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1. VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS

1.1. Skolas vēsture

Maltas 2. vidusskola atrodas Rēzeknes novadā. Maltu šķērso Varšavas – Pēterburgas 
šoseja. Ciemats atrodas 21 km attālumā no Rēzeknes un 80 km no Daugavpils. Skolas 
apkārtne  ir  gleznaina,  bagāta  ar  mežiem,  ezeriem,  Maltas  upi.  Netālu  atrodas 
Vertukšnes  ezers  ar  skaistu  pludmali,  30  minūšu  braucienā  no  Maltas,  viļņojas 
Latgales lepnums – Rāzna. 15 km attālumā no Maltas atrodas gleznainais Černostjes 
ezers, kur maltēnieši labprāt zvejo un atpūšas. 
Skolas dibinātājs ir Rēzeknes  novada pašvaldība. Skola patstāvīgi organizē un īsteno 
izglītības  procesu,  nodrošina  izglītojamajiem  vispusīgas  iespējas  apgūt  vispārējās 
izglītības programmas.
1  Skolas faktiskā adrese: Sporta iela 5, Malta, Rēzeknes novads, LV- 4630 
2  Tālrunis: (+371) 64634355, fakss: (+371) 64634355
3  e-pasts: malta2@saskarsme.lv 
            No skolas vēstures: 

Pirmā  skola  tika  uzcelta  Vertukšņas  sādžā  1876.  gadā.  No  visa  pagasta  skolu 
apmeklēja 34 bērni.  1912. gadā Borovajas sādžā (tagadējā Malta) atvēra 4 klasīgo 
krievu skolu, kuru 1935. gadā pārveidoja par septiņgadīgo  skolu. 1949. g. Vertukšņas 
sādžā atvēra Ezergala krievu vidusskolu, bet ar 1954. gadu to pārcēla uz Maltu uz 
jaunuzceltām  telpām,  izveidojot  par  Maltas  2.  vidusskolu.  1962.  gadā  1.  un  2. 
vidusskolas apvienoja vienā Maltas vidusskolā ar latviešu un krievu valodas apmācību. 
1991. gadā Maltas internātskolas ēkā no jauna izveidota Maltas 2. vidusskola. 
Ar  Rēzeknes  novada  domes  lēmumu,  protokols  Nr.4.  no  29.07.2009  ar 2009.gada 
31.augustu  Maltas  2.  vidusskolai  kā  struktūrvienība  pievienota  Liepu  pamatskola 
Ozolaines pagastā.
Ozolaines  pagasts  atrodas  uz  dienvidrietumiem  no  Rēzeknes  pilsētas.  Pagasta 
administratīvais centrs Bekši  atrodas 14 km no Rēzeknes.  Struktūrvienība Liepu 
pamatskola izvietojās muižas ēkā, kuru cēlis pans Benislavskis, pēc tautības polis. 
Muižas ēka kalpoja kā atpūtas vieta, kurai apkārt itāļu arhitekts izveidoja aleju un dīķu 
sistēmu - tagadējo Laizānu parku. Sākumā skola bija 4-gadīga un pakļauta Rēzeknes 
apriņķa  izglītības  nodaļai.  No 1949.  gada līdz 1959.  gadam skola  tika dēvēta  par 
Lipenskas 7- gadīgo skolu. Sakarā ar pāriešanu uz 8- gadīgo izglītību 1959. gadā 
iegūst nosaukumu Liepu 8- gadīgā skola un saglabā to līdz 1990. gadam. 1962. gadā 
notika  skolas  ēkas  rekonstrukcija.  Skolai  bija  piebūvēts  otrais  stāvs,  sporta  zāle, 
internāta telpas.  1991. gada 21. janvārī skola pāriet Ozolaines pagasta pašvaldības 
pārziņā un iegūst nosaukumu Liepu pamatskola.
4  Struktūrvienības Liepu pamatskola adrese: c.Laizāni, Ozolaines pagasts,
5     Rēzeknes novads, LV- 4630 
            Tālrunis: (+371) 64640200 
Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
Bērnu  tiesību  aizsardzības  likums,  Ministru  Kabineta  noteikumi,  citi  likumi  un 
normatīvie akti, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības apstiprināts skolas nolikums. 
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1.2. Skolas izglītības programmas

Skola 2011./2012. m.g. piedāvāja un īstenoja šādas izglītības programmas:

1) Pamatizglītības mazākumtautību programma (izglītības programmas kods 
21011121);*

2) Pamatizglītības  profesionāli   orientētā  virziena   mazākumtautību 
programma(izglītības programmas kods 21014121);*

3) Vispārējās   vidējās   izglītības   vispārizglītojošā   virziena   programma 
(izglītības  programmas  kods 31011013);

4) Vispārējās  vidējās  izglītības  vispārizglītojošā  virziena  mazākumtautību 
programma (izglītības programmas kods31011021);

5)     Vispārējās  vidējās  izglītības  vispārizglītojošā  virziena  mazākumtautību 
programma (izglītības programmas kods 31011023);

6)    Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem   ar 
garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015821); *

7)    Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 
fiziskās  attīstības  traucējumiem (izglītības programmas kods 21015321);

8)    Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās  traucējumiem (izglītības programmas kods 21015621);*

            9)   Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma  (izglītības 
                   programmas kods: 01011121);
                                                   (* Programmas tiek realizētas arī struktūrvienībā Liepu pamatskola)

Uz  2012./2013.  mācību  gadu   skola  ir  licencējusi  vēl  divas  speciālās  izglītības 
programmas: 

• Speciālās  vispārējās  vidējās  izglītības  mazākumtautību  programma 
izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 
31015321); 

• Speciālās pamatizglītības  mazākumtautību izglītības  programma izglītojamiem 
ar valodas traucējumiem (izglītības programmas kods 21015521)*.

1.3. Izglītojamo skaits

Skolā ar 2007./2008.m.g. skolēnu skaits ir bijis kritisks, tāpēc kolektīvs daudz strādāja, 
lai piesaistītu skolēnus pirmskolas grupā. Ar 2009.gadu ir palielinājies skolēnu skaits 
par 67%. Skolēnu skaita palielinājums ir panākts ne tikai uz slēgto skolu rēķina, bet 
lielākoties uz papildus jaunu izglītības programmu realizācijas. 2011./2012.m.g. Maltas 
2.  vidusskolā  (kopā  ar  struktūrvienību)  mācās  339  izglītojamie  9  vispārizglītojošās 
izglītības programmās.
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Izglītojamo skaitsIzglītojamo skaits Maltas 2. vidusskolā Maltas 2. vidusskolā

Mācību gadsMācību gads 5-65-6  
gadīgiegadīgie

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

2006./2007. 15 45 76 54 - 190
2007./2008. 25 38 61 45 - 171
2008./2009. 32 52 58 44 - 186
2009./2010. 35 57 62 42 47 243
2010./2011. 30 68 67 43 34 242
2011./2012. 40 74 67 33 39 256

Izglītojamo skaits struktūrvienībā Liepu pamatskolaIzglītojamo skaits struktūrvienībā Liepu pamatskola

Mācību gadsMācību gads 1.-4. kl.1.-4. kl. 5.-9. kl.5.-9. kl. KopāKopā

2006./2007. 30 45 75
2007./2008. 33 39 72
2008./2009. 40 37 77
2009./2010. 44 40 84
2010./2011. 43 38 81
2011./2012. 41 42 83

1.4. Skolas īpašie piedāvājumi 

 Skolā ir labiekārtoti dabaszinību priekšmetu kabineti un laboratorijas ar interneta 
    pieslēgumu. 
 Estētiska un sakārtota skolas vide. 
 Divi Mākslas kabineti.
 Pozitīva savstarpējā saskarsme starp izglītojamajiem, skolotājiem, vecākiem. 
 Laba skolas un vecāku sadarbība. 
 Pilnīgs nodrošinājums ar mācību grāmatām (izņemot angļu valodu). 
 Moderns ēdināšanas komplekss, kas nodrošina kvalitatīvu izglītojamo ēdināšanu. 
 Darbojas pagarinātās dienas grupas.
 Rotaļu laukums pirmsskolas grupas bērniem.
 Kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas.
 Rotkaļu studija “Dzeļi”.
 Izglītojamo spēju attīstīšanai, profesionālajai ievirzei skolā tiek īstenotas fakultatīvās 

nodarbības un daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi (kopā 17): 

- Mazie mūzikas kolektīvi
- Skolas ansambļi 
(1.-4., 5.-9., 10.-12.kl.)
- Dramatiskais pulciņš
- Pērlīšu pīšana
- Sporta spēles
- Jauniešu klubs ”Lingua”
- Rotkaļu studija „Dzeļi”
- Šaha un dambretes 
pulciņi

- Folkloras kopā “Liepiņa”
- Popgrupa “Mākonītis”
- Skolas Teātris
- Leļļu teātris
- Ekoloģiskā dabas taka
- Mūsdienu dejas
- Jaunākās metodes un 
tehnoloģijas vizuālajā 
mākslā
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1.5. Skolas tradīcijas un svētki

Maltas 2. vidusskolas tradīcijas:
 Zinību diena
 Retro diena
 Projektu nedēļa
 Dabaszinību priekšmetu nedēļa
 ZPD aizstāvēšana
 5. un 10.klašu iesvētīšana
 Erudīcijas konkurss 9. - 12.klašu skolēniem, veltīts LR neatkarības dienai
 Skolas skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis”
 Adventes sveces iedegšana
Tatjanas diena
Ziedu un dārzeņu izstādes
 Miķeļdienas tirdziņš
 Meteņi
 Skolotāju diena
 Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 Sveika, skola (tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem)
 Jaungada eglīte
 100 dienas skolā (Ābeces svētki)  
 Absolventu tikšanās vakars 
 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
 Valentīndiena
 Joku dienas koncerts
 Otrā Pasaules kara upuru piemiņas diena
 Mātes diena
 Pēdējais zvans
 Sporta diena mācību gada noslēgumā
 Skolas gods
 9.,12.klašu Izlaidums

1.6. Skolas pedagoģiskais personāls

Pedagoģisko procesu nodrošina 47 pedagogi, kuru izglītība atbilst prasībām, no tiem 
- 14 ir maģistri,t.i., 30% no pedagogu skaita;
-  3 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību;
-  3 studē maģistrantūrā;
-  5 pedagogiem ir vairākas augstākās izglītība,t.i., 15%.

Savu  profesionālo  kvalifikāciju  pedagogi  papildina,  apmeklējot  dažādus  tālākizglītības 
kursus  un seminārus:
                                         - 2011./2012.m.g. 35 pedagogi ir apmeklējuši dažādus
                                            īsos kursus  (no 2-8 stundām), t.i., 75% no skolotājiem; 
                                         - 20 pedagogi apmeklēja dažādus tālākizglītības kursus,
                                            t.i., 43% no skolotājiem;
                                         - Skolas administrācija (4 cilvēki) ir apmeklējusi „Izglītības 
                                           iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveides” kursus. 
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Skolas pedagoģiskie  darbinieki  iesaistījušies  ESF projektos:  „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un „Atbalsts vispārējās izglītības 
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. 

  

 Skolā izveidota un darbojas Atbalsta komanda, kurā strādā:
� sociālais pedagogs (0,4 likmes);
� psihologs(0,65 likmes);
� logopēds (0,307 likmes);
� speciālais skolotājs (0,25 likmes);
� skolas medmāsa.

Mūsu skolā sociālais pedagogs ir  jau 4 gadus (no 2008.gada janvāra).

1.7. Sociālās vides raksturojums

Maltas pagasta kopējā platība ir 8983 ha, iedzīvotāju skaits – 3234 cilvēki, blīvums – 36 
iedz./km2.  Uz 01.10.2006. Maltas pagastā bija reģistrēti  3407 iedzīvotāji.,  tas ir par 173 
cilvēkiem mazāk. Darbspējas vecumā Maltas pagastā ir 2215 iedzīvotāji, no kuriem 424 ir 
bezdarbnieki,  t.i.,  19,14%.   Maltas  pagasts ir  daudznacionāls:  47,2% latviešu,  46,1% - 
krievu,  2,4%  -  poļu,  1,7%  -  baltkrievu,  1,6%  -  čigānu  tautības  iedzīvotāji.  Pārējo 
nacionalitāšu iedzīvotāji  (ukraiņi,  lietuvieši,  vācieši,  čuvaši,  ebreji,  osetīni  un šorci) kopā 
sastāda 1% no visu Maltas pagasta iedzīvotāju skaita.

Ozolaines pagasta kopējā platība ir 8043 ha, iedzīvotāju skaits  - 2025 (uz 01.07.2010.), 
blīvums – 24 iedz/km 2 . Iedzīvotāju skaits pēdējo 10 gadu laikā ir  palielinājies (2000.gadā 
bija  1699  iedzīvotāji),  t.i.,  par  17%.  Ozolaines  pagastā  darbspējas  vecumā  ir  67,8% 
iedzīvotāju, no kuriem 12,5% bezdarbnieku, tas ir tikai statistiski fiksētais skaitlis. Reālajā 
dzīvē bezdarba līmenis ir daudz augstāks, jo ļoti daudzi neredz jēgu stāties VNA uzskaitē. 
Ozolaines pagastā no kopējā iedzīvotāju skaita krievu tautības iedzīvotāji sastāda 65,3%, 
latvieši 30,5%, citas tautības 4%. 

Maltas  2.vidusskolā  un  struktūrvienībā  Liepu  pamatskola  mācās  85%  bērni  no 
krievvalodīgajām ģimenēm, 5% - latviešu, 10%- romu tautības bērni.
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Citas  izglītības  iestādes  Maltas  pagastā  un  tuvākājā  apkārtnē:  PII  -  Maltā,  Silmalā, 
Lūznavā, Feimaņos notiek skolēnu sagatavošana skolai;  izglītības iestādes – Maltas 1. 
vidusskola,  Tiskādu  vidusskola,  Feimaņu  pamatskola;  skolēni  savas  zināšanas  mūzikā 
papildina Maltas  mūzikas skolā. 

1.8. Skolas budžeta nodrošinājums

Maltas  2.vidusskola  tiek  finansēta  no  valsts mērķdotācijas  un  Rēzeknes  novada 
pašvaldības  budžeta  līdzekļiem  valsts  normative  aktu  noteiktajā  kārtībā.  Līdzekļu 
izlietojums ir racionāls un efektīvs.

2007. gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads

Skolas budžets 
kopā

429 812 588 924 413 014 717 824 735 318 330 614

t. sk. valsts 
mērķdotācijas

171 503 241 321 149 059 227 541 223 418 175 610
(8 mēn.)

t. sk. pašvaldības 
līdzekļi

258 309 347 603 263 955 490 283 511 896 155 004

Tiek meklētas un atrastas dažādas formas līdzekļu piesaistei skolai. No  2007. - 2011. 
gadam skola ir papildus piesaistījusi  677 352,29 Ls realizējot dažādus projektus: (2007.– 
8459,7Ls; 2008./2009.– 2775,87Ls; 2010. – 196766Ls; 2011. ~350000Ls ).

Struktūrvienība  Liepu  pamatskola  tiek  finansēta  no  valsts  mērķdotācijas  (  Maltas  2. 
vidusskolas  budžetā)  un   Rēzeknes  novada  pašvaldības  budžeta  līdzekļiem  valsts 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām visos mācību priekšmetos.
Bibliotēkas fonda izvērtējums Maltas 2. vidusskolā 2011.gadā:

2009. 2010. 2011. 2012.
Skola budžets kopā 168 470 58 518 59 829 56 005
   t.sk. valsts mērķdotācijas 82 451
   t.s.   pašvaldības budžeta 86019 58 518 59 829 56 005
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           � grāmatu  fonds: 
                                      -   mācību grāmatas – 5792 eks.;

- daiļliteratūra – 12120;
- izziņas literatūra – 1346;
- metodiskā literatūra – 1100;
- bērnu literatūra – 801;

           � grāmatu skaits pēc valodas:
- latv.valodā – 1728;
- krievu u.c. valodās – 92205;

            � finansējums    -    mērķdotācijas – 924,63 Ls
- pašvaldība – 1530,0.Ls;

           � Realizētie projekti:
- Latv.val.kā valsts val.apg.vid.izgl.pak.(2007.) – 304 gr.(1057,20 

Ls);
- Latgales izgl pr.(2007.) – 49 eks.(302,50 Ls);
- Latgales izgl pr.(2008.) – 112 eks.(353,72 Ls);
- 2010., 2011.Valsts vienotā bibliotēku informatizācijas sistēma 

“ALISE” – dators.

Kopā grāmatu fonds 2011.g. palielinājās par 1713,42 Ls. 

Skola strādā pie mācību procesa materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma, izglītojamo un 
darbinieku drošības pasākumu un darba vides uzlabojuma. Skolas telpas atbilst drošības, 
ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām. Nepārtraukti tiek domāts par skolas 
telpu interjera un apkārtnes pilnveidošanu un sakopšanu.

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI

2.1. Mērķi, uzdevumi

Skolas vīzija: Demokrātiska, efektīva un atvērta mūsdienu skola.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība.
Skolas darbības mērķis  ir  organizēt  un īstenot  izglītības  procesu,  kas nodrošina valsts 
vispārējās  pamatizglītības  standartā  un  valsts  vispārējās  vidējās  izglītības  standartā 
noteikto  mērķu  sasniegšanu,  un  sekmēt  skolēnu  atbildīgu  attieksmi  pret  sevi,  ģimeni, 
līdzcilvēkiem, Latvijas valsti un augstākajām morāles vērtībām. 

Skolas darbības mērķi ir:

   � Skolēnu zināšanu vērtēšanas pilnveidošana mācību standartu un atbilstošo mācību 
programmu realizācijas procesā, ievērojot katra izglītojamā individualitāti.

   � Sekmēt mācību un audzināšanas procesa kvalitāti, balstoties uz mūsdienīgu, mācību 
procesam atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.

   � Mācību un audzināšanas procesa kvalitātes uzlabošana, attīstot skolēnu prasmes un 
iemaņas.

   � Jauno IKT izmantošana mācību procesa optimizācijai un skolēnu mācību sasniegumu 
dinamikas uzskaitei.

   � Izglītojamo spēju, talantu izkopšana, attīstīšana.
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2.2. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana

  Skolas darbības jomas: 1. Mācību saturs
       
Darbības prioritāte:

1 . Izveidot speciālās izglītības programmas skolēniem ar grūtībām mācībās.
2 .Pamatizglītības mazākumtautību profesionālās ievirzes programmas izstrādāšana
    un ieviešana. 

Sasniegtais:

-  Skola realizē trīs licencētas  speciālās izglītības programmas.
-  Visos mācību priekšmetos izstrādāti mācību tematiskie plānojumi.

 -  Visās programmās precizēti mācību priekšmetu un stundu plāni (tajā skaitā vispārējās 
vidējās izglītības  programmā, sakarā ar jaunā standarta ieviešanu ).

-  Sekmīgi  izstrādājām  un  ieviesām  2011./2012.m.g.  pamatizglītības  profesionālo 
programmu.

 Skolas darbības jomas:  2. Mācīšana un mācīšanās

Darbības prioritāte:

1 .Skolēnu zināšanu vērtēšanas formu dažādošana un pilnveidošana mācību stundās.
2 .Uzlabot  mācību stundu kvalitāti,  izmantojot  jaunākās IT  iespējas  un sekmēt  skolēnu 

patriotisko audzināšanu un pilsonisko aktivitāti.
3. Mācību metodes, strādājot apvienotajās klasēs.
4. Datorizēta skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaite. 

Sasniegtais:

-  Skolā ir izstrādāta un pilnveidota mācību saniegumu vērtēšanas kārtība.
-  Skolēnu  zināšanu  vērtēšans  formas  ir  daudzveidīgas,  tās  tiek  lietotas  mērķtiecīgi, 

optimāli un sabalansēti dažādos mācību priekšmetos. 
-  Skolotāji tālākizglītojas, mācot skolēnus apvienotajās klasēs.
-  Uzlabojusies stundu kvalitāte, skolotāji izmanto IT stundās. 
-  Notiek  regulāra  skolotāju   pieredzes  apmaiņa  par  skolēnu  mācīšanās  motivācjas 

veidošanu un skolēnu patstāvīgā darba kvalitātes uzlabošanu.
-  Izveidota datorizēta skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaite.

Skolas darbības jomas:  3. Skolēnu sasniegumi

Darbības prioritāte:

1. Datorizētas individuālās skolēnu datu bāzes izveidošana. 

Sasniegtais:

-  Skolā  uzskaita un analizē skolēnu mācību sasniegumus ikdienā un valsts pārbaudes 
darbos.

-  Skolā veic salīdzinošo skolēnu sasniegumu analīzi, noskaidro iespējas sasniegumu 
līmeņa pasugstināšanai.

-  Klašu audzinātāji un skolotāji veic skolēnu kārtējo sasniegumu un kavējumu uzskaiti e- 
klasē.
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- Skolotāji veic skolēnu semestra un gada vērtējumu uzskaiti un rezultātus izmanto darbā 
mērķu sasniegšanai. 

-  Skolotāji  tālākizglītības  kursos  apgūst  jaunāko  mācību  tehnoloģiju  un  metožu 
izmantošanā. 

-  Skolā  tiek  organizētas  konsultācijas  skolēniem  ar  mācību  traucējumiem  un 
talantīgajiem skolēniem visos mācību priekšmetos pēc noteikta grafika.

Skolas darbības jomas: 4. Atbalsts skolēniem

Darbības prioritāte:

1 .  Draudzīgas,  iekļaujošas,  multikulturālas  skolas  sabiedrības  veidošana,  veicinot 
vispārējās izglītības pieejamību visiem skolas vecuma bērniem. 

2 .  Skolēnu, kuri atnākuši no slēgtajām skolām, adaptācija.
3 .  Kvalitatīvas  pedagoģiskās,  sociālās  un  psiholoģiskās  palīdzības  un  atbalsta 

nodrošināšana skolēniem ar speciālajām vajadzībām.

Sasniegtais:

- Skolā ir Atbalsta personāls, ar 2008. gadu ieviesta sociālā pedagoga apmata vienība.
- Skolēni ar kustību traucējumiem ir integrēti vispārizglītojošās klasēs.
- Skola piedalījās ESF projektos “Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā”, ”Čigāni (romi) 

Latvijā” .
-  Veiksmīgai  skolēnu adaptācijai  un skolēnu iesaistīšanai  skolas kolektīvā,  skolā  tiek 

veikta interešu izglītības programmu pieprasījuma izpēte un jaunu  interešu izglītības 
programmu  veidošana,  kā  arī  nodarbību  kvalitātes  izvērtēšana  šo  programmu 
īstenošanā.

-  Skolā  ir  Karjeras izglītības grupa, kuru vada skolas bibliotekāre.
-  Lai  uzlabotu  skolēnu  sasniegumus  mācībās  un  disciplīnu,  skola  iesaistījās  LU 

izstrādātajā  ESF  projektā “Atbalsta  programmu  izstrāde  un  īstenošana  sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide”.  

Skolas darbības jomas:  5. Skolas vide

Darbības prioritāte:
1. Skolas vides labiekārtošana.                 
2. Skolas telpu  uzlabošana un sakārtošana.

Sasniegtais:
-  Skolai ir savas tradīcijas, kuras respektē un ciena sabiedrība.
-  Skola siltināta, veikti estētiskās vides uzlabošanas  darbi.
-  Notiek skolas telpu, apkārtējās vides uzlabošanas un sakārtošanas darbi.

Skolas darbības jomas:  6. Resursi

Darbības prioritāte:

1 . Skolas mācību kabinetu materiālās bāzes pilnveidošana. 
2.  Dabaszinību  cikla  priekšmetu  mācību  un  materiālās  bāzes  resursu  kvalitatīva 

izmantošana
3. IT un jauno ierīču kvalitatīva izmantošana mācību procesā.
4. Skolas pielāgošana bērniem ar kustību traucējumiem.     
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Sasniegtais:

-  Skolā ir modernizēti dabaszinātņu priekšmetu un matemātikas kabineti, pilnveidota to 
materiāli  tehniskā  bāze,  kā  arī  citi  kabineti  (angļu,  latviešu,  mākslas,  pirmskolas 
grupās, 1. klase) tiek papildināti ar tehnisko aprīkojumu, jaunām mēbelēm.

-  Skolā mācību procesa organizēšanā racionāli   izmanto esošos mācību un tehniskos 
līdzekļus. 

-  Skolas  mācību  kabinetu  materiālās  bāzes  pilnveidošanai,  skolas  attīstībai  tika 
piesaistīti finanšu resursi caur projektiem un meklēti sponsori.

-  Skola pielāgota bērniem ar kustību traucējumiem, realizējot ESF projektu “Labvēlīgas 
mācību vides radīšana bērniem ar speciālajām vajadzībām 

   integrācijai skolas vidē”     

Skolas darbības jomas:  7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes  
                                               nodrošināšana  

Darbības prioritāte:

1. Skolas darba izvērtēšana, iesaistot skolas administrāciju, pedagogus, skolēnus un 
viņu vecākus.

Sasniegtais:

-  Izstrādāti skolas reglamentējošie dokumenti atbilstoši normatīvajām prasībām.
-  Pedagogi piedalās skolas normatīvo dokumentu izstrādē un skolas darba vērtēšanā.
-  Skolas padome   iesaistās skolas normatīvo dokumentu izstrādē un akceptēšanā.
-  Vecāki tiek  iepazīstināti ar izmaiņām skolas reglamentējošajos dokumentos.
-  Izpildīti iepriekšējās akreditācijas ieteikumi.
 -  Skolas vadība, pilnveidojot individuālo darba kvalitāti, apmeklēka tālākizglītības 

kursus.
-  Skolas darba kvalitātes novērtēšanā izmanto anketas, aptaujas,  intervijas.
-  Vadība sēdēs izskata skolas darba kvalitātes jautājumus, par ko informē pedagoģiskās 

padomes, skolas padomes sēdēs, vecāku sapulcēs un tiekoties ar skolēnu parlamentu.
-  Vecāki atbalsta skolu jaunu ideju, projektu realizēšanā.

     -  Skolā izveidots vecāku klubiņš.

3. IEPRIEKŠĒJO VĒRTĒŠANAS PERIODA
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IETEIKUMU IZPILDE

Maltas 2. vidusskolai izvirzītie vispārējās izglītības akreditācijas komisijas priekšlikumi 
izglītības iestādes un programmu darba uzlabošanai (10.10.-12.10.2006. gada): 

Joma Priekšlikums Izpilde

Pamatjoma. 
MĀCĪBU 
SATURS

1.  Aktualizēt  izglītības 
programmas  atbilstoši 
ārējo  normatīvo  aktu 
izmaiņām.

Pamatojoties  uz  MK  noteikumiem  pēc 
nepieciešamības  tiek  aktualizētas  katru  mācību 
gadu izglītības programmas.

Pamatjoma. 

MĀCĪŠANA 

UN 

MĀCĪŠANĀS

2. Aktīvāk izmantot IT 
tehnoloģijas mācību 
stundās, radošo un 
pētniecisko darbu 
izstrādei.

Skolā ir  atjaunota IKT bāze: 
-  iegādāti 10 jauni datoru komplekti; 
- prezentācijas vajadzībām iegādāts portatīvais dators 

un projektors; 
- 3 kodoskopi (informāt., matemātikas un latv.val.kab.), 

kopētājs bibliotēkai; 
-  ierīkots INTERNETA bezvadu pieslēgums visā skolā; 
-  pedagogi atjaunoja zināšanas IT jomā kursos; 
- skolas administrācija, metodisko komisiju vadītāji 

apguva jauno datorprogrammu „vista”; 
- dabaszinību priekšmeta skolotāji projekta ietvaros 

kursos apguva jauno IT iespēju izmantošanu 
priekšmeta mācīšanā; 

-  - radošo un pētniecisko darbu izstrādē tiek izmantotas 
IT; 

-  skolā tiek organizētas skolēnu ZPD konferences; 
-  informācijas tehnoloģijas tiek izmantotas ārpusklases 

pasākumos, vecāku sapulcēs, apspriedēs pie skolas 
vadības, pedagoģiskās padomes sēdēs, projektu 
nedēļā, matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, biznesa 
ekonomisko pamatu, mūzikas, fizikas, latviešu un 
angļu valodas, informātikas stundās;

- - realizēts ERAF projekts „Kvalitatīvas dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”.

3. Panākt skolas 
pārbaudes darbu grafika 
ievērošanu.

- Katrs priekšmeta skolotājs savā tematiskajā stundu 
sadalē plāno pārbaudes darba veidu, skaitu un laiku. 

- Izveidoti pārbaudes darbu grafiki katrā klasē, 
balstoties uz katra mācību priekšmeta skolotāja 
tematisko plānu, ņemot vērā licencētās izglītības 
programmas.

 - Regulāri izveidotais pārbaudes darbu grafiks katrai 
klasei tiek pārbaudīts.

- Tiek kontrolēts sastādītā pārbaudes darbu grafika 
atbilstība skolotāju tematiskajiem plāniem.

-  Regulāri tiek informēti skolēnu vecāki par pārbaudes 
darbu grafiku.

4. Aktualizēt un 
pilnveidot skolēnu 
zināšanu vērtēšanas 
nolikumu.

Maltas 2. vidusskolas Skolēnu mācību sasniegumu 
vērtēšanas reglaments tiek aktualizēts un pilnveidots 
pēc nepieciešamības un saskaņā ar izmaiņām MK 
noteikumos.
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Pamatjoma. 
SKOLĒNU 
SASNIEGUMI

5. Rast iespēju skolā 
ieviest sociālā pedagoga 
amata vienību.

 

6. Izveidot datorizētu 
izglītojamo datu bāzi.

 - Ieviesta sociālā pedagoga amata vienība  no 2008. 
gada 1.janvāra. 

- Sociālais pedagogs uzsāka mācības un pabeidza 
Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes skolas 
sociālā pedagoga programmā. 

- Sociālais pedagogs apmeklēja kursus. 

- 2007./2008.m.g. skola ieviesa  e –žurnālu. 
- Pedagogi veic skolēnu sasniegumu uzskaiti e-žurnālā.
- Tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi mācību 

priekšmetos, izmantojot e-klasē esošo sistēmu. 
- Klašu audzinātāji veic ikmēneša izrakstus no e-klases 

mācību sasniegumiem, kavējumiem un informē 
vecākus. 

- Darbs turpinās pie datorizētās izglītojamo individuālās 
datu bāzes pilnveides. 

- Skolā ir izveidota skolēnu sasniegumu dinamikas 
datorizēta uzskaite.

Pamatjoma. 
RESURSI

7. Modernizēt 
dabaszinību mācību 
priekšmetu kabinetu.

- Dabaszinību mācību priekšmetu kabinetus 
modernizējām rakstot projektus: 2006./2007. m.g. no 
valsts investīciju programmas finansētais projekts 
„Dabaszinību kabineta labiekārtošana” – Ls 5000 – 
tika iekārtots matemātikas kabinets pamatskolai; 

- 2009. 2010. m.g. ERAF projekts „Kvalitatīvas 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Maltas 2. vidusskolā” – Ls 98383 deva 
iespēju iekārtot un aprīkot 4 kabinetus un divas 
laboratorijas.  

Pamatjoma. 
SKOLAS 
DARBA 
ORGANIZĀCIJ 
VADĪBA  UN 
KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠ
ANA

8. Noformēt skolas 
iekšējos normatīvos 
aktus (rīkojumus), 
pamatojoties uz 
atbilstošajiem likumiem, 
MK noteikumiem.

- Skolas iekšējie normatīvie dokumenti (rīkojumi) tiek 
noformēti atbilstoši likumiem un esošajiem MK 
noteikumiem. 

- Ar 2007. gadu pieņemta darbā cita sekretāre- lietvede 
ar priekšzināšanām lietvedībā (Diploms 3T Nr. 
236137 no 27.02.1987.). 

- Ar 2010. gadu amata nosaukums „sekretāre- lietvede” 
mainīts uz „lietvede”. 

- Lietvede apmeklē  tālākizglītības seminārus 
lietvedībā.
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4. INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS METODES

Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai tika izveidotas darba grupas, kuras vadīja
direktora vietnieki un MK vadītāji. 
Pamatojums tika gūts vērojot mācību stundas, interešu izglītības pulciņu darbu, pasākumus, 
veicot  skolotāju,  skolēnu  un  vecāku  anketēšanu,  aptauju,  analizēti  skolēnu  sasniegumi, 
dinamika. Notika direktora sarunas ar pedagogiem, skolēniem, tehniskajiem darbiniekiem, 
vecākiem, kā arī pedagogu intervēšana.

Tika pētīti dokumenti:
1. Attīstības plāns
2. Gada darba plāns
3. Stundu saraksts
4. Iekšējās kārtības noteikumi
5. Darba kārtības noteikumi
6. Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli
7. Apspriežu pie vadības sēžu protokoli
8. Metodisko komisiju dokumentācija
9. Tematiskie plāni
10.Klašu audzinātāju dokumentācija
11.Pedagogu tarifikācijas saraksts
12. Iekšējie normatīvie dokumenti (nolikumi, reglamenti u.c.)
13. Iekšējās kontroles materiāli
14.Budžeta tāme
15.Skolas obligātā dokumentācija (klašu žurnāli, interešu izglītības žurnāli u.c.)
16.Skolas pase
17. Izglītojamo personas lietas
18.VS atskaites
19.Kontrolējošo institūciju akti
20.Štatu saraksts
21.Amatu apraksti
22.Drošības instruktāžas
23. Izglītojamo un pedagogu datu bāzes.

Pamatojumu iegūšanai tika izmantotas aptaujas anketas:
• Anketa skolotājiem – izsūtītas 48 anketas, saņemtas 39 anketas (81,3%).
• Anketa skolēniem – izsūtītas 190 anketas, saņemtas 184 anketas (96,8%).
• Anketa vecākiem– izsūtītas 190 anketas, saņemtas 167 anketas (87,9%).

Intervēti 18 skolas pedagogi.
Vērotas stundas: 

• ESF „Pedagogu konkurētspējas  veicināšana izglītības  sistēmas  optimizācijas 
apstākļos” – 81 stundas laika periodā

• Klases audzinātāja stundas – 13 stundas
• Mācību stundas – 90 stundas

Apkopojot mācību stundu vērotos materiālus, var secināt, ka laika posmā no 2009.-
2012.gadam vērota 171 mācību stunda, 13 audzinātājstundas.
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5. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 
ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS

5.  1. Pamatjoma     MĀCĪBU SATURS  

5.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas

Maltas  2.  vidusskolā 2011./2012.  mācību  gadā  tiek  efektīvi  realizētas  deviņas 
izglītības programmas:

Izglītības programma Kods Licences Nr. Izglītojamo
skaits

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
mazākumtautību programma

31011021 V-4977, 
izd. 21.12.2011.

32

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
mazākumtautību   programma

31011023 V-1001,
 izd.18.12.2009.

36

Vispārējās  vidējās  izglītības  vispārizglītojošā 
virziena  programma

31011013 V-2489,
 izd.12.07.2010.

3

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 V-972,
 izd.18.12.2009.

108

Pamatizglītības profesionāli  orientētā virziena 
mazākumtautību programma

21014121 V-4588,
 izd.10.08.2011.

111

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem   ar garīgās attīstības 
traucējumiem

21015821 V-1010,
izd. 18.12.2009.

4

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar fiziskās  attīstības 
traucējumiem

21015321 V-1005, 
izd.18.12.2009.

2

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem

21015621 V-1006,
 izd.18.12.2009.

2

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 01011121 V-956, 
izd.18.12.2009.

40

Izglītības programmas ir  izstrādātas atbilstoši  normatīvo aktu prasībām, izglītības 
iestādes  mērķiem  un  uzdevumiem  un  ir  kvalitatīvs  iestādes  izglītojošo  darbību 
reglamentējošs dokuments.  Izglītības programmās ir veikti  grozījumi atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.

Visi  pedagogi  uzskata,  ka  skolas vadība koordinē, pārrauga un sniedz palīdzību 
mācību  priekšmetu  programmu  izstrādē, nodrošina  kvalitatīvas  konsultācijas,  sniedz 
nepieciešamo  informāciju  un  resursus. Mācību  priekšmetu  skolotāji  strādā  pēc  IZM 
ieteiktajām  paraugprogrammām,  kurās  viņi  veic  savus  uzlabojumus,  bet  profesionāli 
orientētā virziena  mācību priekšmetu programmas ir  autoru izstrādātas. Katra  mācību 
priekšmeta  īstenotā  programma  atbilst  licencētai  izglītības  programmai  un  pedagogi 
pārzina  sava  mācību  priekšmeta  saturu  un  tā  atbilstību  skolā  realizētajām  izglītības 
programmām.  Mācību   priekšmetu   programmas   katru  gadu   izvērtē   metodiskajās 
komisijās.

Visi skolotāji izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, 
zina  priekšmeta  obligāto  saturu,  skolēnu  sasniegumu  vērtēšanas  formas  un  kārtību. 
Skolotāji  zina, kā standarta prasības ietekmē mācību metožu un mācību līdzekļu izvēli. 
Skolā ir izstrādāts un apstiprināts vienots tematiskā plāna paraugs. Visiem pedagogiem, 
atbilstoši  licencētajai  mācību  programmai,  ir  izstrādāti  un  apstiprināti  tematiskie  plāni 
mācību priekšmetā,  kas satur  informāciju  par  izmantoto mācību programmu un stundu 
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tēmām, apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu, mācību literatūru. Nepieciešamības 
gadījumā  tiek  veiktas  tematisko  plānu  korekcijas.  Metodisko  komisiju  sēdēs  analizē 
tematisko  plānu izpildi. Klases audzinātāji  strādā pēc pašu izstrādāta  tematiskā  plāna, 
balstoties uz skolas audzināšanas programmu.  Skolas administrācija pārrauga tematisko 
plānu izstrādi, nodrošina pedagogus ar nepieciešamo informāciju un resursiem. 

Gandrīz visu pedagogu paredzētais mācību satura īstenošanai laika sadalījums
saskan ar ierakstiem e – klases žurnālā.

 Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 
programmām.  Tās  ir  pieejams  un  pārskatāms skolēniem,  skolotājiem,  vecākiem.  Ar 
mācību stundu sarakstu iespējams iepazīties arī e–vidē.

Skolā  darbojas  mācību  priekšmetu  un  klašu  audzinātāju  metodiskās  komisijas, 
kurās tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar mācību procesu un audzināšanu. Skolotājiem ir 
iespējas iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmeta saturā un citu skolu pieredzi.  Skolas 
vadība  mācību  gada  beigās  apkopo  skolotāju  pašvērtējumus  un  ņem  vērā  skolotāju 
ieteikumus.

Vērtējums – ļoti labi

Jomas stiprās puses

�  Tiek piedāvātas deviņas licencētas izglītības programmas.

� Pedagogi  zina  un  izprot skolas  izvirzītos  mērķus,  uzdevumus  konkrētajam  mācību 

gadam, mācību  priekšmetu  standartos  noteiktos  mērķus,  programmu  prasības  un 

strādā atbilstoši tām. 

�  Mācību saturs ir realizēts visos mācību priekšmetos.

�  Pedagogi atbilstoši mācību priekšmeta standartam un programmai izstrādā tematiskos 

plānus pēc skolā izstrādātā un apstiprinātā parauga, tos saskaņojot izglītības iestādes 

noteiktajā kārtībā. 

� Skolas vadība veiksmīgi koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli, 

sniedz  atbalstu  tematisko  plānu  izstrādē,  nodrošina  pedagogiem  konsultācijas, 

nepieciešamo informāciju un resursus.
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5.  2. Pamatjoma     MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

5.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Katras mācību stundas galvenā sastāvdaļa ir  mācīšanas process un mācīšanās. 
Maltas 2. vidusskolā regulāri novērtē pedagogu darba kvalitāti. Pēc stundu hospitācijas 
notiek vērotāju un pedagoga saruna par stundas mērķa un uzdevumu realizācijas veidiem, 
mācīšanas metodēm. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek apspriesti regulāri jautājumi par 
mērķu un uzdevumu izvirzīšanu mācību stundai, mācību metožu izmantošanu  mācību 
stundās,  skolēnu  zināšanu  vērtēšanu,  mācību  metožu  izmantošanu  darbā  ar 
izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, stundu organizēšanu apvienotajās klasēs. 

Vērojot  mācību  stundas,  var  secināt,  ka  mācību  procesā  pedagogi  izmanto 
daudzveidīgas  mācību  metodes:  stāstījumu,  diskusiju,  prātavētru,  darbu  ar  tekstu, 
uzdevumu risināšanu, grupu un pāru darbu utt.  un formas, kas atbilst skolēnu vecumam, 
mācību  priekšmeta  specifikai,  tā  saturam,  skolēnu  sagatavotības  līmenim  un  spējām. 
Strādājot ar speciālās izglītības programmas skolēniem, skolotāji daudz pielieto patstāvīgo 
darbu,  izmantojot  shēmas,  tabulas,  zīmējumus,  attēlus,  atgādnes.  Skolotāji  regulāri 
pilnveido savas zināšanas kursos, metodisko komisiju sanāksmēs dalās pieredzē.

Skolā ir izstrādāta vienota mājas darbu kārtība, ar kuru ir iepazīstināti gan skolēni, 
gan viņu vecāki. Mājas darbu formas ir dažādas. Tie vienmēr tiek laicīgi izlaboti, analizēti 
un atainoti  elektroniskajā žurnālā e- klasē. Skolēni izprot mājas darbu nepieciešamību, 
taču  ne  visi  skolēni  ikdienā  cenšas  to  veikt  ar  atbildības  sajūtu.  Uzdoto  mājas  darbu 
apjoms ir optimāls. Skolā tika organizēta skolēnu anketēšana par mājas darbu apjomu, 
saturu,  pildīšanai nepieciešamo laiku. Anketēšanā piedalījās 119 skolēni. Iegūtie rezultāti 
liecina par to, ka mājas darbu apjoms nepārsniedz pildīšanai vajadzīgo laiku.
  Lielākajā daļā klašu telpu iekārtojums dod iespēju pedagogiem izmantot jaunākās 
tehnoloģijas  un  interaktīvās  mācību  metodes,  taču,  sadarbojoties  ar  kolēģiem,  tās  ir 
pieejamas  ikvienam  pedagogam  (katram  pedagogam  pieejams  dators  savā  mācību 
kabinetā,  skolotāju  istabā,  bibliotēkā,  4  kabinetos  pieejamas  interaktīvās  tāfeles,  5 
multimediju projektori).   Fizikas, ķīmijas, matemātikas, bioloģijas kabinetu mūsdienīgais 
aprīkojums skolā ļauj iesaistīt  skolēnus daudzveidīgā praktiskā darbībā. Ar 2009./2010. 
mācību gadu skola pārgājusi uz SIA „Digitālās Ekonomikas Attīstības Centra” skolvadības 
sistēmu  e-klase.  Gandrīz  visi  pedagogi  aizpilda  e-klases  žurnālu  atbilstoši  prasībām. 
Direktores vietnieces izglītības jomā izteiktie norādījumi tiek izpildīti. Daļa pedagogu darbā 
izmanto  portāla  Uzdevumi.  lv  piedāvātās  iespējas.  Ir  notikusi  lielākās  daļas  skolotāju 
apmācība šī portāla izmantošanai pedagogu ikdienas darbā. 
  Mācību priekšmetu programmas paredz tēmu saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesā 
pedagogi  mācību  saturu  īsteno  atbilstoši  mūsdienu  aktualitātēm,  izmanto  alternatīvās 
mācību formas - mācību ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, 
muzejiem,  tikšanās  ar  policijas,  banku,  augstskolu  (Rēzeknes  Augstskola,  Daugavpils 
Universitāte,  Baltijas  Starptautiskā  Akadēmija,  Baltijas  psiholoģijas  un  menedžmenta 
augstskola)  un arodskolu (Lūznavas profesionālā vidusskola,  Viļānu 41. arodvidusskola, 
Jaunaglonas  arodvidusskola,  Dagdas  arodvidusskola,  Višķu  Profesionālā  vidusskola) 
pārstāvjiem. Izglītojamie regulāri piedalās konkursā „Kas notiek?”.  Pamatskolas posma 
izglītojamie projektu nedēļas laikā izstrādā dažādus projektus, bet 10.,11. klašu skolēni 
raksta referātus un zinātniski pētnieciskos darbus.
  Mācīšanas procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, 
rosina  izglītojamos  izteikt  savu  viedokli,  secināt  un  pieņemt  lēmumus,  veido  pozitīvu 
attieksmi mācību darbam. Izglītojamie tiek motivēti strādāt mērķtiecīgi, radoši un izmantot 
katram savu iespēju potenciālu.

18

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=26
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=26


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.  Darbam  ar 
talantīgiem  izglītojamiem  tiek  atvēlētas  individuālās  konsultācijas  un  daļa  fakultatīvo 
nodarbību.Taču ne vienmēr stundā izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar skolēniem, 
kuriem  ir  mācīšanās  grūtības.  Šajā  gadījumā  ikvienam  skolēnam  ir  pieejamas 
konsultācijas.  Skolēni,  kuriem  ir  grūtības  mācībās,  var  saņemt  speciālā  pedagoga, 
psihologa vai sociālā pedagoga, logopēda palīdzību, taču ne vienmēr skolēni un skolēnu 
vecāki izmanto šo iespēju.

Vērtējums – labi
5.2.2. Mācīšanās kvalitāte

Ikdienas mācību darbs tiek organizēts mērķtiecīgi. Lielākā daļa skolotāju vienmēr 
izvirza un uztur skolēniem noteiktas prasības. Skolēniem tās ir skaidras un saprotamas, 
viņi tās ir akceptējuši un cenšas ievērot. Pedagogi rosina skolēnus mācīties atbilstoši viņu 
spējām,  palīdz  skolēniem  veidot  mācību  motivāciju  un  pētnieciskā  darba  iemaņas. 
Skolēniem ir iespēja pilnveidoties,  piedaloties dažādos konkursos, olimpiādēs, projektos, 
pasākumos. Individuālais darbs ar  izglītojamiem tiek organizēts pēc mācību gada sākumā 
izstrādātā  konsultāciju  grafika.  Ārpus  mācību  stundām skolēniem ir  iespējas  darboties 
interešu  izglītības  pulciņos.   Sākumskolas  skolēni  (1.-4.  klases)   mācās  mācīties 
pagarinātās dienas grupas laikā.

Skolotāji  rosina  skolēnus  strādāt  mērķtiecīgi,  atbilstoši  spējām,  izrādīt  iniciatīvu 
jaunu  zināšanu  apgūšanās,  vērtēt  savu  un  citu  darbu.  Skolēni  aktīvi  izmanto  skolas 
piedāvātās  iespējas  gan  mācīšanās  procesam,  gan  individuālajam  darbam:  skolas 
bibliotēku,  lasītavu,  datorkabinetu,  mācību  kabinetos  esošos  materiālus  un  tehniskos 
līdzekļus. Skolēniem ir plašas iespējas prezentēt savu darbu gan mācību stundās, gan 
projektu nedēļās (pamatskola), gan zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanā (vidusskola). 
Ar saviem darbiem skolēni piedalās arī ārpusstundu pasākumos.

Pamatojoties  uz  stundu  vērojumiem  un  skolēnu  aptaujām,  varam  secināt,  ka 
skolēniem ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Skolēni prot strādāt, izmantojot 
dažādas darba formas un metodes, pamatot savu viedokli, veikt secinājumus. Lielākā daļa 
skolēnu  prot  plānot  savu  laiku  mājas  darbu  izpildei,  tomēr  ir  arī  skolēni,  kuriem  tas 
neizdodas.  Aptaujātie  pedagogi  atzīst,  ka  73%  skolēnu  sasniedz  savām  spējām 
atbilstošus rezultātus. Lielākā daļa skolotāju rosina skolēnus veikt sava mācību darba vai 
konkrētā  uzdevuma  argumentētu  pašvērtējumu.  Pārbaudes  darbu  sistēma  skolā 
organizēta tā, lai veicinātu skolēna personīgo atbildību par mācīšanās procesu.

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. Katra mēneša noslēgumā tiek apkopoti skolēnu kavējumi un 
izanalizēti cēloņi. Regulāri notiek sarunas gan ar skolēniem, gan ar viņu vecākiem, tās tiek 
atspoguļotas e-klasē, norādot cēloni, kāpēc izglītojamā nav skolā, klašu audzinātājiem un 
atbalsta komandu.

Mācību stundu vērojumi liecina, ka stundās tiek izmantotas gan individuālās darba 
formas,  gan  grupu  un  pāru  darbs,  lai  attīstītu  skolēnu  sociālās,  komunicēšanās  un 
savstarpējās sadarbības prasmes. Skolēni prot sadarboties grupu un projektu darbā, jo jūt 
atbalstu un stabilitāti. 
Vērtējums – labi

5.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
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  Vērtējot izglītojamo sasniegumus, skolotāji ievēro valstī noteikto vērtēšanas kārtību. 
Skolā  ir  izstrādāta  ”Maltas  2.  vidusskolas  vērtēšanas  kārtība”,  kas  nosaka  vērtēšanas 
biežumu, mācību sasniegumu uzlabošanas kārtību un citus ar vērtēšanas procesu saistītos 
jautājumus.  Pedagogi  sistemātiski  vērtē  skolēnu  mācību  sasniegumus,  veic  vērtējumu 
uzskaiti,  vērtēšanas  metodes  atbilst  skolēnu  vecumam,  individuālajām  spējām,  mācību 
priekšmeta  specifikai  un  izvirzītajam  mērķim.  Izglītojamie  ir  iepazīstināti  ar  vērtēšanas 
kārtību un tiem ir saprotama vērtēšanas kārtība visos  mācību priekšmetos.  Gandrīz  visi 
vecāki uzskata, ka skolēna vērtēšana mācību priekšmetos ir sistemātiska, notiek regulāri un 
ir  nodrošinātas  vienotas  prasības  vērtēšanas  procesā  skolā. Vērtēšanas  metodes  un 
pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 
  Izglītojamo  mācību  sasniegumu  novērtēšanai  izmanto  gan  gatavus  mācību 
līdzekļus,  autoru  piedāvātos  pārbaudes  darbus,  gan  pašu  veidotus  darbus.  Pirms 
pārbaudes darbiem skolotājs iepazīstina izglītojamos ar darba vērtēšanas kritērijiem.
Ikdienas pārbaudes darbu vērtējumus atspoguļo klašu žurnālos, un to kontrolē direktora 
vietnieks  izglītības  jomā.  Atsevišķos  gadījumos  tiek  konstatēta  neregulāra   vērtējumu 
atspoguļošana e- klases žurnālā. Ikdienas sasniegumu analīzi veic priekšmeta skolotājs 
un  izmanto  to  sava  un  skolēnu  darba  tālākai  plānošanai.  Analīzi  veic  aprakstoši  un 
grafiski.  Skolā  ir  izstrādāta  10.,  11.klašu  skolēnu  zinātniski  pētniecisko  darbu 
izstrādāšanas un vērtēšanas kārtība.

Skolā  regulāri  tiek apkopota  informācija  par  izglītojamo mācību sasniegumiem. 
Skolas  pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri  analizē  un  izvērtē  vērtēšanas metodes, 
pilnveidojot tās atbilstoši jaunajiem standartiem. Katra mācību semestra nobeigumā tiek 
organizēta  pedagoģiskās  padomes  sēde,  kuras  darba  kārtība  veltīta  mācību  rezultātu 
apkopošanai un analīzei, lai izvirzītos uzdevumus izmantotu mācību procesa pilnveidei un 
labāku rezultātu sasniegšanai. 
  Vecāki  tiek  regulāri  iepazīstināti  ar  mācību  sasniegumu  rezultātiem,  izmantojot 
daudzveidīgas sadarbības formas: skolēnu dienasgrāmatas, e- klases iespējas, sekmju 
izrakstus, informatīvās dienas vecākiem u. c. Divas reizes mācību gadā tiek organizētas 
vecāku sapulces. Gan skolas, gan klases vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par 
skolas mācību darba organizāciju, par valsts pārbaudes darbu norises kārtību, par atbalsta 
pasākumiem  un  atbrīvojumiem  no  valsts  pārbaudes  darbiem,  par  skolēnu  pārcelšanu 
nākamajā klasē u. c.
  Par  vērtēšanas  sistēmu  skolā  tika  organizēta  skolēnu  un  vecāku  anketēšana. 
Analīzes  rezultātā  tika secināts, ka skolēni zina, pēc kādiem kritērijiem tiek novērtēti viņu 
pārbaudes darbi (80%). Lielākā daļa vecāku atbild, ka ir iepazīstināti ar skolēnu zināšanu 
vērtēšanas sistēmu, izglītojamo individuālo konsultāciju apmeklēšanu un pārbaudes darbu 
labošanu.

Mācību  priekšmetu  skolotāji  un  klases  audzinātāji  apkopo  un  analizē  skolēnu 
mācību un audzināšanas izaugsmi. Arī  Metodiskajās komisijās skolotāji analizē skolēnu 
sasniegumus  un  veic  korekcijas  mācīšanas  procesā.  Vērtēšanas  procesā  iegūto 
informāciju analizē un izmanto mācību darba plānošanai un attīstībai. Skolā ir izveidota un 
regulāri  papildināta  datu  bāze,  kuras  iegūtos  rezultātus  skolotāji  izmanto  mērķtiecīga 
mācību procesa organizēšanā un individuālajam darbam ar skolēniem. 

Katra semestra sākumā skolēni  prognozē  savu vērtējumu mācību priekšmetos, 
semestra beigās salīdzina iegūto vērtējumu ar prognozējamo un izdara secinājumus, kas 
jādara, lai uzlabotu rezultātus.

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas regulē skolēnu 
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 mājaslapā.
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Vērtējums –  labi

Jomas stiprās puses

  Mācīšanas un mācīšanās procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mūsdienu prasībām 

atbilstošas mācību un vērtēšanas metodes;

  Ar 2009./2010. m.g. skolā ieviesta skolvadības sistēma e-klase;

  Mācību procesā tiek aktīvi izmantotas skolā pieejamās informācijas tehnoloģijas;

  Izstrādāta vienota  zinātniski pētnieciska darba kārtība;

  Mācību process saistīts ar reālo dzīvi.

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

  Skolēni aktīvi iesaistās mācību procesā, labprāt iesaistās dažādos ar mācību procesu 

saistītos konkursos, olimpiādēs, skatēs un projektos. 

  Skolotāji aicina skolēnus apgūt dažādas sadarbības formas un pētnieciskā darba 

iemaņa

�  Ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

  �   Pedagogi  pārzina  vērtēšanas  veidus,  mācību  darbā  tiek  izmantotas  dažādas 

vērtēšanas metodes,vienoti to atspoguļo skolas obligātajā dokumentācijā.

� Pārbaudes darbu nepietiekamos vērtējumus skolēniem ir iespēja uzlabot, apmeklējot 

mācību priekšmetu konsultācijas.

� Jau trīs gadus darbojas e – klase, kura jūtami atvieglo darbu pedagogiem un sniedz 

operatīvu informāciju izglītojamiem un vecākiem.

�  Vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar skolēnu mācību sasniegumu rezultātiem

Tālākās attīstības vajadzības

Regulāri  un  kvalitatīvi  novērtēt  izglītojamo  zināšanas,  izmantojot  visas  skolvadības 
sistēmas  e-klase  piedāvātās iespējas  un  priekšrocības  pedagogu  un  administrācijas 
ikdienas darbā.

Vērtējums –  labi

5.  3. Pamatjoma     SKOLĒNU SASNIEGUMI  

5.3.1.  Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā

Skolā  ir  noteikta  kārtība  izglītojamo  ikdienas  sasniegumu  vērtēšanā,  uzskaitē, 
analīzē, apkopošanā un datu saglabāšanā. 
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Veiksmīga ir e– klases žurnāla ieviešana, jo var veidot diagrammas izglītojamiem 
pa  mācību  priekšmetiem,  atspoguļojot  izglītojamo  izaugsmes  dinamiku,  izvirzot 
uzdevumus turpmākajam darbam.

Metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti skolēnu mācību 
sasniegumi.  Tie  tiek  atspoguļoti  Metodisko  komisiju  atskaitēs  un  skolas  pedagoģiskās 
padomes sēžu protokolos. Skolā otru gadu tiek uzturēta datu bāze ar skolnieku atzīmēm. 
Datu bāze dod iespēju izsekot katra skolēna sekmju dinamikai visos mācību priekšmetos.
  Lielāka uzmanība tiek pievērsta 9. un 12. klases skolēniem, kā arī tiem skolēniem, 
kuriem nepietiekams līmenis kādā no mācību priekšmetiem.

Skolotāji, veicot mācību darba analīzi, apkopo semestra un mācību gada rezultātus, 
balstoties uz četriem vērtējuma līmeņiem:

9, 10 balles - augsts 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. 
Ikvienam mācību priekšmeta skolotājam ir izglītojamo dinamikas uzskaites karte, kur tiek 
fiksēti  ikviena  skolēna  sasniegumi  pārbaudes  darbos  mācamajā  priekšmetā.  Skolotāji 
izdara secinājumus un prognozē turpmāko darbību, izvirza uzdevumus atbalsta sniegšanai 
izglītojamajiem.  Skolotājiem ir  iespēja  salīdzināt  mācību rezultātus  savā  priekšmetā  ar 
izglītojamo  sasniegumiem  citos  priekšmetos.  Direktora  vietnieces  izglītības  jomā, 
struktūrvienības vadītāja  analizē iegūto informāciju,  aktualizē problēmas pedagoģiskās 
padomes sēdēs, apspriedēs pie skolas vadības, sniedz statistisku informāciju par klašu 
sekmību, stundu kavējumiem, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu.
  Skolēnu  attīstības  dinamiku,  kas  apgūst  speciālo  izglītības  programmu,  analizē 
speciālais pedagogs,  klases audzinātājs,  pēc tam šo jautājumu apspriež pedagoģiskās 
padomes sēdē, izvirzot turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglojamiem ar 
speciālajām vajadzībām.

Pašvērtējumā iekļauta statistika par 2010./2011.,2011./2012. mācību gadiem.

1.–4.  klasēs  pēdējo  divu  mācību  gadu  laikā  pieaug  optimālo  zināšanu  līmenis,  bet 
nepietiekamo zināšanu līmenis - samazinājies. 2011./2012.mācību gadu beidzot, visi 1.–4. 
klašu  izglītojamie  bija  sekmīgi.  Sākumskolas  klasēs  svarīgi,  ka  lielākā  daļā  mācību 
priekšmetu  pedagogu  ir  arī  klases  audzinātājs,  kurš  pārzina  izglītojamo  spējas  un 
prasmes.  Skolotājs  veic  lielu  individuālo  darbu  ar  katru  audzēkni.  Tiek  savlaicīgi 
diagnosticētas  problēmas,  notiek  konsultācijas  ar  atbalsta  personālu,  tiek  strādāts  ar 
izglītojamo vecākiem. 
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Sasniegumu līmeņu sadalījums pēc mācību priekšmetiem

2.-4. kl.
Vidējais 

vērtējums
Augsts 

līmenis (%)
Optimāls 

līmenis (%)
Pietiekams 
līmenis (%)

Nepietiekams 
līmenis (%)

Priekšmets 2
0

10
./ 

2
0

11
. 20

1
1

./ 
20

1
2

. 2
0

10
./ 

2
0

11
. 2

0
11

./ 
2

0
12

. 20
1

0
./ 

20
1

1
. 2

0
11

./ 
2

0
12

. 20
1

0
./ 

20
1

1
. 20

1
1

./ 
20

1
2

.

2
0

10
./ 

2
0

11
.

2
0

11
./ 

2
0

12
.

Latviešu valoda 
un literatūra

6,0
6,0 4,1 3,5 60,3 54,7 34,2 41,9 1,4 0

Mazākumtaut. 
val. (krievu) 6,0 6,4 4,1 8,1 52,1 59,3 43,8 32,6 0 0

Angļu valoda
5,4

5,5 11,8 7,7 17,6 30,8 70,6 61,5 0 0

Matemātika
5,8

6,3 8,2 9,3 42,5 48,8 45,2 41,9 4,1 0

Dabaszīnības
6,5

7,3 5,9 23,1 70,6 69,2 23,5 7,7 0 0

Sociālās zinības
6,2

6,7 5,9 23,1 58,8 46,2 35,3 30,8 0 0

Mājturība un 
tehnoloģijas

7,0
7,8 17,6 38,5 64,7 53,8 17,6 7,7 0 0

Sports
7,1

7,2 5,9 12,0 88,2 88,0 5,9 0 0 0

Mūzika
7,3

6,8 29,4 15,4 52,9 57,7 17,6 26,9 0 0

Vizuālā māksla
7,6

7,8 29,4 19,2 70,6 80,8 0 0 0 0

6,2 6,5 8,9 12,3 54,7 56,9 35,2 30,8 1,2 0
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Analizējot  izglītojamo  mācību  sasniegumus  ikdienas  darbā  mācību  priekšmetos, 
pārsvarā tie ir optimālā līmenī un pietiekamā līmenī. 5.–9. klasēs pēdējo divu mācību gadu 
laikā  samazinājies  nepietiekamo  zināšanu  līmenis.  Ir  diezgan  daudz  izglītojamo,  kuru 
liecībā ir tikai viens līdz divi  pietiekami vērtējumi, tātad ir iespēja pieaugt to izglītojamo 
skaitam, kuri mācās optimālā līmenī.

Lielākās problēmas izglītojamiem sagādā matemātika, angļu valoda, ķīmija,  fizika. 
Nepieciešams turpināt darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības, piedāvāt 
dažādas iespējas snieguma uzlabošanai, veidot mācību motivāciju.
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10. – 12. klašu grupā palielinās izglītojamo skaits, kuri mācās optimāli. Skolēniem sagādā 
grūtības  angļu  valoda  un  matemātika.  Izglītojamiem  tiek  sniegts  individuālais  atbalsts 
uzreiz stundās, piedāvātas konsultācijas, individuālās un grupu nodarbības, iespējas labot 
pārbaudes darbu vērtējumu u.c.

5.-9. kl.
Vidējais 

vērtējums
Augsts 

līmenis (%)
Optimāls 

līmenis (%)
Pietiekams 
līmenis (%)

Nepietiekams 
līmenis (%)

Priekšmets 20
1

0
./

 
20

1
1

. 2
0

11
./

 
2

0
12

. 20
1

0
./

 
20

1
1

. 2
0

11
./

 
2

0
12

. 2
0

10
./

 
2

0
11

. 20
1

1
./

 
20

1
2

.

20
1

0
./

 
20

1
1

.

2
0

11
./

 
2

0
12

.

2
0

10
./

 
2

0
11

.

20
1

1
./

 
20

1
2

.

Latviešu val.un lit. 6,0 6,2 6,1 9,4 57,6 50,0 29,3 37,7 7,1 2,8

Mazākumtaut.val.(kr 5,3 5,3 4,0 5,7 39,4 35,8 47,5 53,8 9,1 4,7

Krievu literatūra
5,4

5,5 4,0 4,7 46,5 41,5 41,4 48,1 8,1 5,7

Angļu valoda
4,7

5,4 3,0 8,5 31,3 37,7 48,5 46,2 17,2 7,5

Informātika
7,0

6,9 21,0 19,7 58,1 57,4 19,4 23,0 1,6 0

Vizuālā māksla 7,3 7,5 23,2 26,4 62,6 64,2 14,1 8,5 0 0,9

Mājt.un tehnol.(m) 6,8 6,8 27,7 23,1 40,4 53,8 31,9 21,2 0 1,9

Mājt.un tehnol.(z) 6,2 7,3 15,4 33,3 55,8 53,7 19,2 11,1 9,6 1,9

Mūzika
7,1

6,6 35,4 10,4 45,5 61,3 15,2 25,5 4,0 2,8

Ķīmija
4,8

5,0 5,4 6,8 24,3 29,5 48,6 52,3 21,6 11,4

Bioloģija
6,0

6,0 8,2 7,8 49,2 56,3 34,4 29,7 8,2 6,3

Ģeogrāfija
6,5

6,4 16,4 12,3 52,5 58,5 26,2 24,6 4,9 4,6

Sports
7,0

7,4 9,3 17,5 82,5 80,6 5,2 0 3,1 1,9

Matemātika
4,9

5,1 3,0 3,8 27,3 30,2 58,6 60,4 11,1 5,7

Fizika
4,8

5,3 2,7 2,3 32,4 43,2 51,4 45,5 13,5 9,1

Latvijas un pas.vēst. 5,7 5,6 2,5 4,6 59,5 44,6 29,1 44,6 8,9 6,2

Latvijas vēsture - 6,3 - 8,7 - 47,8 - 43,5 - 0
Pasaules vēsture - 6,1 - 4,3 - 47,8 - 47,8 - 0

Sociālās zinības
6,2

5,9 6,1 6,6 62,6 50,9 27,3 39,6 4,0 2,8

Dabaszinības
6,4

6,3 7,9 9,5 57,9 54,8 34,2 35,7 0 0

6,0 6,1 11,0 11,2 50,3 50,3 31,6 34,5 7,1 4,0
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10.-12. kl.
Vidējais 

vērtējums
Augsts 

līmenis (%)
Optimāls 

līmenis (%)
Pietiekams 
līmenis (%)

Nepietiekams 
līmenis (%)

Priekšmets

20
10

./
 2

01
1.

2
0

11
./ 

2
0

12
.

20
1

0
./ 

20
1

1
.

2
0

11
./ 

2
0

12
.

2
0

10
./ 

2
0

11
.

20
1

1
./ 

20
1

2
.

20
1

0
./ 

20
1

1
.

2
0

11
./ 

2
0

12
.

20
1

0
./ 

20
1

1
.

2
0

11
./ 

2
0

12
.

Latviešu valoda un 
lit.

5,5 - 7,7 - 30,8 - 53,8 - 7,7 0

Latviešu valoda
5,0 5,3 4,0 3,8 20,0 34,6 72,0 61,5 4,0 0

Literatūra
5,1 5,9 12,0 23,1 16,0 23,1 64,0 53,8 8,0 0

Kriev. val. (dz.)
5,7 - 7,7 - 38,5 - 46,2 - 7,7 0

Krievu val. un lit.
5,1 5,5 8,0 7,7 28,0 34,6 60,0 57,7 4,0 0

Krievu literatūra
5,5 - 7,7 - 30,8 - 53,8 - 7,7 0

Angļu valoda 4,4 5,2 0 3,8 15,8 38,5 65,8 57,7 18,4 0
Informātika

6,2 6,8 28,0 22,2 16,0 50,0 56,0 27,8 0 0

Ķīmija
4,8 5,4 5,3 3,8 13,2 30,8 73,7 65,4 7,9 0

Bioloģija
5,9 6,2 13,2 19,2 31,6 30,8 55,3 50,0 0 0

Ģeogrāfija
5,9 6,0 12,0 11,1 40,0 38,9 48,0 50,0 0 0

Sports
7,2 7,1 31,3 21,7 46,9 56,5 21,9 21,7 0 0

Matemātika 4,5 5,0 2,6 0 15,8 19,2 71,1 80,8 10,5 0
Ekonomika

5,4 5,4 0 11,8 38,5 23,5 61,5 64,7 0 0

Fizika
4,7 5,5 0 0 21,1 42,3 71,1 57,7 7,9 0

Latv.un pas. vēst.
5,1 5,8 8,0 7,7 16,0 42,3 76,0 50,0 0 0

Vēsture
6,3 - 7,7 - 76,9 - 15,4 - 0 0

Politika un tiesības
- 6,9 - 25,0 - 37,5 - 37,5 - 0

Mūzika
7,8 6,3 53,8 22,2 38,5 33,3 0 44,4 7,7 0

Veselības mācībā
5,6 7,0 8,0 44,4 40,0 22,2 44,0 33,3 8,0 0

Vizuālā māksla
7,0 7,3 20,0 11,1 52,0 88,9 28,0 0 0 0

6,0
5,9 10,8 11,6 28,4 36,5 55,4 51,9 5,4 0

Vērtējums – labi
5.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos
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Maltas  2.  vidusskolas  metodiskās  komisijas  un  skolas  vadība  regulāri  un 
sistemātiski  uzskaita  un  analizē  skolēnu  sasniegumus  valsts  pārbaudes  darbos  un 
centralizētajos eksāmenos.

Valsts  ieskaitē  latviešu  valodā  3. klasē  vērojams,  ka  pazeminās  pietiekams  un 
paaugstinās  augsts  līmenis.  Triju  gadu  laikā  nepietiekama  līmeņa  nav.  Programmas 
apguves līmenis matemātikā pārsvarā ir optimālā un pietiekamā līmenī, palielinājās augsts 
līmenis, pēdējā gadā nav nepietiekama līmeņa.

     

Mācību programmas apguves līmenis krievu valodā ir vērtējams kā  labs, jo ir augstā 
un optimālā līmenī. 

Mācību programmas apguves līmenis valsts valodā 6. klasē pārsvarā ir optimālā un 
pietiekamā  līmenī,  palielinājās  augsts  līmenis,  pēdējā  gadā  nav  nepietiekama  līmeņa. 
Jāpievērš uzmanība tam, ka nedaudz paaugstinājies nepietiekams līmenis matemātikā.
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Lielākai daļai izglītojamo valsts pārbaudes darbu krievu valodā 6. klasē rezultāti ir 
pietiekamā un optimālā līmenī. Palielinājās augsts līmenis, pēdējā gadā nav nepietiekama 
līmeņa.  Mācību  programmas  apguves  līmenis  dabaszinībās  6. klašu  grupā  ir 
paaugstinājies  un  sasniedzis  optimālu  līmeni,  bet  pietiekams  un  nepietiekams 
pazeminājies. 

      
Pēdējā  gadā  palielinājies  augsts  līmenis  matemātikā  9.  klasē,  nav  nepietiekama 

līmeņa.  Lielākai  daļai  izglītojamo  valsts  pārbaudes  darbu  rezultāti  krievu  valodā  un 
literatūrā 9. klasē ir pietiekamā un optimālā līmenī.

  

Lielākai daļai izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti angļu valodā 9.klasē ir 
pietiekamā un optimālā līmenī. Nav augstā līmeņa salīdzinājumā ar novadu. Lielākai daļai 
izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti Latvijas un pasaules vēsturē ir pietiekamā un 
optimālā līmenī. Palielinājās augsts līmenis salīdzinājumā ar novadu, nav nepietiekama 
līmeņa.
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Tabulā tiek atspoguļoti to eksāmenu rezultāti, kurus izvēlas kārtot paši skolēni. Trīs 
gadu laikā nav nepietiekama līmeņa. Pārsvarā ir optimāls un pietiekams līmenis. Skolēnu 
skaits, kuri kārtoja šos eksāmenus, ir neliels.

Mācību 
gads

VPD Augsts
(9-10)

Optimāls
(6-8)

Pietiekams
(4-5)

Nepietiekams
(1-3)

2009./2010. Informātika 0 20,0 80,0 0
Krievu valoda un literat. 33,3 25,0 41,7 0

2010./2011. Informātika 50,0 50,0 0 0
Krievu valoda un literat. 0 41,7 58,3 0
Ģeogrāfija 0 33,3 66,7 0

2011./2012. Informātika 0 75,0 25,0 0
Krievu valoda un literat. 18,1 45,5 36,4 0

Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti 2008./2009.-2011./2012. m.g., salīdzinājums 
ar valstī iegūtajiem

Trīs gadu laikā valsts valodas CE 9. klasē pārsvarā ir A, B, C, D līmeņi. Tikai viens skolēns 
ir saņēmis F līmeni. Skolā iegūtie rezultāti salīdzinājumā ar valstī iegūtajiem ir nedaudz 
zemāki.

Valsts valoda 9. klase

Mācību gads A+B+C(%) D+E(%) F(%)
skola valsts skola valsts skola valsts

2008./2009. 52,3 49,9 47,3 46,9 0 3,2
2009./2010. 34,8 43,5 60,9 48,1 4,3 8,4
2010./2011. 45,5 54,9 54,5 41,2 0 3,9

Salīdzinot 12.klases CE valsts valodā skolas rezultātus ar valsts rezultātiem, jāsecina, 
ka skolas rezultāti 2008./2009.  mācību gadā ir augstāki kopumā par vidējiem rezultātiem 
valstī. 2008./2009.mācību gadā redzams, ka A, B, C līmeņu summa ir augstāka par 10,9% 
nekā valstī. F līmeņa vērtējums ir bijis tikai vienam skolēnam. 2009./2010., 2010./2011. 
mācību gadā skolā iegūti labi rezultāti, bet A, B, C līmeņu samazināšanu var izskaidrot ar 
to,  ka  no  2009./2010.  skolā  ir  ieviesta  neklātienes programma,  eksāmenus kārtoja  tie 
skolēni,  kuri bija atsākuši mācības pēc liela pārtraukuma (Maltas 2. vidusskolā mācījās 
tikai 1 gadu).

Valsts valoda 12. klase
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Mācību 
gads

A+B+C(%) D+E(%) F(%) Nav iegūts
skola valsts skola valsts skola valsts skola valsts

2008./2009. 69,2 58,3 30,8 39,0 0 2,7 0 0
2009./2010. 43,8 59,41 50,0 38,13 6,2 2,44 0 0,02
2010./2011. 50,0 53,1 50,0 43,8 0 3,1 0 0

Trīs gadu laikā rezultāti matemātikā bija mainīgi.  2008./2009. m. g. rezultāti bija 
augstāki kā valstī, 2010./2011. m. g. - zemāki kā valstī.

Matemātika 12. klase

Mācību 
gads

A+B+C(%) D+E(%) F(%) Nav iegūts
skola valsts skola valsts skola valsts skola valsts

2008./2009. 30,8 39,6 69,2 47,31 0 13,08 0 0,01
2009./2010. 43,8 40,9 56,2 51,1 0 8,0 0 0
2010./2011. 13,3 38,6 60,0 49,9 26,7 11,5 0 0

Angļu  valodas  eksāmena  rezultāti  ir  zemāki  kā  valstī,  jo  sešu  gadu  laikā  ir 
mainījušies 9 angļu valodas skolotāji (aizbrauca strādāt uz ārzemēm). Tagad  otru gadu ir 
stabilizējusies  situācija  kadru  jautājumā,  pēc  augstskolas  beigšanas  strādā  divi  jauni 
specialisti.

2010./2011.  m.  g.  rezultāti  bija  zemāki  kā  valstī,  jo  daži  skolēni  neieradās  uz 
eksāmena mutisko daļu.

Angļu valoda 12. klase

Mācību 
gads

A+B+C(%) D+E(%) F(%)
skola valsts skola valsts skola valsts

2008./2009. 23,1 49,1 61,5 46,1 15,4 4,8
2009./2010. 33,3 53,2 66,7 44,9 0 1,9
2010./2011. 0 51,0 50,0 44,2 50,0 4,8

  
2011./2012. m. g. latviešu valodas eksāmena rezultāti ir zemāki, jo notika 

apvienotais eksāmens, kurā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas un pamatprasmes, darbs 
ar tekstu, tekstveide. Nav mutvārdu daļas, kurā skolēni vienmēr uzrādīja labus rezultātus. 
Lielākajai daļai skolēnu rakstu valoda sagādā grūtības. F līmenis ir vienam skolēnam.
  2011./2012. m. g. matemātikas CE ir labāki rezultāti salīdzinājumā ar iepriekšējā 
mācību gada rezultātiem, jo A, B, C līmeņu kopsumma palielinājās par 8,1% un F līmenis 
pazeminājās par 12,4%.
 Šajā mācību gadā angļu valodas CE ir daudz labāki rezultāti, jo nav neviena F 
līmeņa un A, B, C līmeņu kopsumma veido 33,3%. To veicināja tas, ka notika individuālās 
nodarbības ar izglītojamajiem, lielāka uzmanība pievērsta mutvārdu daļā veicamajiem 
uzdevumiem.
  Neklātienes programmas apgūvēji svešvalodas (vācu valoda, krievu valoda) 
nokārtoja, saņemot D un E līmeņus.

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2011./ 2012.m.g.

Eksāmens A+B+C(%) D+E(%) F(%) Nav iegūts
skola valsts skola valsts skola valsts skola valsts

Latviešu 
valoda

7,1 53,0 85,8 45,6 7,1 1,39 0 0,01
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Matemātika 21,4 49,0 64,3 44,6 14,3 6,3 0 0,4
Angļu 
valoda

33,3 51,4 66,7 44,6 0 3,9 0 0

Vācu valoda 0 59,75 100 32,15 0 8,1 0 0
Krievu 
valoda

0 80,03 100 19,71 0 0,26 0 0

  Valsts valodas CE 9. klasē ir B2, B1 un A2 līmeņi. Neviens skolēns nav saņēmis A1 
līmeni. Skolā iegūtie rezultāti salīdzinājumā ar valstī iegūtajiem ir zemāki.

Valsts valoda 9. klase

Eksāmens A1 A2 B1 B2 C1 C2
skola valsts skola valsts skola valsts skola valsts skola valsts skola valsts

Valsts 
valoda

 9. klase

0 3,51 45,00 22,75 35,00 33,76 20,00 31,13 0 7,95 0 0,9

Vērtējums – labi

Jomas stiprās puses

� Skolā  ir  noteikta  kārtība  skolēnu  ikdienas  sasniegumu  uzskaitei,  apkopošanai  un 

analīzei.

� Katram  skolēnam  ir  izveidota  sasniegumu  dinamika  pa  gadiem  katrā  mācību 

priekšmetā.

� 2011./2012. m. g. sekmības vidējais rādītājs sākumskolā un pamatskolā salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu ir paaugstinājies.

� Nesekmīgo  skolēnu  skaits  2011./2012.  m.  g.  visos  izglītības  apguves  posmos  ir 

samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.

� Skolēnu sekmības vidējais rādītājs pamatskolā un vidusskolā ir noturīgs un stabils ar 

vidējo vērtējumu „6” balles.

� Skolotāji  sniedz  skolēniem  konsultācijas  visos  mācību  priekšmetos  skolēniem 

pieejamajā laikā. 

� Skolēni zina mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kritērijus, rezultātu uzlabošanas 

iespējas. 

 Izglītojamo  sasniegumi  VPD  tiek  izvērtēti  skolas  pedagoģiskās  padomes  sēdēs, 

metodiskajās komisijās un izvirzīti uzdevumi turpmākajam mācību darbam. 

 Tiek veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite un analīze. 
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 Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem; 

� Pārsvarā  valsts pārbaudes darbu  rezultāti ir optimālā un pietiekamā līmenī;

Tālākās attīstības vajadzības

Turpināt darbu sekmības līmeņa uzlabošanai angļu valodā un matemātikā, ņemot vērā 
skolēnu individuālās spējas.

Vērtējums – labi

5.  4. Pamatjoma     ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM  

5.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolā  ir  apzinātas  skolēnu  psiholoģiskās  un  sociālpedagoģiskās  vajadzības,  jo 
skolā darbojas atbalsta personāls (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, 
logopēds, medmāsa). Skola sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls 
un  psiholoģisks  atbalsts.  Notiek  sadarbība  ar  pagasta  sociālo  dienestu  un  novada 
speciālās  izglītības  atbalsta  centra  psihologiem.  Gandrīz  visi  (95%)  no  aptaujātajiem 
vecākiem  atbild,  ka  ir  informēti  par  iespējām  saņemt  psihologa,  logopēda,  sociālā 
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pedagoga  palīdzību.  Skola  iesaistās  projektos,  lai  sniegtu  skolēniem  psiholoģisku, 
sociālpedagoģisku atbalstu (ESF projekti „Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā”, „Čigāni 
(romi) Latvijā”, „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana, sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide”).
   Skolā  tiek  veicināta  1.,  5.,  10.klašu  adaptācija  (skolas  struktūrvienībā  Liepu 
pamatskola 1., 4.klašu adaptācija). Īpaša uzmanība tiek pievērsta to skolēnu adaptācijai, 
kuri nāk no slēgtajām skolām. Gandrīz visi  (87%) no aptaujātajiem vecākiem atbild, ka 
viņu bērnam ir palīdzējuši ātri iejusties, uzsākot mācības jaunā skolā.  Atbalsta komanda 
veic vērojumu, psiholoģisko analīzi, aptauju, lai izpētītu skolēnu adaptāciju, jaunu izglītības 
posmu uzsākot. Direktora vietniece izglītības jomā apmeklē mācību stundas šajās klasēs. 
Izpētes  rezultāti  tiek  analizēti  apspriedēs  pie  vadības,  klašu   audzinātāju  Metodiskās 
Komisijas sēdēs. Gandrīz visi audzēkņi ir adaptējušies jaunajos apstākļos.
   Skolā  ir  izstrādātas  un  noteiktā  kārtībā  apstiprinātas  darba  drošības  noteikumu 
ievērošanas  instrukcijas.  Lielākā  daļa  no  aptaujātajiem  (81%)  zina,  kā  skola  rīkosies 
ekstremālu situāciju gadījumos. Skolēniem saprotamā veidā un formā ir izstrādāti skolas 
iekšējās kārtības un drošības noteikumi par uzvedību un drošību mācību telpās, drošību 
noteiktu  instrumentu  un  tehnikas  lietošanā,  rīcību  bīstamās  un  ārkārtas  situācijās, 
uzvedību ārpusstundu pasākumos, sporta sacensībās, ekskursijās un pārgājienos, skolas 
rīkotajos kopējos pasākumos. Gandrīz visi (92%) no aptaujātajiem vecākiem atbild, ka par 
viņu bērnu drošību skolā rūpējas. Ar instrukciju un drošības noteikumu prasībām regulāri 
tiek iepazīstināti skolas darbinieki, skolēni, viņu vecāki. Instruktāžas par skolēnu drošību 
veic klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji. Instruktāžu lapas tiek sagatavotas e 
–  klases  žurnālā.  Nodarbības  par  ceļu  satiksmes  drošības  ievērošanu  un  rīcību 
ekstremālās situācijās ir iekļautas klašu audzinātāju stundās.
   Skolā ir  izstrādāti  un telpās izvietoti  evakuācijas plāni  ar sīkākiem norādījumiem 
rīcībai  ekstremālās  situācijās.  Skolā  ir  izvietoti  ugunsdzēšamie  aparāti.  To  atbilstība 
ekspluatācijas  noteikumiem  tiek  regulāri  pārbaudīta.  Skolā  ir  ierīkota  ugunsdrošības 
signalizācija. 
   Regulāras pārbaudes skolā veic Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais 
dienests,  VUGD.  Skolā  ir  izstrādāts  un  VUGD apstiprināts  Civilās  aizsardzības  plāns. 
Skola  regulāri  piedalās  drošības  nedēļu  organizētajos  pasākumos  (notiek  tikšanās  ar 
Valsts policijas darbiniekiem, VUGD darbiniekiem, ārstiem).
   Skolā ir dežurants, kurš kontrolē apmeklētāju ierašanos. Pusdienu starpbrīžos par 
skolēnu  drošību  un  kārtību  skolas  gaiteņos,  skolas  ēdnīcā  atbild  dežurējošie  skolotāji 
atbilstoši dežūru grafikam.
   Skolā strādā sertificēta medmāsa. Ir ierīkots medicīnas kabinets. Medmāsa strādā 
pēc noteikta darba laika grafika. Katra mācību gada sākumā pie ģimenes ārstiem tiek 
veiktas visu skolēnu profilaktiskās apskates, kur nosaka skolēnu svaru, augumu, redzi.
   Skola  regulāri  apkopo  vecāku,  pedagogu  un  medicīnas  darbinieku  sniegto 
informāciju  par  skolēnu  veselības  stāvokli  un  atsevišķu  skolēnu  individuālajām 
vajadzībām. Tika veikts pētījums 1.-12. klašu skolēniem par stājas traucējumiem. Bērni ar 
stājas traucējumiem apmeklēja koriģējošās vingrošanas pulciņu.
   Vecāki  saņem  informāciju  par  skolēnu  veselības  aprūpi.  Gandrīz  visi  (91%)  ir 
informēti par medicīniskā personāla darbību skolā.
   Audzināšanas stundās, sociālo zinību stundās, projektu nedēļas laikā tiek runāts 
par veselīgu dzīvesveidu, tā popularizēšanu, nozīmi. Skola rūpējas par veselīgu pusdienu 
piedāvājumu skolēniem. Piedalās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”.
   Skolā ir pagarinātās dienas grupa 1. – 4.klašu skolēniem, kur tie var izpildīt mājas 
darbus un pavadīt brīvo laiku.

Vērtējums – ļoti labi
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5.4.2. Atbalsts personības veidošanā

Skolēnu  pozitīvo  attieksmju,  personības  īpašību  un  sociālo  iemaņu  attīstīšanu 
veicina skolā noteiktās mācību un audzināšanas darba prioritātes. Klašu audzinātāji plāno 
audzināšanas  darbu,  pamatojoties  uz  skolas  audzināšanas  darba  programmas 
galvenajiem virzieniem, atbilstoši skolēnu vecuma posma un klases kolektīva īpatnībām.
   Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Tā savā darbībā ievēro skolēnu pašpārvaldes 
reglamentu, skolas nolikumu, skolas iekšējās kārtības noteikumus. Skolēnu pašpārvaldē 
darbojas  7.–12.klašu  skolēni.  Skolēnu  padomei  ir  izstrādāts  darba  plāns.  Tā  organizē 
ārpusstundu  pasākumus  un  aktivitātes  skolā.  Tradicionālie  skolēnu  pašpārvaldes 
pasākumi:  Skolēnu  pašpārvaldes  diena,  veltīta  Skolotāju  dienai,  Popiela,  Varavīksnes 
diena, 5., 10. klases iesvētīšanas pasākumi, Meteņi (struktūrvienībā Liepu pamatskola – 
Miķeļdienas  tirdziņš,  Valentīndienas  pasākums,  Absolventu  vakars).  Piedalās  Sporta 
dienas,  Pēdējā  zvana  organizēšanā  un  norisē,  veido  pasākumu  nolikumus,  reklāmas, 
piedalās jauniešu kluba „Lingua”darbā.
   Skolēnu pašpārvalde sadarbojas ar skolas administrāciju un skolotājiem, pārstāv 
skolēnu  intereses  Skolas  padomē,  apkopo  skolēnu  priekšlikumus  skolas  sabiedriskās 
dzīves  veidošanā.  Skolotāji  atbalsta  skolēnu  iniciatīvas  un  veicina  to  darbošanos 
pašpārvaldē.
   Skolēnu  padomes  pārstāvji  piedalās   Rēzeknes  novada  domes  organizētajos 
semināros, pasākumos.
   Darbojoties  skolēnu  padomē,  tiek  attīstītas  plānošanas,  organizēšanas  un 
pasākumu vadīšanas prasmes, izpaužas radošums un iniciatīva.
   Skolas interešu  izglītības  programmu  piedāvājums  veicina  vispusīgu  personības 
attīstību.  Skolā  darbojas  10  interešu  izglītības  programmas  (struktūrvienībā  Liepu 
pamatskola  -  8),  kas  paver  iespēju  vispusīgi  attīstītas  personības  izveidei.  Interešu 
izglītības pulciņus skolēni apmeklē labprāt un ar prieku. Interešu pulciņos iegūtās prasmes 
un  iemaņas  skolēni  demonstrē  ārpusstundu  pasākumos  (izstādēs,  konkursos,  skatēs, 
koncertos,  festivālos).  97%  aptaujāto  vecāku  uzskata,  ka  visiem  skolēniem  ir  iespēja 
iesaistīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs.
   Skolēniem un vecākiem ir pieejama informācija par interešu pulciņiem, nodarbību 
norises laiku (vecāku sapulcēs, informatīvajos stendos).
   Interešu  izglītības  darba  analīzes  rezultātā  tiek  meklētas  un  ieviestas  jaunas 
darbības formas.
   Skolēniem,  vecākiem,  skolas  darbiniekiem  ir  iespēja  izteikt  ierosinājumus, 
ieteikumus  gan  personiski  (skolas  administrācijai,  atbalsta  komandai),  gan  caur 
pašpārvaldes institūcijām – Skolēnu padomi, pedagoģisko padomi, Skolas padomi. 83% 
no aptaujātajiem vecākiem ir informēti par Skolas padomes darbību.

Vērtējums – ļoti labi

5.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija skolēniem un viņu vecākiem par karjeras 
izvēles  iespējām  (stends  karjeras  izglītībā,  rekomendācijas  un  metodiskie  materiāli, 
interneta  mājas  lapu  adreses  par  profesijām  un  izglītības  iestādēm).  Skola  nodrošina 
iespēju  izmantot  jaunākās informācijas  tehnoloģijas,  lai  iegūtu  informāciju  par  karjeras 
izvēles  iespējām.  Skolai  ir  izstrādāti  informatīvie  materiāli,  kuros  atrodama  jaunākā 
informācija par skolas piedāvātajām izglītības programmām.
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   Karjeras izglītība ir svarīga skolas audzināšanas programmas sastāvdaļa, jo tajā 
iekļautas  tēmas  par  karjeras  izvēles  iespējām.  Klāšu  audzinātāju  stundās  skolēni  tiek 
ievirzīti  karjeras  izglītībā,  palīdzot  viņiem  plānot  savu  nākotni,  izvēlēties  mērķi  dzīvē. 
Skolēniem tiek mācīts izvērtēt savas, klasesbiedru spējas, intereses, viņi tiek iepazīstināti 
ar dažādām profesijām, to specifiku, tiek sniegta informācija par izglītības, darba iespējām 
Latvijā. Par pašizpētes un atbalstu profesijas izvēlē atbild klašu audzinātāji.
   Skolēnus iepazīstina ar mācību darbam izvirzītajām prasībām vidusskolā. Skolā ir 
pieejama informācija un konsultācijas skolēniem, viņu vecākiem par turpmākās izglītības 
iespējām.  9.,12.klašu skolēni apmeklē augstskolu, arodvidusskolu, koledžu informācijas 
dienas Rēzeknē. Augstskolu, arodvidusskolu pārstāvji ierodas uz tikšanos ar audzēkņiem 
Maltas 2.vidusskolā (Rēzeknes Augstskola,  Baltijas Starptautiskā Akadēmija,  Lūznavas 
profesionālā vidusskola, Dagdas arodvidusskola) un iepazīstina ar mācību iespējām šajās 
iestādēs. 11.,12.klašu skolēni tiekas ar skolas absolventiem, kuri mācās augstskolā.
   Skola organizē karjeras izvēles pasākumus: sākumskolas klasēs „Profesiju diena”; 
pamatskolā - skolēnu interešu, spēju noskaidrošana, iepazīšanās ar dažādām profesijām; 
vidusskolā  – iepazīšanās ar  izglītības  iegūšanas iespējām Latvijā,  ārpus tās robežām; 
9.,11.,12.klašu  skolēnu  tikšanās  ar  mācību  iestāžu  pārstāvjiem,  informatīvo  dienu 
apmeklēšana; bibliotēkā regulāri tiek atjaunots stends „Izvēlies profesiju!”; karjeras izpētes 
centra apmeklēšana Rēzeknē, mācību ekskursijas uz citām mācību iestādēm, ražošanas 
iestādēm;  tikšanās  ar  nodarbinātības  dienesta  darbiniekiem,  ar  dažādu  profesiju 
pārstāvjiem;  internetā  ievietotās  informācijas  izmantošana;  papildnodarbības  mācību 
priekšmetos; vecāku iepazīstināšana ar materiāliem par arodizvēli; projektu nedēļa, veltīta 
karjeras izglītības iespējām.

Četrpadsmit  skolotāji  apmeklējuši  ERAF  kursus  „Karjeras  izglītības  darba 
organizēšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs”, kuru materiāli tiek izmantoti skolēnu 
izpētei, atbalstam un turpmākajai izaugsmei.

Skolai  ir sava  mājaslapa,  kurā  atrodama  informācija  par  skolas  piedāvātajām 
programmām  un  visu  notiekošo  skolā, tās saturu aktualizē atbilstoši reālajai situācijai un 
iespējām. 

Vērtējums – ļoti labi

5.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

   Skola  mācību  darbā  cenšas  nodrošināt  diferenciāciju,  veicinot  talantīgo  skolēnu 
līdzdalību  olimpiādēs,  projektos,  konkursos,  skatēs,  sporta  sacensībās,  zinātniski 
pētniecisko  darbu  izstrādē.  Skolotāji,  plānojot  mācību  darbu,  ievēro  talantīgo  skolēnu 
vajadzības. 
   Skolā ir resursi, lai atbalstītu talantīgos skolēnus (fakultatīvās nodarbības mācību 
priekšmetos,  individuālās  konsultācijas).  Skolotāji  diferencē  darbu  individuālajās 
konsultācijās, apzina skolēnu spējas un intereses. 91% no aptaujātajiem vecākiem atzīmē, 
ka skolotāji informē par viņu bērna stiprajām un vājajām pusēm.
   Skolā ir apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši 
nav  apmeklējuši  skolu,  kuriem  ir  uzvedības  problēmas.  2011./2012.m.g.  skolā  tika 
organizēta  tematiskā  pedagoģiskās  padomes  sēde  „Darbs  ar  skolēniem,  kuriem  ir 
nepietiekams  līmenis  mācību  priekšmetos.  Darbs  ar  skolēniem,  kuriem  ir  uzvedības 
problēmas”.
   Skolēniem  ir  iespēja  apmeklēt  papildnodarbības  un  individuālās  konsultācijas. 
Skola nodrošina individuālo apmācību ilgstoši slimojošiem bērniem (mājas apmācība).
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   Klašu  audzinātāji  sadarbojas  ar  mācību  priekšmetu  skolotājiem  un  atbalsta 
komandu, lai koordinētu un pārraudzītu skolēnu, kuriem ir grūtības mācībās, uzvedības 
traucējumi,  kuri  ilgstoši  nav  apmeklējuši  skolu,  izaugsmi.  Notiek  sadarbība  ar  skolēnu 
vecākiem. 88% no aptaujātajiem vecākiem atbild, ka skolotāji palīdz viņu bērnam, ja tam ir 
radušās grūtības. 
   Skolotāji plāno mācību darbu, ņemot vērā skolēnu vajadzības, izmanto individuālo 
pieeju,  izstrādā  diferencētus  uzdevumus,  sniedz  individuālās  konsultācijas.  Taču, 
analizējotizglītojamo mācību sasniegumus, var secināt, kā tie pārsvarā ir pietiekamā un 
optimālā  līmenī,  izglītojamie  maz  piedalās  mācību  priekšmetu  olimpiādēs  un  iegūtie 
rezultāti  neatbilst  skolēnu  spējām.  Jāstrādā  ar  talantīgajiem  skolēniem,  attīstot  un 
pilnveidojot  viņu  spējas,  radošumu,  arī  lai  gūtu  labākus  sasniegumus  gan  mācību 
priekšmetu olimpiādēs, gan skatēs un konkursos. 
   Atbalsta personāls (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs) 
nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, sadarbojas ar priekšmetu skolotākiem, klašu 
audzinātājiem, vecākiem un aktīvi iesaistās skolēnu vajadzību izpētē un individuālo plānu 
veidošanā.
   Lai  veiksmīgāk  tiktu  organizēts  mācību  darbs  skolā,  lai  ievērotu  skolēnu  ar 
dažādām spējām vajadzības, skolā skolotāji dalās metodiskā darba pieredzē par dažādu 
metožu izmantošanu mācību stundās, par tālākizglītības kursos gūtajām atziņām.

   Skolā  notiek  iepazīstināšana  ar  labākajiem  mācību  un  ārpusstundu  darba 
sasniegumiem. 1.semestra beigās tiek nominētas trīs labākās klases (nominācija „Labākā 
klase”), kas sasniegušas vislabākos rezultātus mācībās un ārpusstundu aktivitātēs.

 Mācību gada beigās notiek pasākums „Skolas gods”. Apbalvošana notiek nominācijās. 
Tiek sumināti olimpiāžu, konkursu, skašu, sacensību uzvarētāji. Skolēni tiek apbalvoti ar 
skolas pateicības rakstiem, novada godalgām. Tiek apbalvoti arī skolotāji, kuru skolēni ir 
ieguvuši godalgotās vietas novada, reģiona olimpiādēs, konkursos, sacensībās.  

Vērtējums – labi

5.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Skolā  ir  apzināti  skolēni  ar  speciālajām vajadzībām,  un  par  katru  izglītojamo ir 
atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi.

 Skola bērnus ar speciālajām vajadzībām integrē kopš 2003./2004. m.g., kad pēc 
vecāku  lūguma  ar  Rēzeknes  rajona  padomes  un  IP  atbalstu  tika  uzņemti  divi  bērni 
sākumskolas  klasē  ar  fiziskās  attīstības  traucējumiem.  2011./2012.m.g.  skolā  mācās 
integrēti 8 skolēni dažādās speciālajās programmās: 2 ar fiziskās attīstības traucējumiem, 
2 skolēni, kuriem ir mācīšanās grūtības, 4 skolēni, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. 
   Skolā tiek dota iespēja bērniem ar speciālajām vajadzībām apgūt savam spēju un 
attīstības līmenim atbilstošu izglītību, piedāvājot 3 speciālās pamatizglītības programmas.
   Skolotāju un atbalsta komandas darba formas, metodes, mācību saturs, izvēlētā 
metodika ir  vērsta  bērnu ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta 
sniegšanai.  Vērtēšana  kā  mācību  procesa  sastāvdaļas  kritēriji  ir  atbilstoši  skolēnu 
attīstības, spēju un izaugsmes iespēju robežām.
   Skolā organizētas tematiskās pedagoģiskās padomes sēdes „Atbalsta sniegšana 
bērniem  ar  speciālajām  vajadzībām”,  kurās  tika  atzīmēts,  ka  darbā  ar  bērniem  ar 
speciālajām  vajadzībām  mācību  stundās  jāpievērš  uzmanība  individuālajai  pieejai, 
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atgādņu izmantošanai, izmantojamajām mācību metodēm, individuālā plāna izstrādei katrā 
mācību priekšmetā, sadarbībai ar šo bērnu vecākiem.
   Atbalsts  skolēniem  tiek  organizēts,  veicinot  un  atbalstot  vecāku  līdzdalību 
izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrēšanā un iekļaušanā izglītības procesā un 
mazinot sociālo atstumtību.
   Atbalsta  komanda  sadarbojas  ar  bērnu  ar  speciālajām  vajadzībām  vecākiem, 
iepazīstina  tos  ar  individuālajiem  izglītības  plāniem  mācību  priekšmetos,  sniedz 
konsultācijas bērniem un vecākiem.
   Individuālo izglītības plānu izpilde tiek skatīta un analizēta, lai izvērtētu izglītojamo 
ar speciālajām vajadzībām attīstības un mācību dinamiku. Ar rezultātiem tiek iepazīstināti 
skolēnu vecāki.

3 skolotāji, kuri māca bērnus ar speciālajām vajadzībām, ir apmeklējuši speciālās 
izglītības  kursus,  18  pedagogu  ieguva  sertifikātus  speciālajā  izglītībā.  Speciālajam 
pedagogam tā ir otra izglītība.
   Skola nodrošina iespējas lietot speciālu aprīkojumu (pacēlājus) bērniem ar kustību 
traucējumiem, lai varētu brīvi pārvietotie pa skolu.
   Kvalitatīvu  speciālās  izglītības  programmu  realizāciju  veicina  metodiskais, 
psiholoģiskais,  medicīniskais  nodrošinājums,  skolas  darba  organizācija,  fiziskā  un 
estētiskā vide.
   Skola  dalās  pieredzē  atbalsta  sniegšanā  bērniem  ar  speciālajām  vajadzībām 
(Dagdas novada skolotājiem).

Skola ir  realizējusi  ESF projektu „Labvēlīgas mācību vides radīšana bērniem ar 
speciālajām  vajadzībām  integrācijai  skolas  vidē”,  lai  pielāgotu  skolas  vidi  bērniem  ar 
kustību traucējumiem un piedalījās ESF projektos:

• ,,Atbalsta sistēmas pilnveidošana bērniem ar speciālajām vajadzībām”; 
• „Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām”;
•  „Atbalstošas  vides  veidošana  jauniešu  ar  īpašajām  vajadzībām  integrācijai 

izglītības sistēmā”,; 
• „Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās 

skolās”;
•  „Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā”.

Pašvaldība ir  iedalījusi  štata vienību „dienas aukle”,  kura palīdz izglītojamiem ar 
kustību traucējumiem, jo bērni pa skolu pārvietojas ratiņkrēslos. 

Vērtējums – ļoti labi

5.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

     Skola  regulāri  informē  vecākus  par  notiekošo  skolā  (ārpusstundu  pasākumiem, 
skolas attīstības plānu,  mācīšanas,  mācīšanās un mācību satura jautājumiem, skolēnu 
sasniegumiem, interešu izglītības jautājumiem, valsts pārbaudes darbu kārtošanas norisi). 
92% no  aptaujātajiem vecākiem atbild,  ka  ir  informēti  par  notiekošo  skolā,  85% -  ka 
informācija ir savlaicīga.
   Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai ar vecākiem par izglītības iestādes 
darbu. Tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas,  sekmju izraksti  (norādīts  arī  nokavēto 
stundu skaits)  1 reizi  mēnesī,  individuālās tikšanās ar  klašu audzinātājiem vai  mācību 
priekšmetu skolotājiem, sarunas pa telefonu, skolas, klases vecāku sapulces, informatīvās 
dienas vecākiem 2 reizes mācību gada laikā (oktobrī, februārī), individuālās konsultācijas 
ar psihologu, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu, medmāsu, logopēdu).
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   Informatīvajās dienās vecākiem ir iespēja tikties ar skolas administrāciju, atbalsta 
komandu, mācību priekšmetu skolotājiem un saņemt konsultācijas,  kā viņi  var palīdzēt 
bērnam mācību darbā vai arī iegūt zināšanas, kas noder saskarsmē ar savu bērnu.
   Skolas  vecāku  sapulcēs  vecāki  tiek  informēti  par  skolas  darbu,  aktualitātēm 
audzināšanas un mācību darbā,  tiek  izglītoti  (tikšanās ar  dažādiem speciālistiem),  var 
izteikt savus priekšlikumus. 88% vecāku atbild, ka vecāku sapulces ir labi pārdomātas un 
organizētas.
   Skolas, klases vecāku sapulces tiek protokolētas. Klases vecāku sapulču protokoli 
atrodas klašu audzinātāju portfolio. 

Individuālo sarunu temati tiek ierakstīti e- klases žurnālā.
   Par skolas darbu vecāki var iegūt informāciju skolas mājaslapā.
   Aktīvi darbojas Skolas padome, tā sadarbojas ar skolas vadību dažādu jautājumu 
risināšanā.  Skolas  padomes  priekšsēdētājs  ir  ievēlēts  no  vecāku  vidus.  Vecāku 
priekšlikumi tiek izvērtēti un izmantoti skolas darbā.
   Katram no vecākiem ir iespēja aktīvi  līdzdarboties skolas dzīvē. Vecāki apmeklē 
klases un ārpusstundu pasākumus, piedalās tajos un to organizēšanā. Skolā ir izveidots 
Vecāku klubiņš.
   Darbs  ar  izglītojamo  ģimeni  tiek  izvērtēts  pedagoģiskās  padomes  sēdēs,  klašu 
audzinātāju  MK  sēdēs.  Analīzes  rezultātā  tiek  noskaidrotas  sadarbības  turpmākās 
iespējas.

Vērtējums – ļoti labi

Jomas stiprās puses

� Skolā aktīvi darbojas atbalsta komanda, kas sniedz palīdzību skolēniem, kuriem 
    nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, sadarbojas ar klases  
    audzinātājiem, vecākiem, mācību priekšmetu skolotājiem.

� Skola realizē vairākus projektus, kuri veicina skolēnu psiholoģisko, sociālpedagoģisko 
atbalstu.

� Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par skolēnu veselību 
un individuālajām vajadzībām.

� Skola rīko adaptācijas pasākumus skolēniem, tie labi iejūtas skolā.

� Skola veiksmīgi attīsta skolēnu pozitīvās attieksmes, personības īpašības un sociālās 
iemaņas interešu izglītības pulciņos, sporta nodarbībās.

� Skolēniem  ir  iespēja  piedalīties  skolēnu  padomes  darbā,  izteikt  priekšlikumus  un 
ierosinājumus skolas sabiedriskās dzīves veidošanā.

� Skolēni, viņu vecāki, skolas darbinieki ir informēti par skolēnu sasniegumiem mācībās, 
sporta sacensībās, citās aktivitātēs.

� Skolā ir pieejama informācija par karjeras izvēles iespējām.

� Skolas audzināšanas programmā un klašu audzinātāju darba plānā iekļautas tēmas par 
karjeras izglītību.
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� Skola organizē pasākumus, kuri sagatavo skolēnus izglītības turpināšanai un 
    integrācijai darba tirgū.

� Skolā, plānojot mācību darbu, tiek apzinātas skolēnu stiprās un vājās puses.

� Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas un nodarboties individuāli mācību 
    priekšmetos.

� Skola veicina talantīgo skolēnu līdzdalību olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 
    sacensībās, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, interešu izglītības programmās.

� Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, atbalsta komanda, vecāki sadarbojas, lai 
    sekmētu skolēnu, kuriem grūtības mācībās, uzvedības traucējumi, kuri ilgstoši nav 
    apmeklējuši skolu, izaugsmi.

� Skola piedāvā iespēju bērniem ar speciālajām vajadzībām apgūt savam spēju un 
    attīstības līmenim atbilstošu izglītību, piedāvājot trīs speciālās pamatizglītības 
    programmas.

� Skolotāji izstrādā individuālos plānus katrā mācību priekšmetā.

� Atbalsta komanda sadarbojas ar skolēnu ar speciālajām vajadzībām vecākiem, mācību 
    priekšmetu skolotājiem, sniedz atbalstu izglītojamajiem.

� Individuālo plānu izpilde tiek skatīta un analizēta, lai izvērtētu skolēnu ar speciālajām     
    vajadzībām mācību un attīstības dinamiku.

� Skola regulāri informē vecākus par notiekošo skolā.

� Vecākiem sniegtā informācija ir lietderīga un savlaicīga.

� Vecākiem ir iespēja līdzdarboties skolas dzīvē.

� Vecāki aktīvi darbojas Skolas padomē.
� Darbs ar izglītojamo ģimeni tiek izvērtēts.

Tālākās attīstības vajadzības

Uzlabot  atbalsta  sniegšanu  talantīgo  skolēnu  izaugsmei,  veicināt  izglītojamo  dalību 
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs.

Vērtējums – ļoti labi

5.  5. Pamatjoma SKOLAS VIDE  

5.5.1. Mikroklimats

Skolā notiek mērķtiecīgs darbs skolas tēla veidošanā un popularizēšanā, izkopjot 
tradīcijas,  publicējot  rakstus  par  skolu  pagasta  laikrakstā,  Rēzeknes novada laikrakstā 
“Rēzeknes Vēstis”, “Izglītība un Kultūra”, televīzijā – raidījumā “Laiks uzņēmējiem”, “Kopā”, 
“Panorāma”,  “Ziņas”(LRT).  Skolai  ir  sava  regulāri  pilnveidota  mājaslapa,  ir  izveidots 
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buklets  par  skolu.  Skolas  tēla  popularizēšanu  veicina  skolēnu  dalība  novada,  valsts, 
starptautiskajos konkursos, skatēs, sporta sacensībās, pasākumos, projektos.

Skolai ir savas tradīcijas, svētki (Meteņi, Miķeļdienas tirdziņš, pasākums, veltīts LR 
proklamēšanas  dienai,  Sporta  diena,  Absolventu  vakars,  pasākums  «Skolas  gods», 
Pēdējā zvana svētki, lietišķās un vizuālās mākslas izstādes). Vecāki, skolēni un skolotāji 
augsti vērtē skolā rīkoto ikgadējo pasākumu ,,Skolas gods”.

Veidojas  jaunas  tradīcijas  -  apvienotie  pasākumi  ar  struktūrvienību  Liepu 
pamatskola (Valentīndienas pasākums, radošās darbnīcas).

Skolā notiek iepazīstināšana ar skolēnu, skolas darbinieku panākumiem, izvietojot 
informāciju stendos (sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 
sacensībās).

Skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbalstoša gaisotne. Visi (100%) 
skolotāji  atzīst,  ka skolas vadība taisnīgi  izturas pret  visiem skolas darbiniekiem, ka  ir 
izveidots labs kontakts ar skolas vadību. Gandrīz visi  (94%) skolotāju atzīst,  ka skolas 
vadība uzklausa viņu vēlmes, viņiem patīk darbs Maltas 2.vidusskolā, jo katrs jūt piederību 
skolas  kolektīvam,  jūtas  droši  izsakot  savu  viedokli.  Intervija  ar  skolas  darbiniekiem 
apliecina, ka skolā apzina un atbalsta katra darbinieka spējas un paveikto darbu, ka skolas 
darbinieki  nekavējoties  reaģē  uz  skolas  iekšējās  kārtības  noteikumu  pārkāpumiem, 
morāliem vai  fiziskiem pāridarījumiem skolēnu  vidū.  Skolas  darbinieki  un  skolēni  zina 
kārtību,  kādā  jāziņo  par  fiziskiem  un  morāliem  pāridarījumiem.  84% no  aptaujātajiem 
vecākiem atzīst, ka skolas darbinieki nekavējoties rīkojas jebkuras huligāniskas darbības 
gadījumā.

Skolā tiek sekmēta pozitīva un atbalstoša sadarbības vide. Skolas darbības pamatā 
ir  labvēlīgas  atmosfēras  radīšana  starp  skolēniem,  skolotājiem  un  atbalsta  komandu. 
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.

Skolā ir  pieņemti  skolas iekšējās kārtības noteikumi,  kuru izveidē piedalījās viss 
kolektīvs. Skolēni ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā 
un uzsākot mācību gada 2. semestri,  bet vecāki – mācību gada sākumā. 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 
noteikumos ir informācija par uzslavām un piemērojamajiem sodiem. 

Lai  veicinātu  izglītojamo  uzvedību,  labvēlīgu  sapratni  ar  skolotājiem  un 
vienaudžiem, skola iesaistījās LU realizētajā ESF projektā  „Atbalsta programmu izstrāde 
un īstenošana, sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide”. 
Bērni  labāk  iemācīsies  risināt  problēmas,  varēs  labāk  mācīties  un  būt  veiksmīgāki, 
iemācīsies būt labi draugi,  būt atbildīgi, cienīt sevi un citus.

Skolēni,  vecāki  zina,  kā  jārīkojas,  lai  paziņotu  par  skolēna  nokavēšanos  vai 
neierašanos skolā (ir skolas izstrādāts rīcības plāns, kas pamatojas uz MK izveidotajiem 
noteikumiem).

Vērtējums – ļoti labi
5.5.2. Fiziskā vide

Skolas telpu apsekošana liecina, ka skolas telpas ir estētiski noformētas, gaumīgi 
iekārtotas,  tīras  un  kārtīgas.  Telpu  noformēšanā  tiek  izmantoti  skolēnu  darbi.  Skolā 
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regulāri  tiek  veikti  telpu  remontdarbi,  kosmētiskais  remonts.  Visas  mācību  telpas  ir 
izremontētas. Taču mācību kabinetu skates rezultātā, tika konstatēts, ka ne visi kabineti ir 
estētiski  noformēti.  ESF  projekta  ietvaros  tika  izremontēti  un  aprīkoti  4  dabaszinātņu 
kabineti  un divas laboratorijas.  2011./2012.  mācību gadā tika veikta  skolas renovācija: 
nomainīti visi logi, durvis, siltināti skolas pamati un bēniņi, nomainīts skolas jumts.

Skolā  ir  iekārtota  atpūtas  istaba  vecākiem,  darba  kabineti  atbalsta  komandai, 
izremontēta  un  estētiski  noformēta  skolotāju  istaba,  ēdnīca,  pirmsskolas  grupu  telpas, 
ģērbtuve.

Skolas koplietošanas telpas ir skaistas un ērtas, tīras, siltas, atbilst higiēniskajām 
prasībām. Tualetēs vienmēr ir ziepes, tualetes papīrs, papīra dvieļi, ir roku žāvētāji.

Skolā pietiekamā skaitā un atbilstošās vietās ir papīrgrozi.
Skolas  telpas  ir  pielāgotas  bērniem  ar  speciālajām  vajadzībām  (kustību 

traucējumiem),  realizējot  ESF  projektu  „Labvēlīgas  mācību  vides  radīšana  bērniem ar 
speciālajām vajadzībām integrācijai skolas vidē”. 

Izglītojamiem  ir  iespējas  piedalīties  skolas  telpu  noformēšanā  (gaiteņos,  foajē, 
mācību kabinetos pie sienām ir bērnu veidoti darbi).

Skolas  telpas  ir  drošas,  skolas  gaiteņos  redzamā vietā  ir  evakuācijas  plāns.  Ir 
ierīkota ugunsdrošības signalizācija.

Skolas apkārtējā vide ir tīra un sakopta. Skolas teritorijā ir iekārtots spēļu laukums, 
kurā var spēlēties, pastaigāties, atpūsties dažāda vecuma bērni. Skolas teritorija vienmēr 
ir sakopta un uzturēta kārtībā.

Ceļu  satiksme  organizēta  tā,  lai  skolēni  varētu  justies  droši  (izvietotas  ceļu 
satiksmes noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes, ierīkota droša stāvvieta).

Vērtējums – ļoti labi
Jomas stiprās puses

�   Skolā mērķtiecīgi plāno mācību iestādes tēla veidošanu un popularizēšanu.

�   Skolai ir savas tradīcijas un veidojas jaunas.

     �    Skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbalstoša gaisotne, labvēlīga 

atmosfēra.

�    Skolā notiek mērķtiecīgs darbs skolas tēla veidošanā un popularizēšanā.

�   Skolas telpas ir estētiski noformētas, gaumīgi iekārtotas, tīras un kārtīgas.

� Skolas  fiziskās  vides  sakārtošanai  tiek  piesaistīts  dažādos  projektos  iegūtais 

finansējums.

�    Skolas telpu noformēšanā piedalās gan skolas darbinieki, gan skolēni.

�    Skolas apkārtējā vide ir sakopta un tiek uzturēta kārtībā, tā ir droša gan skolēniem, 

gan skolas darbiniekiem.

Tālākās attīstības vajadzības

Attīst pašdisciplīnu, stiprināt skolēnu lojalitāti pret skolu un veidot piederības sajūtu skolai, 
ieviešot LU realizēto ESF projektu „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana, sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide”. 
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Mācību kabinetu vadītājiem uzlabot telpu estētisko noformējumu, kas veicinātu skolēnu 
interesi par mācību priekšmetu.

Vērtējums – ļoti labi

5.  6. Pamatjoma RESURSI  

5.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Telpu  iekārtojums,  aprīkojums  un  skaits  pilnībā  atbilst  izglītojamo  skaitam  un 
nodrošina mācību procesu ne tikai fiziski veseliem izglītojamajiem, bet arī izglītojamajiem 
ar speciālām vajadzībām. Starp telpām nav sliekšņu, ir iekārtoti lifti,  pacēlājs pandussi, 
attiecīgi  aprīkotas  tualetes,  lai  cilvēkiem  ratiņkrēslos  būtu  nodrošināta  piekļuve  visām 
skolas telpām un iespēja piedalīties visos skolas pasākumos. Ir nodrošināti visi apstākļi, lai 
skola kļūtu par iekļaujošu skolu šī vārda visplašākajā nozīmē. Skolai ir bibliotēka, lasītava, 
datorklase, ēdnīca, sporta zāle - aktu zāle, metālapstrādes un kokastrādes darbnīcas, rotu 
apstrādes  darbnīca,  izstāžu  zāle,divi  vizuālās  mākslas  kabineti  u.c.,  respektīvi  visām 
mācību, audzināšanas, sporta, interešu izglītības un ārpusklases nodarbībām ir atrisināts 
telpu jautājums. Visas klašu telpas ir iekārtotas atbilstoši izglītojamo vecumam, mēbeles ir 
pietiekošā daudzumā. 

Skolā ir sporta zāle apvienpjumā ar aktu zāli, bet esošai sporta zālei nepieciešams 
remonts ar lieliem finansu ieguldījumiem. Sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo sporta 
inventāru. Tika realizēts projekts sporta inventāra atjaunošanai – 3000 Ls vērtībā.

Telpu  izmantojums  ir  racionāls  un  sadalījums  atbilst  mācību  procesa 
nodrošināšanai, skolēnu un skolotāju vajadzībām.  5.-12. klašu telpas ir iedalītas, ņemot 
vērā kabinetu sistēmu, piemēram, ķīmijas, fizikas, latviešu valodas, matemātikas un citi 
kabineti.

Skolā  kopumā  mācību  procesa  realizācijai  tiek  izmantotas  29  mācību  telpas. 
Četros dabazinību  priekšmetu  kabinetos ir pieejamas interaktīvās tāfeles, datu kameras, 
datori,  atskaņošanas iekārtas.  Interneta pieslēgums ir  nodrošināts  visās skolas telpās. 
Pēc vajadzības  var pieslēgt arī bezvadu internetu. Datori un drukas iekārtas ir novietotas 
administrācijas un speciālistu kabinetos, skolotāju istabā, bibliotēkā.  Kserokopijas darbus 
var  veikt  uz  iekārtas,  kas  atrodas  skolas  kancelejā,  direktora  vietnieku  kabinetā  un 
bibliotēkā. Visi skolotāji un administrācija lieto DEAC e-klases pakalpojumus. 

Skolā  ir  informātikas  kabinets  ar  19  datoriem  un  pārvietojamā  sistēma  ar  20 
datoriem,  kas  atrodas  fizikas  kabineta  laboratorijā.  To  izmanto  mācību  procesā  visu 
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mācību  priekšmetu  skolotāji.  Skolēni  informātikas  kabinetu  izmanto  arī  pēc  mācību 
stundām. 

Skolā darbojas bibliotēka, kuras grāmatu fonds - daiļliteratūra, metodiskā literatūra 
skolotājiem - regulāri tiek papildināts gan no budžeta līdzekļiem, gan piesaistot projektu 
līdzekļus.  Mācību  un  metodiskās  literatūras  fonds  pastāvīgi  papildinās.  Atkarībā  no 
piešķlirtajiem  finanšu  līdzekļiem  visi  skolēni  tiek  nodrošināti  ar  mācību  grāmatām. 
Bibliotēkā  ir  interneta  pieslēgums,  TV,  DVD  atskaņotājs,  pieci  datori.   Skola  abonē 
dažādus preses izdevumus, iegādājas izziņu literatūru. Bibliotekāre konsultē skolotājus un 
skolēnus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un metodisko literatūru.

Skolā  plānveidīgi  tiek  iegādāti  un  regulāri,  efektīvi  izmantoti  mācību  procesam 
nepieciešamie materiāli tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums.  Ir nomainīti skolēnu soli 
un  krēsli:   četrās  sākumskolas  klasēs,  matemātikas,  fizikas,  ķīmijas,  bioloģijas/ 
ģeogrāfijas, latviešu valodas, divos matemātikas, divos vizuālās mākslas kabinetos. 

Skolā  ir  noteikta  kārtība  par  materiāli  tehnisko  līdzekļu,  iekārtu  un  aprīkojuma 
izmantošanu, glabāšanu un drošības pasākumiem. Regulāri tiek sekots materiāli tehnisko 
līdzekļu un iekārtu tehniskajam stāvoklim, vajadzības gadījumā vienmēr tiek nodrošināts 
savlaicīgs remonts. 

 Katru gadu kabineti pēc iespējas tiek papildināti ar jauniem materiāli tehniskajiem 
līdzekļiem.

Skolā ir ugunsdrošības signalizācija. 
Interešu  nodarbību  pasākumiem  un  nodarbībām  tiek  izmantotas  sporta  zāle, 

darbnīcas, klases, rotkaļu studijas telpas, u.c. telpas.

Vērtējums – ļoti labi

5.6.2. Personālresursi

Skolā ir  visi  nepieciešamie personāla resursi  izglītības programmas realizēšanai. 
Skolā  darbojas  atbalsta  personāls:  sociālais  pedagogs,  logopēdi,  psihologs,  speciālais 
pedagogs un medmāsa. Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to 
izmaiņas.  Skolas  darbinieku  pienākumi,  tiesības  un  atbildības  jomas  ir  noteiktas  ar 
darbiniekiem saskaņotos amatu aprakstos, kuri tiek regulāri pārskatīti un koriģēti skolas un 
mācību darba pilnveidošanai. 

Skolā  strādājošajiem  pedagoģiskajiem  darbiniekiem  ir  normatīvo  aktu  prasībām 
atbilstoša  izglītība  un  kvalifikācija.  Skolas  vadība  plāno  un  atbalsta  skolas  personāla 
iniciatīvu  regulāri,  sistemātiski  un  mērķtiecīgi  piedalīties  tālākizglītības  aktivitātēs.  Trīs 
pedagoģiskie darbinieki iegūst augstāko izglītību Latvijas augstskolās: skolas psihologs, 
sākumskolas  un  pirmsskolas   pedagogs.  Trīs  pedagogi  mācās  maģistrantūrā. 
Administrācija  atbalsta  un  mudina  pedagogus  mācīties  maģistrantūrā. Gandrīz  visi 
pedagogi  iegūto informāciju tālākizglītības kursos, semināros nodod citiem pedagogiem 
metodiskajās komisijās.

Skolā darbojas Metodiskās komisijas un Metodiskā padome, kura vada metodisko 
komisiju  darbu.  Skolotāji  strādā  radoši,  aktīvi,  profesionāli  veic  savu  darbu.  Darbojas 
skolas metodiskajās komisijās, novada mācību priekšmetu skolotāju semināros, piedalās 
skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē, projektos, radošo darbu izstādēs, gatavo 
skolēnus  mācību  priekšmetu  olimpiādēm,  konkursiem,  skatēm,  sacensībām.  Darbojas 
Rēzeknes novada mācību priekšmetu olimpiāžu vērtēšanas komisijās. 

Pedagogi ir bijuši pieredzes apmaiņā ārzemēs – Norvēģijā, Somijā, Igaunijā, Šveicē. 
Gandrīz visi pedagogi (92%) uzskata, ka skolas vadība nodrošina iespēju apmeklēt un 
iepazīties ar citu skolu pieredzi. 
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Pedagogi  par  labiem  darba  sasniegumiem  ir  apbalvoti  ar  valsts  un  pašvaldības 
apbalvojumiem.

Vērtējums – ļoti labi

Jomas stiprās puses

� Skolas  telpas  atbilst  visām  prasībām  mācību  standartu  un  mācību  programmu 

īstenošanai

� Veikts  skolas  siltināšanas  projekts  (nomainīti  logi,  durvis,  siltināti  skolas  pamati  un 

bēniņi).

� Skola  papildus  veiksmīgi  materiāltehniskās  bāzes  uzlabošanai  piesaistīja   projektu 

līdzekļus. 

� Notiek mērķtiecīga finanšu līdzekļu piesaiste un izmantošana no pašvaldības un citiem 

līdzkļiem (sponsori, dāvinājumi).

  Kompetents, kvalificēts, profesionāls pedagogu kolektīvs. 

�  Skolas vadība plāno un atbalsta pedagogu tālākizglītību.

  Skolā aktīvi darbojas priekšmetu metodiskās komisijas, skolas metodiskā padome, 

atbalta komanda. 

Tālākās attīstības vajadzības

Veidot pedagoģiskās pieredzes apkopojumu un labo darbu krātuvi.

Vērtējums – ļoti labi
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5.  7. Pamatjoma “SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN   
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA”

5.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skolā pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta, veiksmīgi plānota.  Skolas vadība plāno 
skolas  darba  kontroli  visās  tās  darbības  pamatjomās,  nosakot  atbildīgās  personas  un 
laiku.  Skolas  administrācija  kontroles  un  vērtēšanas  procesā  iesaista  arī  mācību 
priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju vadītājus, skolas atbalsta personālu, 
pedagogus, skolēnus, vecākus. Analīze balstās uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. 
Iegūtā  informācija  tiek  izmantota,  lai  noteiktu  skolas  stiprās  un  vājās  puses, 
nepieciešamos  uzlabojumus.  Vērtējums  ir  objektīvs  un  pamatots.  Ar  to  iepazīstina 
pedagogus,  vecākus,  un  analizē pedagoģiskās  padomes  sēdēs,  vecāku  sanāksmēs, 
skolas padomes sēdēs.

Skolas  vadība  regulāri  izvērtē  un  veic  nepieciešamos  uzlabojumus  vērtēšanas 
organizēšanā,  vadīšanā  un  pārraudzīšanā.  Vadība  un  atbalsta  personāls  risina 
problēmjautājumus. Skolas pozitīvā un demokrātiskā sadarbības vide veicina darbiniekus 
veikt  pašvērtējumus.  Pašvērtēšana  ir  plānota,  strukturēta,  vadība  kopā  ar  skolotājiem 
pārrunā  un  analizē  darbu  katra  mācību  gada  beigās pedagoģiskās  padomes  sēdēs. 
Skolas  personāls,  iesaistoties  pašvērtēšanā,  noskaidro  skolas  darba  stiprās  puses, 
nepieciešamos uzlabojumus, un veiksmīgi izmanto to, plānojot savu turpmāko izglītības un 
audzināšanas darbu. Balstoties uz anketas rezultātiem, noskaidrots, ka visiem skolotājiem 
ir iespēja pārrunāt savus darba rezultātus ar skolas vadību.

Skolas attīstības plāns ir strukturēts, loģisks, pārskatāms. Skolas attīstības prioritātes 
noteiktas visās pamatjomās  no 2007./2008.  līdz 2012./2013. mācību gada. Prioritātes 
izvirzītas, ņemot vērā skolas darbības pamatmērķus un pašvērtējumā konstatētās stiprās 
puses  un  nepieciešamos  uzlabojumus.  Ir  plānota  katras  prioritātes  gaita,  paredzot 
resursus,  atbildīgās  personas,  īstenošanas  laiku  un  kontroli.  Prioritāšu  īstenošanas 
plānojums ir reāls, nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu.

 Skolas attīstības plāna veidošanā iesaistās skolotāji,  skolēni un vecāki.  Attīstības 
plāna struktūra nodrošina kontroles un korekcijas iespējas. Prioritātes noteiktas atbilstoši 
skolas  darba  izvērtējumam  un  vajadzībām.  Skolā  ir  noteikta  kārtība  attīstības  plāna 
izstrādei,  apspriešanai  un  pieņemšanai.  Plāna  izstrāde  notiek  demokrātiski.  Skolas 
darbinieki pārzina attīstības plānu, tas ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, ar to var 
iepazīties skolas mājas lapā .

Skolā notiek regulāra attīstības plānā noteikto prioritāšu ieviešana. Plāna īstenošanu 
regulāri pārrauga, analizē, izvērtē rezultātus un veic nepieciešamās korekcijas.
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Vērtējums – ļoti labi

5.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolā ir izstrādāta visa  pedagoģiskā  procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 
skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Rēzeknes novada pašvaldības apstiprināts 
skolas nolikums, reglamenti un kārtības, kuri izstrādāti un izskatīti metodiskajās komisijās, 
metodiskajās padomēs, pedagoģiskajā padomē, skolas padomes, skolēnu pašpārvaldes 
un  visu  skolas  darbinieku  kopsapulcēs.  Skolas  darbu  reglamentējošie  dokumenti  ir 
izstrādāti demokrātiski, atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām.Ir skolas ikgadējais 
darba plāns un pārskats par iepriekšējā darba plāna izpildi. 

Saskaņā ar skolas nolikumu skolā ir izstrādāta vadības struktūra, kas ilustrēta shēmā 
un pieejama skolas mājaslapā. Visu vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 
noteiktas  amatu  aprakstos  un  atrodas  lietvedībā.  Vadības  struktūra  un  katra  vadītāja 
kompetences  joma ir  precīzi  noteikta  un  visiem  zināma.  Vadītāji  pārrauga  pienākumu 
izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Visi skolotāji atzīst, ka skolas vadība 
ir ieinteresēta skolas darbā, pozitīvi ietekmē un prasmīgi vada skolas kolektīvu, prot veidot 
skolas  vadības  komandu  un  nodrošināt  tās  veiksmīgu  darbību.  Gandrīz  visi  skolotāji 
izteica viedokli, ka nebaidās griezties pie skolas vadības pēc padoma vai atbalsta, skolas 
vadība viņus uzklausa un ņem vērā viņu viedokli. Visi skolotāji atzīst, ka nepieciešamības 
gadījumā saņem atbalstu  un  palīdzību  no  skolas  vadības.  Vadība  nodrošina  regulāru 
informācijas  apmaiņu  par  pieņemtajiem  lēmumiem  un  to  izpildi  gan  sanāksmēs,  gan 
informācijas  stendos,  gan  skolas  mājaslapā.  Vadība  ir  atvērta  ierosinājumiem,  darba 
uzlabojumiem un priekšlikumiem.

Visi  skolotāju  atzīst,  ka  direktore  plāno,  organizē  un  vada  skolas  darbu,  deleģē 
pienākumus un pārrauga to izpildi, viņa ir ieinteresēta skolas darbā, tās prestiža celšanā, ir 
radoša,  prot  iesaistīt  kolektīvu  pozitīvu  pārmaiņu,  jaunu  uzdevumu  noteikšānā  un 
realizēšanā.  Gandrīz  visi  skolotāji  uzskata,  ka  direktorei  ir  spēja  ieviest  un  vadīt 
nepieciešamās pārmaiņas saskaņā ar izstrādātajām stratēģijām, spēj prognozēt, objektīvi 
un  argumentēti  novērtēt   savu  darbu.  Direktore  iedvesmo un  motivē  pārējos  sasniegt 
augstākus rezultātus, vienmēr ir atvērta kontaktiem ar sabiedrību. Direktore pārrauga, kā 
dažādu līmeņu  vadītāji  veic viņiem uzticētos pienākumus. Dažādu līmeņu vadītāji  veido 
kopīgu komandu. Skolā valda radoša, darbīga, pozitīva atmosfēra. 

Skolotāju darba slodze nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi, tā ir optimāla, tāpēc 
pienākumi  tiek  izpildīti  kvalitatīvi,  radoši.  Slodzes  sadala,  ievērojot  skolas  izglītības 
programmas, darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi, kvalifikāciju. 
Metodisko  komisiju vadītāji  profesionāli  un  kvalitatīvi  pilda  deleģētos  pienākumus,  kas 
nodrošina  saikni  starp  skolotāju,  izglītojamo,  viņu  vecākiem un  skolas  vadību.  Skolas 
metodisko darbu koordinē direktores vietniece  izglītības  jomā. 

Vērtējums – ļoti labi

5.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām: 
- Rēzeknes novada pašvaldību budžeta veidošanā; 
- Rēzeknes novada  Izglītības pārvaldi skolas darba nodrošināšanai; 
- IZM VISC - pedagogi piedalās kursos, semināros, konferencēs; 
- izglītības programmu izstrādē un licencēšanā skola sadarbojas ar IKVD; 
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- DEAC-  skolvadības  sistēmu  „e-  klase”  elektroniskā  žurnāla  darbības 
nodrošināšanai;

- skolēnu  sociālo  problēmu  risināšanā  skola  veiksmīgi  sadarbojas  ar  Rēzeknes 
novada  domes  sociālo  dienestu,  Pedagoģiski  medicīnisko  komisiju,  Maltas 
pagasta  bāriņtiesu,  Sociālo  dienestu,  Bērnu  tiesību  aizsardzības  inspekciju  un 
citām institūcijām.

Skolai  ir  cieša sadarbība profilakses un izglītojošā darbā ar  Valsts  un Pašvaldības 
policiju,  Rēzeknes  slimnīcu,  Bērnu  tiesību  aizsardzības  inspekcijas  Rēzeknes  nodaļu, 
Nodarbinātības Valsts Aģentūru.

Skola  ir  sadarbības  partneris  ar  Latvijas  Universitāti,   piedaloties  ESF  projektā 
“Atbalsta  programmu  izstrāde  un  īstenošana  sociālās  atstumtības  riskam  pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas izveide” kā pilotskola. 

Skola  organizē  un  vada  studentu  prakses,  sadarbojoties  ar  Rēzeknes  Augstskolu, 
Daugavpils  Universitāti,  Baltijas Starptautisko Akadēmiju,  Daugavpils Valsts tehnikumu, 
Rēzeknes  profesionālo  vidusskolu,  Lūznavas  profesionālo  vidusskolu,  Viļānu  41. 
arodvidusskolu. 

Skola  sadarbojas  ar  dažādām nevalstiskajām organizācijām –  „  Veronikas  fondu”, 
invalīdu un viņu draugu apvienību „ Apeirons”, mācību centru „Livonija”, Izglītības iniciatīvu 
centru (IIC), Izglītības attīstības centru (IAC), Austrālijas „Latvijas vanagu” vienību, Krievu 
biedrību  un citām organizācijām. 

Skolas  vadība  īsteno  efektīvu  sadarbību  ar  Skolas  padomi,  Izglītības  pārvaldi  un 
pagasta pārvaldi. Skolas vadība veicina un atbalsta skolas sadarbību ar citām izglītības 
iestādēm.  Skolas  vadība  rūpējas  par  skolas  prestižu  un  atpazīstamību  sabiedrībā, 
sadarbojas ar Latgales Reģionālo TV, Latvijas Radio 1. kanālu, avīzi „Rēzeknes Vēstis” 
u.c. masu medijiem.

Skola iesaistās starptautiskajos projektos, notiek sadarbība ar  Arendāles (Norvēģija) 
organizāciju  “Leader  of  friendship”.  Ir  iesniegts  projekts  Comenius  skolu  sadarbības 
programmā, atbalsts nav saņemts.

Vērtējums –ļoti labi

Jomas stiprās puses 

   Skolā ir izveidota kompetenta, saliedēta vadības komanda.

�   Situācijas izpratne un analīze, un spēja prognozēt tālāko darbību. 

   Vadības lietišķa, labvēlīga un savstarpēji atbalstoša sadarbība. 

   Skolas kolektīva līdzdalība skolas attīstības plānošanā.

� Skolas  vide  ir  pozitīva,  demokrātiska,  kas  veicina  darbiniekus  veikt  sava  darba 

pašvērtējumu.

   Skolotājiem ir iespēja pārrunāt savus darba rezultātus ar skolas vadību.

   Skolai ir izveidojusies veiksmīga  sadarbība ar daudzām institūcijām skolas darba 

dažādošanā. 

   Skolas vadība veicina un atbalsta skolas sadarbību ar citām izglītības iestādēm.

Tālākās attīstības vajadzības
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Iesaistīties  starptautiskajos  skolu  sadarbības  programmas  projektos,  veicinot  izglītojamo 
svešvalodu un sadarbības prasmes.

Vērtējums – ļoti labi

6. Citi sasniegumi
(skolai svarīgais, specifiskais)

6.1. Vecāku sadrbība ar skolu

Skolas vecāku sadarbība ar skolu:

� skolā darbojas vecāku padome (aktīva);
� ir arī klašu vecāku aktīvi: piedāvā dažādas aktivitātes savas klases bērniem,
    paši piedalās, pavada skolēnus ekskursijās, īpaši aktīvi ir sākumskolas klašu
    vecāki;
� skolā notiek vecāku dienas: vecākiem ir iespēja visas dienas garumā atnākt uz 
    skolu satikties ar jebkuru skolotāju, administrācijas pārstāvi, speciālistiem un 
    izrunāt interesējošos jautājumus;
� notiek vecāku sapulces, kurā tiek skarti aktuāli jautājumi ne tikai skolai, bet arī 
    vecākiem;
� vecāki tiek iesaistīti skolas pasākumos, uzstājas ar priekšnesumiem concertos
    (vecāki ir talantīgi, tāpat kā bērni);
� projektu nedēļas laikā vecāki vada radošās darbnīcas;
� radošo darbu izstādes notiek skolā, kur piedalās ar saviem radošiem darbiem arī
    vecāki (izšuvumi, pērlīšu pinumi, zīmējumi utt.);
� vecāki aktīvi piedalās skolas projektos (p.,vecāku darbnīcās aktīvi piedalījās romu
    tautības vecāki);
� vecāki neatsaka skolai arī praktiskā un finansiālā palīdzībā (p.,skolas rotaļu
    laukums ir vecāku finansēts un vecāku darbs tajā ir ieguldīts);
� vecāki brīvi nāk pie skolas administrācijas ar priekšlikumiem un ieteikumiem
    (piemēram, aicināt uz Z-svētkiem, Lieldienām pareizticīgo priesteri uz sarunām ar
    skolēniem). Šobrīd ir izveidojusies laba sadarbība ar tēvu Alekseju.
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6.2. Maltas  2. vidusskolas finanšu līdzekļu piesaiste projektos

N.p.k. Projekta nosaukums Projekta 
finansētājs

Gads Piesaistītie 
līdzekļi

1. Skolas siltināšanas projekts. Realizē 
novada pašvaldība.

ERAF 2011. ~ 350000 Ls 

2. „Kvalitatīvas dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Maltas 2.vidusskolā”. 

ERAF 2009.-
2010.

98 383 LVL

3. „Labvēlīgas mācību vides radīšana 
bērniem ar speciālajām vajadzībām 
integrācijai skolas vidē” 

ERAF 2010.g
.

98 383 LVL

4. Bibliotēkas fonda papildināšana ar 
grāmatām valsts valodā.

Valsts budžeta 
programma 
„Latgales izglītības 
programma”

2009. 902,15 Ls 
(272 eks.)

5. “Latviešu valodas kā valsts valodas 
apguvē vidējās izglītības pakāpē”

LVAVA 2008. 353,72 Ls 
(112 eks.)

6. „Latviskās un latgaliskās identitātes 
līdzāspastāvēšana Maltas 2. 
vidusskolā” (latviešu tautas 
instrumenti ). 

Valsts budžeta 
programma 
„Latgales izglītības 
programma”

2008. 1320 LVL 

7. Hansa bankas dāvinājums 
(elektronoskās klavieres pirmskolas 
grupā).

Hansa Banka 2008. 200 Ls 

8. Maltas 2. vidusskolas latviešu 
valodas kabineta labiekārtošana un 
aprīkošana ar mācību un 
metodiskajiem līdzekļiem 
(izremontējām, iekārtojām un 
aprīkojām latv. val. kab., māc. un lit. 
iegād.)  

Valsts budžeta 
programma 
„Latgales izglītības 
programma”

2007. 2700 Ls 

9. Valsts vienotā bibliotēku 
informācijas sistēmas ieviešana

IZM 2007. 400 Ls 
datortehnika 
bibliotēkai

10. Izziņas literatūras iegāde bibliotēkā. Absolventu 
dāvinājums

2007. 302,50 Ls (49 
eks.)

11. Datortehnika Atbalsta personālam. Hansa Banka 2007. 1000 Ls
12. “Latviešu valodas kā valsts valodas 

apguvē vidējās izglītības pakāpē” 
(Saņēmām 304 eks. Grāmatu)

LVAVA 2007. Ls 1057,20

13. Sporta inventāra piegāde Maltas 2. 
vidusskolai

Valsts budžeta 
līdzekļi

2007. 3000 Ls
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14. „Latvijas  vispārizglītojošo  skolu 
informatizācija”

IZM un ERAF 2007. Ievilkta 
interneta līnija

15. Skolas visu ārdurvju durvju nomaiņa 
un visu sanitāro mezglu, dušas telpu 
remonts..

Valsts investīciju 
programma

2006. 73533,36 Ls

16. „Dabaszinību kabineta 
labiekārtošana pamatskolas posmā”

Valsts investīciju 
programma

2006. 5000 Ls 

17. Skolas bibliotēkas fonda 
papildināšana

Valsts budžeta 
programma 
„Latgales izglītības 
programma”

2006. 149,30 Ls (52 
eks)

18. „Čigāni vietējā sabiedrībā un skolā” 
(Pirmskolas grupa iekārtota vecāku 
istaba, viena mācību klase, 
aprīkojums utt.)

IIC+ Maltas pagasta 
līdzfinansējums – 
1000 Ls.

2006.
 ~ 1000 Ls

19. Internāta virtuves telpas 
iekārtošana. 

Hans Birger Nilsen
Leader of friendship 
organization Arendal-
Rezekne

2006. 500 Ls

20. Aparatūras skolas diskotēkām 
(mūzikas aparatūra, monitors, 
gaismas).

Tautas  saskaņas 
partija.

273 Ls 

21. „Bērnu ar fiziskās un garīgās 
attīstības traucējumiem integrācija 
vispārizglītojošās skolās”  (iekārtota 
rehabilitācijas telpa, kuru šobrīd 
izmanto arī pirmskolas bērni)

Valsts budžeta 
līdzekļi

2005. 2010 Ls tika 

22. Bērnu rotaļu laukuma izbūve Maltas 
2. vidusskolā.

Vecāku finansēts, 
skolas darbinieku 
darbs

2005. 1000 Ls

23. Maltas 2. vidusskolā ugunsdzēsības 
signalizācijas ierīkošana.

Valsts investīciju 
programmai

2005. 17908,31 Ls

Maltas  2.  vidusskolas  sanitāro 
mezglu remonts.

Valsts investīciju 
programmai

2005. 5000 Ls

24. Datortehnikas iegāde Valsts budžeta 
līdzekļi

2005. 2000 Ls

25. Skolas bibliotēkas fonda 
atjaunošana

Valsts budžeta 
programma 
„Latgales izglītības 
programma”

2005. 978 Ls

26. Skolas internātā dušas telpu 
ierīkošana

Hans Birger Nilsen
Leader of friendship 
organization Arendal-
Rezekne

2005. 1000 Ls

27. Veselīgs dzīvesveids pamati (spēles 
pag. gr.).

Dreifusa fondā ASV 2005.  500 Ls 

28. Datortehnikas iegāde
(datortehnika administrācijai). 

Tautas saskaņas 
partija

2005. 2000 Ls (visa 
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29. Datortehnikas  iegādes  projekts  ar 
sponsoriem.

Sponsori no 
Austrijas

2005. 6499,75 Ls 

2005. gadā - 39169,06 Ls;  2006. - 80182, 66 Ls;  2007. – 8459,7 Ls; 2008./2009. – 
2775,87 Ls;  2010. – 196766 Ls; = 327352,29 Ls + 2011. – 350000 Ls = 677352.29 Ls

6.3. Maltas 2.vidusskola dalība projektos

N.p.k. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

Gads Ieguvumi 

1. ES projekta “Atbalsta 
programme izstrāde un 
īstenošana sociālās 
atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas 
izveide” 

LU 
projekts

2011.-
2013.

Kursi, semināri, pieredzes 
apmaiņas braucieni, 
konferences pedagogiem, 
administrācijai.

2. ESF projektā “Pedagogu
konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas 
optimizācijas
apstākļos.”

IZM 2009.-
2011.

Kursi, semināri, 
konferences pedagogiem, 
administrācijai, radošās 
darbnīcas, stipendijas 
pedagogiem

3. ESF projektā „Atbalsts 
vispārējās
izglītības pedagogu 
nodrošināšanai prioritārajos 
mācību
priekšmetos”

IZM 2009.-
2011.

Kursi, semināri, 
konferences pedagogiem, 
administrācijai, radošās 
darbnīcas, stipendijas 
pedagogiem

4. Projekts “Uzzini par
mazākumtautību skolām 
Latvijā”

Laikraksts 
“Izglītība 
un kultūra”

Raksts laikrakstā 
„Izglītība un kultūra” par 
Maltas 2. vidusskolu

5. Integrācijas ceļasoma bērniem 
ar īpašām vajadzībām

IIC  2009.-
2010.

- Jēdzienu mācīšanas 
modelis Magne Niborga 
pedagoģiskā pieeja,
- Mentora darbs izglītības 
iestādē,
- Labas prakses radošajā 
darbnīcā.

6. ES un Sorosa fonds Latvija 
projekts „Starpkultūru dialoga 
veicināšana” 

IAC 2007.-
2008.

Semināros piedalījās 
jauktais sastāvs : admin., 
pedagogi, skolēni, vecāki 

7. „Iekļaujoša  skola  iekļaujošā 
sabiedrībā”

IAC 2007. Piedalījāmies metodisko 
materiālu izstrādē.
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8. Esi līderis!” Programma 
“Karjera” pamatskolu 
skolēniem. 

Latvijas 
Uzņēmējd
arbības un 
menedžme
nta 
akadēmija 

2007-
2008.

* skolotāju profesionālā 
pilnveide – A. Vasiļjeva 
(4.-9.kl.);
* darbs ar interešu 
izglītības programmām
* īstenota skolā interešu 
programmu “Karjera”
* saņemti bezmaksas 
projektā izstrādātos 
mācību līdzekļus 
skolēniem

9. „Čigāni (romi) Latvijā” IIC 2007.- 
2009.

Tika apmācīti skolotāji, 
vecāki semināros, 
darbnīcās.

10. „Čigānu identitāte skolā” IIC 2005.-
2006.

Sagatavots skolotāja 
palīgs – romu tautības 
pārstāvis darbam ar 
čigānu bērniem 5-6 gad. 
grupās.

11. „Atbalstošas vides veidošana 
jauniešu ar īpašām vajadzībām 
integrācijai izglītības sistēmā.”

Invalīdu un 
viņu 
draugu 
apvienība 
„Apeirons”

2007. Semināri, kursi vecākiem, 
pedagogiem, jauniešim

12. „Atbalsta sistēmas 
pilnveidošana bērniem ar 
speciālajām vajadzībām.”

Rēzeknes 
rajona IP

2007. Atbalsta personāla 
apmācība, pieredzes 
apmaiņas braucieni

13. “Pedagogu kompetenču 
paaugstināšana angļu valodas 
lietošanā un IT jomā.”

Rēzeknes 
rajona IP

2008. Kursi angļu valodā un IT .

14. “Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības 
sistēmā.”

Rēzeknes 
rajona 
padomes 
un IP 

2008. Kursi, semināri 
pedagogiem.

15. “Kompetenču paaugstināšana 
Latgales reģiona skolotājiem 
jaunā pamatizglītības 
standarta realizēšanai 
vispārizglītojošā skolā.”

RA 2008. Kursi, semināri, mācību 
materiāli

16 „Seniori darbībā. IP 2008 R. Ciblis uz Spāniju
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6.4. Maltas 2.vidusskola izglītojamo rezultāti konkursos

2011./2012.m.g. Erudīcijas konkurss vidusskolēniem „Erudīts – 2011/12” – pateicība

Skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2012” – I, II pakāpes diploms 

Konkurss pamatskolu komandām „Mana Latvija” – pateicība

Skolu teātru skate – III pakāpes diploms

Koncerts bērniem ar īpašām vajadzībām „Nāc līdzās!” – laureāta 

diploms

Vizuālās un lietišķās mākslas konkursi: „Lidice - 2012” – 2 diplomi

Skolēnu karikatūru un komiksu konkurss „Pa-smejies!” – tēma 

„Zilā jūra, vējš...” - piedalījās 16 skolēni, visi saņēma pateicības 

„Gājputnus sagaidot” (Kaunatas vidusskolā) - piedalījās 15 skolēni;

trim - 2.vieta; vienam - 3.vieta; pieciem  - simpātiju balva

Mākslas un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi” – piedalījās 14 

skolēni , visi saņēma diplomus-pateicības; diviem - III pakāpes diploms

„Sniega cilvēka - puikas Jeti piedzīvojumi”(komiksi) – piedalījās 16 

skolēni (pateicības)

„Ūdens pasaule bērnu acīm” (Pleskavā) – piedalījās 8 skolēni

„Tavas sirds mīlestības māja” (Ludzā) 

Pasākums “Talantu parāde : mēs savam novadam!” – pateicības

Festivāls “Jautrās notis” pirmsskolas vecuma bērniem - pateicība

Muzikālā prāta banka 2012 – pateicība 

„JACis projekts ar Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldes 

līdzfinansējumu „POP iela 6” – 1.vieta

5. Starptautiskais daiļrades festivāls bērniem ar speciālajām 

vajadzībām „ Solis uz priekšu!” – diploms par piedalīšanos

Sasniegumi sportā novadā:
Florbols (1998.g.dzim.) – 5.vieta
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Futbols (2000.g.dzim.) – 7.vieta
Futbols (1998.g.dzim.) – 2.vieta
Futbols (1996.g.dzim.) – 6.vieta
Futbols (1992.g.dzim.) – 2.vieta
Rudens krosa stafetes (1998.g.dzim.) – 7.vieta
Rudens krosa stafetes (1996.g.dzim.) – 3.vieta
Rudens krosa stafetes (1992.g.dzim.) – 4.vieta
Basketbols (1996.g.dzim.) – 4.vieta
Basketbols (1992.g.dzim.) – 7.vieta

      Pavasara kross (1998.g.dzim.) – 2.vieta
Pavasara kross (1996.g.dzim.) – 1.vieta
Pavasara kross (1992.g.dzim.) – 4.vieta
Zāles futbols (1996.g.dzim.) – 1.vieta (Latgales reģionā 2.vieta)
Zāles futbols (2000.g.dzim.) – 6.vieta
Zāles futbols (1998.g.dzim.) – 2.vieta

2010./2011.m.g. Erudīcijas konkurss vidusskolēniem ”Erudīts – 2011”- pateicība

Skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2011” – 3.vieta

Rēzeknes un Viļānu novada mūzikas festivāls „Zvaigznīšu parāde” 

– pateicība

Konkurss pamatskolu komandām „Mana Latvija” – pateicība

Koncerts bērniem ar īpašām vajadzībām „Nāc līdzās!” – laureāta 

diploms

Vizuālās un lietišķās mākslas konkursi:

„Lidice - 2011”- atzinība

„Lietas un tēli” – četri 2.pakāpes diplomi, 8 pateicības

„Lieldienas” – 10 pateicības
2009./2010.m.g. Erudīcijas konkurss vidusskolēniem ”Erudīts – 2010”- pateicība

Skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2010” – 1.,2.,3.vieta, pateicība

Rēzeknes un Viļānu novada mūzikas festivāls „Zvaigznīšu parāde” 

– pateicība

Konkurss sākumskolas skolēniem „”Mini mīklu” – pateicība

Koncerts bērniem ar īpašām vajadzībām Pēterbaznīcā „Nāc līdzās 

Ziemassvētkos”

Konkurss „Latvijas izcilnieki”

Vizuālās un lietišķās mākslas konkursi:

„Ritmu spēles”, veltīts Dziesmu svētkiem – 3 pateicības

„Lidice – 2010” – atzinība

„Mātes dienā” - pateicības

„Krāso, sūti, svini!” - pateicības
2008./2009.m.g. Spēle „Jaunie Rīgas sargi”- sertifikāti 
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Erudīcijas konkurss vidusskolēniem ”Erudīts – 2009”- pateicība

 Kоnkurss „Mana Latvija” - diploms par piedalīšanos      

 Kоnkurss „Nākamie 90” - laureāts

 „Kopā vienā saules ziedā” (koncerts Latviešu biedrības namā )  - 

atzinība 

 Koncerts Saeimā

 Rajona konkurss „ Zvaigznīšu parāde” - diploms par piedalīšanos 

 Rajona skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2009”- 1.,2. un divas 

3.vietas

Rajona konkurss „Balsis” - 2.v., atzinība   

2.Starptautiskais daiļrades festivāls bērniem ar speciālajām 

vajadzībām „ Шаг навстречу!” - diploms par piedalīšanos 

Reģionālais skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2009” - pateicība 

Reģionālais konkurss „Nāc līdzās!” - laureāta diploms

Starptautiskā bērnu daiļrades izstāde „Lidice – 2009” - atzinība

Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Ēna, pustumsa un 

gaisma” - atzinība

Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Vienmēr zaļš, vienmēr 

zils”

Radošo darbu konkurss „Eiropa skolā” - pateicības

Novada vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Ar vilciņu Rīgā 

braucu”  - 2.pakāpes diploms

 Radošo darbu konkurss “Mans Lieldienu sapnis” - pateicības

Sasniegumi sportā:

     Futbols ( Maltā ):

                 1993. – 1994.g. dz.. – 1.v.

                 1995. – 1996.g. dz. – 3.v.

                 1997.g. dz. un jaunāki – 1.v.

     Futbols ( Maltā ):

                 vsk.. – 1.v.

     Rudens kross ( Ančupānos ):

                 vsk. – 5.v.

                 1995. – 1996.g.dz. – 6.v.

                 1997. g.dz. un jaunāki – 7.v.
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      Stafetes „Drošie un veiklie”( Adamovā ):

                 1997.g.dz.. un jaunāki – 3.v.

      Tautas bumba ( Maltā ):

          1997.g.dz..– 4.v.

      Basketbols ( Adamovā ):

          1997.g.dz. un jaunāki – 2.v.                    

      Futbols ( Ilūkstē ):

          1993. – 1994.g.dz. – 2.v.

      Futbols ( Ilūkstē ):

          1997.g.dz. un jaunāki – 2.v.

      Vasaras olimpiskā diena (Viļānos ):

          1999.g.dz. – 3.v.

          1995. – 1998.g.dz.. – 3.v.

          1989. – 1994.g.dz.. – 1.v.
2007./2008.m.g. Erudīcijas konkurss vidusskolēniem ”Erudīts – 2008”- pateicība

Erudīcijas konkurss „Mana Latvija” – atzinība

Konkurss – koncerts „Zvaigznīšu parāde” – pateicība

Rajona skatuves runas konkurss ”Zvirbulis 2008”– pateicības

Lietišķās un vizuālās mākslas konkurss „ Mūzika un māksla” – 

1.vieta, pateicības

Novada XI Integratīvais  skatuves mākslas festivāls „Nāc līdzās!” – 

diploms

ZZ čempionāts

Vizuālās mākslas konkurss „Kumeļš, darba zirgs, kleperis” - 

pateicības

Vizuālās mākslas konkurss „Uzzini par NATO!” – pateicības

Vizuālās mākslas konkurss „Bildes 2007”

Vizuālās mākslas konkurss  „Nededziniet kūlu” – pateicības

35. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „Lidice 2008”
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7. Turpmākā attīstība
 (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

 Regulāri un kvalitatīvi novērtēt izglītojamo zināšanas, izmantojot visas skolvadības 
sistēmas e-klase piedāvātās iespējas un priekšrocības pedagogu un administrācijas 
ikdienas darbā.

 Turpināt darbu sekmības līmeņa uzlabošanai angļu valodā un matemātikā, ņemot 
vērā skolēnu individuālās spējas.

 Uzlabot atbalsta sniegšanu talantīgo skolēnu izaugsmei, veicināt izglītojamo dalību 
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs.

 Attīst pašdisciplīnu, stiprināt skolēnu lojalitāti pret skolu un veidot piederības sajūtu 
skolai,  ieviešot  LU  realizēto  ESF  projektu  „Atbalsta  programmu  izstrāde  un 
īstenošana,  sociālās  atstumtības  riskam  pakļauto  jauniešu  atbalsta  sistēmas 
izveide”. 

 Uzlabot  telpu  estētisko  noformējumu,  kas  veicinātu  skolēnu interesi  par  mācību 
priekšmetu.

 Veidot pedagoģiskās pieredzes apkopojumu un labo darbu krātuvi.

 Iesaistīties  starptautiskajos  skolu  sadarbības  programmas  projektos,  veicinot 
izglītojamo svešvalodu un sadarbības prasmes.

2012. gada 24. augusts                                    

                                    Maltas 2. vidusskolas direktore                               Vinera Dimpe
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