papildus 

finanšu resursu piesaistei. 

 

Vērtējuma līmenis ļoti labi. 

Turpmākā attīstība: Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību 

un audzināšanas procesa vajadzībām. Turpināt finanšu līdzekļu piesaisti ar projektu palīdzību. 

 

4.6.2. Personālresursi 

 

Kaunatas vidusskolā ir pilnībā nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais pedagogu kolektīvs. Skolā strādā 35 pedagogi, no tiem 29 skolotāji (tarificēti 

2016./2017.m.g.). Skolā strādā atbalsta personāls: psihologs, logopēds, medmāsa, bibliotēkas 

darbu nodrošina  bibliotekāre. Skolā ir 15 tehniskie darbinieki. 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija - 33 ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, no tiem 10 ar zinātnisko grādu, ar cita veida augstāko izglītību 2. Pedagogiem apgūti 

MK noteikumos noteiktie profesionālās pilnveides tālākizglītības kursi vismaz 36 h apmērā 

atbilstoši VIIS sistēmā pieejamajai informācijai.  

Skolā strādā profesionāli pedagogi, kuri ir orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas 

paaugstināšanu un radošu darbību. Pedagogi aktīvi iesaistās skolas un novada rīkotajās ar 

pedagoģisko darbu saistītajās aktivitātēs, semināros un kursos. Izglītības iestādē direktora 

vietnieks informātikas jomā seko līdzi piedāvātajai pedagogu profesionālās pilnveides kursu 

programmai, semināru un konferenču grafikiem, tiek uzklausītas pedagogu vajadzības un vēlmes, 

piedāvāti varianti un iespējas piedalīties kursu apguvē. Kaunatas vidusskolā iespēju robežās tiek 

organizēti kursi, kas pedagogiem jāapmeklē obligāti. Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko 

darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus skolas. Tiek apmeklētas metodiskās dienas 

Rēzeknes novada skolās, 2016./2017. mācību gadā tika apmeklēta metodiskā diena Rēznas 

pamatskolā kā arī tika rīkota metodiskā diena Kaunatas vidusskolā. 2016./2017. mācību gadā 

pedagogiem tika piedāvāta iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, apgūstot dažādus 

profesionālās pilnveides kursus 5 dažādās Eiropas valstīs. 
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

 

 

 

Akreditējamā izglītības programma 

 

Pedagogu 

skaits 

akreditējamajā 

izglītības 

programmā 

Pedagogu skaits, 

kuri ir 

piedalījušies 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidē 

atbilstoši 

normatīvo aktu 

prasībām. 

Pamatizglītības programma (21011111) Licences 

Nr. V-7621, Izsniegšanas datums 23.10.2014  

26 26 

Pamatizglītības mazākumtautību 

programma  (21011121) Licences Nr. V-5860, 

Izsniegšanas datums 20.11.2012 

23 23 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  (21015611) Licences Nr. V-5861,  

Izsniegšanas datums 20.11.2012 

1 1 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811) Licences Nr. V-5862, 

Izsniegšanas datums 20.11.2012 

 

0 

 

0 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015821) Licences Nr. V-5863, 

Izsniegšanas datums  20.11.2012 

11 11 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma (31011011) Licences Nr. V-

5864, Izsniegšanas datums 20.11.2012  

15 15 

 

Ja izglītības iestādē ir vakanta vieta, tā tiek izsludināta masu medijos, kadri tiek aicināti uz 

pārrunām.  

Kaunatas vidusskolā tiek domāts par pedagogu motivēšanu darbam. Tiek piedāvātas 

iespējas iesaistīties dažādos projektos, skolotāju motivācijas tiek celta caur pozitīvu gaisotni 

skolas kolektīvā, tiek aktualizētas problēmas un tās risinātas. Apmeklējot kursus, pedagogam tiek 

nodrošināta transporta pakalpojumu apmaksa, vai nodrošināts transports līdz kursu norises vietai, 

iespēju robežās pedagogam tiek nodrošināts laiks veselības pārbaužu veikšanai.  

Kaunatas vidusskola lepojas ar iesaisti dažādos projektos, kā spilgtāko minot Erasmus+ , 

kas pedagogiem deva iespēju papildināt savas zināšanas dažādās Eiropas valstīs dažādās jomās, 

kā arī dalīties pieredzē ar kolēģiem. Skola ar labiem panākumiem piedalās projektā  “Esi līderis”. 

Pedagogi aktīvi apmeklē profesionālās pilnveides kursus, Kaunatas vidusskolas pedagogiem tiek 

nodrošināta iespēja bezmaksas apgūt angļu valodas kursus, sadarbība un pieredzes apmaiņas 

braucienu organizēšana ar citām skolām. 

Tālākā attīstība - Turpināt apkopot pedagogu metodiskā darba pieredzi. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skola ir pilnībā nodrošināta kvalificētu 

pedagoģisko, atbalsta un tehnisko 

personālu. Kadru mainība ir neliela. 

• Pedagogiem ir radīti labi apstākļi 

profesionālajai pilnveidei. 

• Skolotāju darba slodžu sadalījums un 

darba organizācija veicina kvalitatīvu 

darbu. 

 

• Nodrošināt savlaicīgu tālākizglītības 

programmu apguvi visiem pedagogiem 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

• Sekmēt pedagoģiskās pieredzes 

apkopošanu un popularizēšanu. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

4.7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

4.7.1.Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

 
Skolas administrācija sistemātiski plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās 

darbības virzienos. Kontroles funkcijas ir noteiktas un, vienojoties ar atbildīgajām personām, 

noteikts laiks un vērtēšanas kritēriji. Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, 

atbalstot un izvirzot pamatotas prasības. Skolas vadība kopā ar skolotājiem un personālu analizē 

skolas darbu visās jomās. Skolas vadība veicina, atbalsta un organizē pašvērtēšanas procesu, 

iesaistot visus skolas darbiniekus, skolēnus un vecākus skolas stipro pušu apzināšanā un 

nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. Skolotāji regulāri veic sava darba pašanalīzi, izvērtējot 

sasniegumus un trūkumus, noformulējot turpmākai attīstībai veicamos uzdevumus. 

Skolas darbinieki, iesaistoties vērtēšanas procesā, noskaidro skolas darba stiprās puses 

un nepieciešamos uzlabojumus, savu lomu skolas attīstības procesā. Skolas darbinieki, veidojot 

pašvērtējumu, balstās uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem, aptauju un anketu rezultātiem. 

Mācību un audzināšanas process tiek vērtēts katra semestra noslēgumā, izvērtējot 

skolēnu zināšanu izaugsmes līmeni dinamikā. 

Pēc vērtēšanas procesā iegūtās informācijas tiek noteiktas skolas darbības stiprās un 

vājās jomas, kā arī apzinātas iespējas un draudi. Ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolas 

personāls tiek iepazīstināts pedagoģiskās padomes sēdēs un apspriedēs, vecāki ar to tiek 

iepazīstināti sapulcēs. 

Skolai ir prasībām atbilstošs „Attīstības plāns 2015.\2017.  gadam”, kas izstrādāts, 

balstoties uz skolas pamatmērķiem, pašvērtējumu un iepriekš veikto darbu. Plānā   ir noteiktas 

skolas attīstības prioritātes nākamajiem trim mācību gadiem, definējot konkrētus mērķus, 

uzdevumus to sasniegšanai un rezultātu novērtēšanas kritērijus. 

Skolas attīstība tiek organizēta saskaņā ar skolas attīstības plānu, tajā izvirzītajām 

prioritātēm. Attīstības prioritātes tiek noteiktas, pamatojoties uz pašvērtēšanas rezultātiem, 

pašvaldības un valsts noteiktajiem attīstības virzieniem. Katras prioritātes īstenošanas 

plānojums paredz mērķus, novērtēšanas kritērijus, realizēšanas gaitu. Skola īsteno attīstības 

plānā noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus. Attīstības plāna realizācija tiek 

kontrolēta, analizēta un izvērtēti rezultāti. 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Skolas dokumentu 

izstrāde notiek demokrātiski, tā atbilst normatīvo aktu prasībām. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Plaša un daudzpusīga datu bāze skolas 

darba pašvērtēšanai 

• Skolas darbinieku līdzdalība skolas 

darba pašvērtēšanā 

• Skolas darbs tiek regulāri analizēts un 

plānots iknedēļas administrācijas 

operatīvajās apspriedēs 

• Nodrošināt regulārāku un kvalitatīvāku 

informāciju par skolas attīstības plāna 

realizāciju 

• Skolas padomes aktīva iesaistīšana 

attīstības plāna izpildes kontrolē un 

analīzē 

 

 

Kritērija vērtējums - labi 

 

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Skolā ir izstrādāta visa nepieciešamā dokumentācija pedagoģiskā procesa 

organizēšanai. Dokumentu izstrādē piedalās Skolas darbinieki atbilstoši savai kompetencei, 

 

nodrošinot demokrātisku pieeju dokumentos ietverto normu apspriešanā un lēmumu saskaņošanā. 

 

Direktora un vietnieku pienākumi, tiesības un atbildības ir noteiktas ar darbiniekiem 

saskaņotos amatu aprakstos, kuri tiek pārskatīti un vajadzības gadījumā ieviestas korekcijas. 

 

Direktors plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi, kā arī konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet galīgā lēmuma 

pieņemšana vienmēr paliek viņa kompetencē. 

 

Skolā notiek administrācijas sanāksmes pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi 

mēnesī. Administrācijas sanāksmēs piedalās Skolas direktors, tā vietnieki un metodiskās 

padomes vadītājs. 

 

Skolas direktors nodrošina informācijas apmaiņu par Skolas darbību un pieņemtajiem 

lēmumiem. Direktors un tā vietnieki mācību gada beigās pārskata un izvērtē Skolas darbinieku 

ierosinājumus Skolas vadības un Skolas darba uzlabošanai nākamajā mācību gadā. 

 

Skolas informatīvajās sēdēs, kas notiek ne retāk kā vienreiz mēnesī, informē Skolas 

darbiniekus par Skolas darba aktualitātēm. 

 

Skolas direktors un tā vietnieki piedalās metodiskās padomes un komisiju sēdēs, 

sadarbojas ar Skolas pašpārvaldi, Skolas padomi un vecākiem. Skola atbalsta skolēnu un 

skolotāju piedalīšanos dažāda līmeņa ārpusskolas pasākumos, atbalsta skolotāju vēlmi 

tālākizglītības pasākumu apmeklēšanā. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolā ir izveidota saliedēta vadības 

komanda un nodrošināts tās veiksmīgs 

darbs. 

• Skolas vadība plānveidīgi kontrolē un 

novērtē mācību un audzināšanas darbu, 

tehniskā personāla darbību. 

• Skolas vadības cieša sadarbība ar 

atbalsta personālu un mācību 

priekšmetu metodisko komisiju 

vadītājiem. 

• Veiksmīga sadarbība ar skolas padomi 

• Skolas vadība sadarbojas ar citām 

iestādēm skolas attīstības prioritāšu 

īstenošanā. 

• Turpināt iekšējās dokumentācijas un 

normatīvo aktu pilnveidi atbilstīgi 

skolas vajadzībām un ārējo normatīvo 

dokumentu prasībām. 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

 

Skolai ir regulāra sadarbība ar Pašvaldību Skolas budžeta veidošanā 

 

un 

 

darbības
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nodrošināšanā, kā arī dažādu projektu atbalstīšanā un jauninājumu ieviešanā. 

Skolā ir nepieciešamā dokumentācija, skolas darba reglamentējošā dokumentācija, tiek 

uzturēta un aktualizēta VIIS datu bāze. Noteikta personu datu veidošanas un aizsardzības 

kārtība. Skola regulāri sadarbojas ar Kaunatas pagasta  pārvaldi,  novada  izglītības  

speciālistiem,  policiju, Kaunatas un Dubuļu tautas namiem. Pieredzes apmaiņas pasākumi 

notiek ar Rēzeknes novada izglītības iestādēm. Ir atrastas sadraudzības skolas Krievijā - 

Maskavā un Pleskavā. Izveidojusies  draudzība ar Teātra studiju „Nabaga Joriks”, Rēzeknes 

Augstskolas studentiem,  kuri organizē labdarība pasākumus un koncertus.Lielu  atbalstu  sniedz  

arī  vietējie  uzņēņēmumi. 

Skolā izstrādā projektus finanšu līdzekļu piesaistīšanai. 2015./2016.m.g. iesniegts 

projekta pieteikums Comenius skolu sadarbības programmas ietvaros, veiksmīgi realizēts. 

 

 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolai ir veiksmīga, plaša un 

daudzveidīga sadarbība ar dažādām 

pašvaldības institūcijām skolas darba 

organizēšanā. 

• Daudzpusīga sadarbība ar dažādām 

kultūras iestādēm mācību procesa 

dažādošanā. 

• Iesaistīties starptautiskos projektos 

• Rast iespēju organizēt skolā pedagogu 

profesionālās pilnveides kursus 

Kritērija vērtējums-ļoti labi 

5.Citi  sasniegumi (izglītības iestādei  svarīgais, specifiskais). 

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos 

2014./ 2015.mācību gads 

Rēzeknes un Viļānu novadu mācību priekšmetu olimpiādes 
Liāna Zeltiņa 

1.vieta matemātikā(skolotāja B.Potašova) 

1.vieta latviešu valodā un literatūrā(skolotāja I.Peļņa) 

1.vieta ķīmijā (skolotāja Ž.Kistere) 

2.vieta bioloģijā (skolotāja O.Ščukina-Kilaitene) 

3.vieta vēsturē (skolotāja I.Ūzulāne) 

3.vieta fizikā (skolotājs V.Kisteris) 

Rolands Katkovskis 

1.vieta matemātikā (skolotāja B.Potašova) 

2.vieta fizikā (skolotājs V.Kisteris) 

Artūrs Bogomols 

1.vieta ekonomikā (skolotāja S.Meļņičenko) 

3.vieta ģeogrāfijā (skolotāja I.Selivončika) 

Elvīra Vasilevska 

1.vieta matemātikā (skolotāja A.Gribuste) 

Ilze Verpakovska 

2.vieta matemātikā (skolotāja A.Gribuste) 

Dana Krēsliņa 

3.vieta matemātikā (skolotāja B.Potašova) 

Dmitrijs Plops 

3.vieta bioloģijā (skolotāja O.Ščukina-Kilaitene) 

Elīna Selivončika 

atzinība bioloģijā (skolotāja O.Ščukina-Kilaitene) 
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Viktorija Avdejeva 

atzinība latviešu valodā un literatūrā(skolotāja I.Peļņa) 

Sergejs Bogdanovs 

Atzinība kombinētajā olimpiādē (skolotāja R. Katkovska) 

Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādes 
Kaspars Potašovs  

2.vieta angļu valodā (skolotāja D.Maslovska) 

Ērika Peļņa 

2.vieta latviešu valodā un literatūrā (skolotāja I.Peļņa) 

Ilze Verpakovska 

3.vieta latviešu valodā un literatūrā (skolotāja I.Peļņa) 

Liāna Zeltiņa 

Atzinība krievu valodā(svešvalodā) (skolotāja A.Čuhnova) 

 

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2015./2016.mācību gadā 
1. Artjoms Belodedovs(sk.Marija Mukāne) - 1.vieta  Rēzeknes un Viļānu novadu valsts valodas olimpiādē 

2015./2016.mācību gadā. 

2. Viktorija Avdejeva, Sanita Kuzminska, Kristīne Marmiļova, Armands Prančs, Rihards Antonovs, Lauris 

Abajevs (sk. Marija Mukāne, Ingrīda Ūzulāne) -4.vieta Latvijas jauniešu patriotiskajā spēlē “ Jaunie Rīgas 

sargi: atceries Lāčplēšus” 2015./2016.mācību gadā Gulbenē 

3. Margarita Plop,Daina Kudravska, Justīne Kablanova, Rolands Katkovskis, Oskars  Dubovskis (sk. Ingrīda 

Ūzulāne)-2.vieta Rēzeknes novada vidusskolu komandu konkursā”Ar sirdi Rēzeknes novadā” 2015.gadā 

4. Liāna Zeltiņa(Sk.Dainis Čudars) -3.vieta Latvijas 2015.gada junioru meistarsacīkstēs galda tenisā. 

5.Vlads Kaļiņins(Sk.Aleksandra Čuhnova)-Atzinība Rēzeknes un Viļānu apvienības krievu 

valodas(svešvalodas)olimpiādē 2016.gadā 

6. Liāna Zeltiņa(sk.Oksana Ščukina-Kilaitene)- 1.vieta  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas 

olimpiādē 2015.gadā 

7. Toni Anželo Fernandes(sk.Oksana Ščukina-Kilaitene)- 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 

 

bioloģijas olimpiādē 2015.gadā 

8. Dmitrijs Plop(sk.Oksana Ščukina-Kilaitene)-3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas 

olimpiādē 2015.gadā 

9.Toni Anželo Fernandes  (sk.Ilona Peļņa) - 1.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas 

un literatūras olimpiādē 2016.gadā.  
3.vieta Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm 2016.gadā 
10. Ērika Peļņa(sk.Ilona Peļņa)- 1.vieta  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē 2016.gadā. 

11. Liāna Zeltiņa (sk.Vladislavs Kisteris) - 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas  olimpiādē 

2016.gadā. 

12. Dmitrijs Plops (sk.Vladislavs Kisteris) - Atzinība  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas  

olimpiādē 2016.gadā. 

12. Katrīna Bartuše, Ieva Sutina, Kaspars Bačkurs,Maria Vaļuma-Talkiu,Ērika Kučere (sk.Guna Savicka) - 

3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības konkursā sākumskolēniem”Mini mīklu” 2015.gadā. 

13. Toni Anželo Fernandes (sk. Ingrīda Ūzulāne)- Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures 

olimpiādē 2016.gadā. 

14.Ērika Ruhmane(sk.Skaidrīte Ūzuliņa)- Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē 2016.gadā. 

15. IlzeiVerpakovska(sk.Aija Gribuste)-  3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu matemātikas olimpiādē 

2016.gadā. 

16. Toni Anželo Fernandes (sk.Žanna Kistere)- Atzinība  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas 

olimpiādē 2016.gadā. 

17. Dmitrijs Plop (sk.Žanna Kistere)- Atzinība  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

2016.gadā. 

18. Liāna Zeltiņa (sk.Žanna Kistere) - Atzinība  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 

2016.gadā. 

19. Dmitrijs Plop (sk.Irēna Selivončika) Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 
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ģeogrāfijas olimpiādē 2016.gadā. 

20. Rolands Katkovskis(sk.Irēna Selivončika) - Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 

ģeogrāfijas olimpiādē 2016.gadā. 

21. Liāna Zeltiņa (sk.Biruta Potašova)-  1.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē 2016.gadā. 

\ 

Sports-2015./2016.m.g.  – 

pavasara krosa stafetes 

Rēzeknes un Viļānu novadu sacensībās krosa stafetēs 10.-12.kl. komanda izcīnīja 

 1. vietu 

Novadā- 1.vieta   galda teniss 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēlēs tenisā ieguva 1. vietu  un 3.vietu (2000.-

2001.g.dz.). Atbildīgais skolotājs Dainis Čudars. 

 Rēzeknes novada jaunatnes galda tenisa līga.Triju posmu kopvērtējumā 1998.-2002.g.dz. meiteņu 

grupā uzvarēja  Liāna Zeltiņa (10.a kl.).2003.g.dz.un jaunāku zēnu grupā par novada labāko 

spēlētāju tika atzīts Daniels Avlasins  

 Rēzeknes Pusmaratons 

9.aprīlī Kaunatas vidusskola-50 dalībnieku sastāvā startēja Rēzeknes pusmaratonā. Labākie 

rezultāti: Dainim Čudaram, Oļegam Lukšam, Agrim Škesterim, Enijai Kuzminskai-5,2 km, 

Renāram Duļķevičam, Vadimam Stepiņam, Elīnai Punculei-10,4 km, Aleksandram Sergejevam-

21,8km skrējienā. 

Volejbols 

9.aprīlī Kaunatas vsk. jauniešu komanda(skolotājs Arnis Žogots)  piedalījās Volejbola sacensībās 

“Lāses kauss”, kas notika Rīgā, 18.vieta (no 33 komandām) 

Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēles volejbolā „Lāse 2015” ,zēni(2002.-2003.g.dz.) 2.vieta  

 Kaunatas vidusskolas jaunietes (2000.-2001.dz.g.) izcīnīja I vietu Rēzeknes un Viļānu novadu 

sporta spēlēs volejbolā, jaunieši-1.vieta 

Kaunatas vidusskolas jauniešu komanda izcīnīja 2. vietu Sventes vidusskolas kausa zcīņā 

volejbolā; Latvija-18.vieta . Latvijā -18.vieta,novadā- 2.,1.1. vieta,Sadraudzības spēlē Sventē-

2.vieta 

Vieglatlētika 

Kaunatas vsk. 8.-9.kl. komanda izcīnīja 1.vietu , 10.-12.kl.komanda izcīnīja 3.vietu Rēzeknes un 

Viļānu novadu skolu sporta spēlēs vieglatlētikas daudzcīņā telpās .Komandas sagatavoja skolotājs 

Edgars Teivāns.  

Drošie un veiklie 

 Latgales reģiona skolu sacensībās "Drošie un veiklie", sacensības notika Sventes vidusskolā, 

izcīnīta 5.vieta. 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēļu sacensības stafetēs "Drošie un 

veiklie"(2004.g.dz.un jaunākiem),piedalījās 11komandas, Kaunatas  

Tautas bumba 

 3.-5.klašu meiteņu komanda Rēzeknes un Viļānu novadu sporta spēlēs „Tautas bumbā” izcīnīja I 

vietu  

Florbols 

 Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēles  Dricānos ,zēni(2002.-2003.g.dz.) 3.vieta 
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 Kaunatas vidusskolas jaunieši (2001.-2002.dz.g.) izcīnīja III vietu Rēzeknes un Viļānu novadu 

sporta spēlēs florbolā 

Rēzeknes novada jauniešu līga -1.vieta 

Basketbols 

 Kaunatas vidusskolas jauniešu komanda izcīnīja III vietu Rēzeknes un Viļānu novada sporta 

spēlēs basketbolā 

Rudens kross 

23.09.Novadu skolu  rudens kross,1996.-1999.g.dz. 2.vieta 

Futbols 

Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību skolu sporta spēles futbolā  3.vieta (2002.-2003.g.dz.) 

 Kaunatas vidusskolas zēnu komanda (2002.-2009. dz.g.)izcīnīja 3.vietu Rēzeknes un Viļānu 

novada skolu sacensībās futbolā; 

 Kaunatas vidusskolas zēnu komanda (2004.-2005. dz.g.)izcīnīja 3.vietu Rēzeknes un Viļānu 

novada skolu sacensībās futbolā. 
 

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2016./2017.mācību gadā 

1. Artjoms Belodedovs(sk. Marija Mukāne) - 2.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības     

latviešu valodas olimpiādē mazākumtautību pamatizglītības programmā. 

2. Ilze Verpakovska, Toni Anželo Fernandes (sk. Oksana Ščukina-Kilaitene)- Atzinība Rēzeknes 

un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē. 

3. Ilze Verpakovska (sk.Ingrīda Ūzulāne)- 2.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures 

olimpiādē.(izvirzīta uz valsts posmu) 

4. Līna Šlapakova (sk.Ingrīda Ūzulāne)- Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures 

olimpiādē. 

5. Ērika Peļņa (sk.Ilona Peļņa)- 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē. 

6. Toni Anželo Fernandes(sk.Ilona Peļņa)- 2.vieta Latgales reģiona latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē. 

7.Liāna Zeltiņa(sk. Ināra Paramonova)- Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu 

valodas olimpiādē. 

8.Liāna Zeltiņa(sk.Biruta Potašova)-1.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē(izvirzīta uz valsts posmu). 

9. Ilze Verpakovska (sk.Aija Gribuste)- 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas 

olimpiādē. 

10. Dmitrijs Plops (sk.Juris Klismets)- 1.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ekonomikas 

olimpiādē. 

11. Dmitrijs Plops (sk.Irēna Selivončika)-Atzinība  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 

 

ģeogrāfijas olimpiādē. 

12. Sandra Nainiša, Ilze Verpakovska(sk.Marina Ameļčenkova)- 3.vieta Rēzeknes un Viļānu 

novadu apvienības angļu valodas olimpiādē. 

 

13. Dmitrijs Plops (sk.Vladislavs Kisteris)- 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas 

olimpiādē. 

Maksims Ameļčenkovs,Liāna Zeltiņa (sk.Vladislavs Kisteris)- Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības fizikas olimpiādē. 

14. Elvīra Vasilevska(sk.Aija Gribuste)- Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas 

olimpiādē. 

15. Liāna Zeltiņa(sk.Žanna Kistere)- 1.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas 
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olimpiādē 

16. Ilze Verpakovska(sk.Žanna Kistere)- 1.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas 

olimpiādē 

17.Līna Šlapakova(sk.Žanna Kistere) - 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas 

olimpiādē 

18. Toni Anželo Fernandes(sk.Žanna Kistere)- Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 

ķīmijas olimpiādē 

19. Līna Šlapakova, Laila Pavlovska(sk.Marija Mukāne)- 2.vieta Latgales reģiona starpnovadu 

krievu valodas(svešvalodas) olimpiādē 
 

Sports 2016./2017.m.g. 
05.02.2017-1. vieta(meitenes) novada sacensībās Tautas bumba, piedalīšanās reģiona sacensībās Ludzā, 

zēni- 2. vieta 

28.02.2017.- 1.vieta(2001-2004.g.dz.zēni)„ Lāses kauss” un piedalīšanās sacensībās Rīgā, meitenes- 2. vieta 

01.03.-3.vieta „ Lāses kauss” (1997-2000.g.dz meitenēm) 

07.03.-2,vieta n.ada sporta spēlēs-veiklo stafetēs 

25.04.2017.-Krosa stafetes-2005.g.dz.-1. Vieta 

Novada sacensības- 

Basketbols- 3. Vieta(1997-2000. zēni), volejbols-1.vieta(2001-2002. zēni), florbols-2.vieta.(2001-2002. 

Zēni), futbols 3.vieta(2005.-2006.), 3.vieta(2003.-2004.), florbols-3.vieta( 1997.-2000.), volejbols- 

1.vieta(1997-2000.m.), 2.vieta(2001.-2002.), galda teniss – 1.vieta 

 

Latvijas un reģiona  mēroga sacensības  -L.Zeltiņa  ir iekļauta  Latvijas junioru izlasē, izcīnītas 2 bronzas 

medaļasLR junioru čempionātā, uzvara novada galda tenisa līgā- absolūtā čempione. 

Labāko novada spēlētāju sarakstā- Vadims Matisāns,Dainis Rusakovs. 

Latvijas meistarsacīkstēs jauktajās dubultspēlēs Liānai Zeltiņai- 2.vieta, meiteņu dubultspēlēs-3.vieta. 

Dainis Rusakovs un Daniels Avlasins pārstāvēja Rēzeknes novada BJSS komandu Latvijas jaunatnes 

čempionātā un Stigas kausa izcīņā Kuldīgā un Rīgā. 

Vadims Matisāns un Maksims Jarbuss piedalījās Ludzas novada atklātajā čempionātā 

  

 

6.Turpmākā  attīstība (balstīta  uz  pašnovērtējumā  iegūtajiem secinājumiem) 

 

 

“Efektīva skola - nepārtraukts 

attīstošu pārmaiņu centrs” 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Kaunatas vidusskolas attīstības koncepcija. 

 

Izglītības iestādes koncepcija vienmēr ir sasaistē ar Valsts nacionālā līmeņa, nozares, reģiona 

un vietējās nozīmes izstrādātiem plānošanas dokumentiem. 

Daži aspekti, kas pasvītro izglītības jomas nozīmi. 

Ilgspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija 2030) teikts, ka izglītība ir cilvēka talantu, emocionālās 

un sociālās inteliģences un personības attīstības process. Tādēļ izglītības kvalitāte, pieejamība un 

saturs visos izglītības līmeņos un vecuma grupās (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) ir 

Latvijas attīstības iespēja un cilvēkkapitāla vērtības palielināšanas priekšnosacījums. 

Nacionālajā attīstības plānā 2014./2020.gadam tiek akcentēta iespēja iegūt un strādāt cienīgu 

darbu, lai gādātu par sevi, saviem tuviniekiem un sniegtu ieguldījumu valsts attīstībā. Tam 

nepieciešamas dažādas kompetences: 

1) valodu prasmes, 
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2) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana un lietošanas prasmes, 

3)  un sadarbības prasmes, 

4) darba prasmes, 

5) uzņēmējspējas, 

6) pilsoniskā apziņa, 

7) radošums, 

8) spēja kritiski domāt, 

9) prasme plānot finanses, 

10) spēja novērtēt riskus un rast tiem risinājumus. 

Šo kompetenču apgūšana ir katras izglītības iestādes  primārais uzdevums. 

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014./2020.g. virsmērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša 

izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. 

Iepazīstot Rēzeknes novada stratēģiju 2033, varam secināt, ka skolas dibinātājs izvirza, ka viena 

no  ilgtermiņa prioritātēm ir pieejama un kvalitatīva vispārējā un interešu izglītība, bet attīstības 

programmā stratēģiskais mērķis - radošs un izglītots cilvēks. Pašvaldība attīstības programmas 

virzienos un  uzdevumos liek akcentu uz izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošanu, kā 

izglītības kvalitātes uzlabošanas nosacījumu. Kaunata ir novada nozīmes centrs, tādēļ ir plānots 

nodrošināt iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tuvāk dzīves vietai, jo apkārtnē 25 km rādiusā nav 

šādu iespēju. Ņemot vērā pēdējās diskusijas par vidusskolu pastāvēšanu, kā arī izveidoto skolu karti, 

nākotnes iespēja ir pierādot sevi ar kvalitāti, meklējot inovatīvus risinājumus. 

Vēl viena izglītības iestādes misija, ko atbalstu, - skola netieši strādā (komunicē, izglīto, 

informē, ietekmē) ar lielu sabiedrības daļu, novada iedzīvotājiem, tā veidojas un kļūst par kultūras, 

sporta, vietējo iedzīvotāju dažādu aktivitāšu centru, veicina aktīvas sabiedriskās dzīves norises, 

nodrošina aktīva dzīvesveida iespējas iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Ja vēlamies, lai lauki 

nepaliek tukši, ir jāmēģina pierādīt Izglītības un zinātnes ministrijai šo aspektu ņemt vērā. 

Pamatojoties uz augstāk minētajām atziņām, esmu izvirzījusi šādu skolas attīstības koncepciju. 

    Regulārā darbība skolas attīstībai. 

1. Turpināt Kaunatas vidusskolas veiksmes stāstu sarakstu. 

2. Nodrošināt izglītības iestādei profesionālu vadību, kas garantē kvalitatīvu un mūsdienu 

prasībām atbilstošu izglītību, izmantojot mācību procesā IT tehnoloģiju iespējas, portālu 

Uzdevumi.lv.  

3. Stiprināt skolēnu mācību uzņēmumu darbību, piesaistot atbalsta finansējumu, organizējot 

dažāda veida apmācības, sadarbojoties ar uzņēmējdarbības atbalsta iestādēm. 

4. Mērķtiecīgi virzīt skolotāju tālākizglītību saskaņā ar reālo situāciju un skolas vajadzībām, 

celt skolotāju profesionālo kompetenci. 

5. Veidot skolēnu attieksmi pret vidi, sevi un līdzcilvēkiem, akcentējot viņu tiesības, 

pienākumus un rīcības sekas, tādējādi nodrošinot disciplīnu skolā. 

6. Turpināt veidot individuālu pieeju skolēniem, respektējot katra skolēna individuālās 

vajadzības. Mērķtiecīgi strādāt ar talantīgajiem skolēniem. 

7. Organizēt diskusiju ar pedagogu kolektīvu par Novada mācības kā fakultatīvo nodarbību 

ieviešanu skolā, profesionālās izglītības programmu, kā arī citu inovatīvo iespēju plašāku 

izmantošanu skolā. 

8. Iesaistīt  skolēnus, viņu vecākus un skolotājus skolas darba analīzē, plānošanā un pilnveidē, 

tādējādi paaugstinot viņu personisko atbildību par skolā notiekošo.  
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9. Paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus, paaugstinot viņu personisko atbildību par mācību 

procesu un tā rezultātiem, pilnveidojot viņu pašvērtēšanas prasmes, motivējot viņus mūžizglītībai. 

10. Regulāri pārskatīt skolas darbību reglamentējošos dokumentus. 

11.Uzturēt skolas prestižu sabiedrībā, iesaistīties pagasta un novada kultūras, sporta un 

labdarības aktivitātēs. Popularizēt Kaunatas vidusskolu blakus pagastos un novados. Sadarboties ar 

pirmsskolas izglītības iestādēm un pamatskolām, lai izglītojamajiem rastu pārliecību, ka Kaunatas 

vidusskolā viņi ir gaidīti. 

11. Mērķtiecīgi pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi, bibliotēkas fondus. Turpināt 

nodrošināt skolotājus ar dažādu autoru mācību un metodisko literatūru, kā arī rūpēties, lai skolas 

mācību līdzekļi un aprīkojums atbilstu mūsdienu prasībām. 

12.Nodrošināt drošu vidi skolā. Iestāties par stadiona rekonstrukciju un siltumnoturības 

pasākumiem sporta zālei. Rūpēties par apkārtnes sakopšanu.  

13. Profesionāli veidot un administrēt skolas budžetu. 

Kaunatas vidusskolas direktore:                                 Alīna Gendele 

2017.gada 1.septembri 


