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1. SKOLAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

    Tiskādu vidusskola ir Rēzeknes novada pastarpinātās pārvaldes iestāde. Skola 

dibināta 1868.gadā. No 2009.gada 1.septembra Tiskādu vidusskolai ir struktūrvienība 

Kruķu pamatskola. Kruķu pamatskola atrodas Miera ielā 9, Kruķu ciemā , Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā. Attālums no Tiskādu vidusskolas līdz struktūrvienībai 

Kruķu pamatskolai ir 8 kilometri. 

  2012./2013.mācību gadā skolā mācās skolēni no sekojošiem novadiem: no 

Rēzeknes novada – 202 skolēni, Viļānu novada – 27 skolēni , Rēzeknes pilsētas – 1 

skolēns, Preiļu pilsētas – 1 skolēns. 

Skolēnu skaita dinamika (uz 01.09.): 

2009./2010.m.g 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 
Tiskādu 

vidusskol

a 

Struktūrvienī

ba Kruķu 

pamatskola 

Tiskādu 

vidusskol

a 

Struktūrvienī

ba Kruķu 

pamatskola 

Tiskādu 

vidusskol

a 

Struktūrvienī

ba Kruķu 

pamatskola 

Tiskādu 

vidusskol

a 

Struktūrvienī

ba Kruķu 

pamatskola 
202 66 196 62 191 59 175 56 

 

          Skolā strādā 34 pedagogi: Tiskādu vidusskolā – 22 pedagogi, Tiskādu 

vidusskolas struktūrvienībā Kruķu pamatskolā – 12 pedagogi. Skolas darba 

organizāciju nodrošina direktors, struktūrvienības vadītājs, direktora vietnieks mācību 

darbā, 2 direktora vietnieki audzināšanas darbā. 

          Tiskādu vidusskolā strādā 14 tehniskie darbinieki. Tiskādu vidusskolas 

struktūrvienībā Kruķu pamatskolā 9 tehniskie darbinieki. 

          Skolu finansē Rēzeknes novada pašvaldība. Finansu izlietojums notiek 

atbilstoši skolas prioritātēm un mācību priekšmetu vajadzībām. 

 

Informācija par izglītības iestādē 2012./2013.mācību gadā īstenotajām izglītības 

programmām  

Pamatizglītības mazākumtautību programma; kods 21011121; licences Nr. V-975, 

18.12.2009.; skolēnu skaits – 186. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem; kods 21015821; licences Nr. V-4274, 09.05.2011.; skolēnu skaits – 5. 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma; 

kods 31011021; licences Nr. V-999, 18.12.2009.; skolēnu skaits – 40. 

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma; kods 01011121; licences Nr. V-

957; 18.12.2009.; izglītojamo skaits – 40. 

Pedagogu kvalifikācija 

Skolā strādā 34 pedagogi, no tiem 

5 – ar maģistra grādu, 

33 – ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 

1 – ir vispārējā vidējā izglītība (studē), 

1 – mācās doktorantūrā, 

23 – ir papildspecialitātes. 



5 

 

Pedagogi pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: priekšmeta mācīšanas 

metodikā, pedagoģijā, audzināšanas jautājumos. 

Sociālās vides raksturojums 

Skolās mācās bērni lielākā mērā no maznodrošinātām ģimenēm. 

Skolēnu sadalījums pēc ģimenes stāvokļa (2011.g. dati): 

 Tiskādu vidusskolā Struktūrvienībā Kruķu 

pamatskolā 

Kopējais ģimeņu skaits skolā 143 44 

Skolēni pusdieno skolā 95% 100% 

Atbrīvoti no maksas par pusdienām  - 2% 

Pilnas ģimenes 58% 68% 

Nepilnas ģimenes 42% 32% 

Daudzbērnu ģimenes 10% 25% 

Bērni dzīvo ar māti 17% 18% 

Bērni dzīvo ar tēvu 1% 9% 

Bāreņi un aizbildniecībā 6% 11% 

Bērni dzīvo ar māti un patēvu 4% 5% 

Bērni dzīvo ar tēvu un pamati - - 

Bērni dzīvo ar vecvecākiem 2% 5% 

Bērni dzīvo ar māsu 1% - 

Dzīvo Tiskādu internāta pamatskolā 1% - 

Ģimenes, kur viens no vecākiem ir 

bezdarbnieks 

29% 43% 

Ģimenes, kur abi vecāki ir 

bezdarbnieki 

20% 23% 

Ģimenes, kur viens no vecākiem 

strādā ārzemēs 

5% 5% 

Ģimenes, kur abi vecāki strādā 

ārzemēs 

2% - 

 
Labvēlīgas fiziskās vides nodrošinājums –  

Tiskādu vidusskolai labvēlīgs ģeogrāfisks stāvoklis, skola atrodas Ružinas ciema 

centrā, no tālākiem sādžām nodrošināta skolēnu pievešana ar novada autobusiem. 

Gleznaina daba, sakopta skolas apkārtne, laba sporta bāze. Skolā iekārtotas visas 

labierīcības higiēnas normu ievērošanai, tehniski labi aprīkota virtuve un estētiski 

noformēta ēdnīca, kā pamats kvalitatīvas ēdināšanas nodrošināšanai. Skolā noformēti 

un aprīkoti ar nepieciešamo 16 mācību kabineti. 

Kruķu pamatskolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusklases darbam. Tās 

atbilst higiēniskajām prasībām, ir labā stāvoklī, skolas apkārtējā vide ir droša un 

labiekārtota. Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota un apzaļumota, tīra un kārtīga.  

 

Skolu piedāvātās interešu izglītības programmas: 

Tiskādu vidusskolā:  

leļļu teātris, vokālais ansamblis, instrumentālais ansamblis, volejbols, sporta spēles, 

noformēšanas studija. 

Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā:  

mūzikas instrumentu spēlētāji, dramatiskais pulciņš „Jautrā skatuve”, vokālais 

ansamblis, sporta spēles, dēju pulciņš. 
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Psiholoģiskās vides nodrošinājums: logopēda, speciālā skolotāja palīdzība. 

Pedagogu profesionalitāte, 11 interešu programmu piedāvājums, sadarbība ar bērnu 

vecākiem un aizbildņiem, bērnu namu, plašs ārpusstundu pasākumu un sporta 

nodarbību klāsts, savstarpēja sadarbība. Cieša sadarbība ar Silmalas pagasta Ružinas 

doktorātu un Kruķu feldšeru vecmāšu punktu. Psihologa pakalpojumu nodrošināšanai 

skola cieši sadarbojas ar Rēzeknes novada  pašvaldības Izglītības pārvaldes psihologu. 

 

Budžeta nodrošinājums. 

Skolas budžetu veido IZM piešķirta mērķdotācija un Rēzeknes novada pašvaldības 

finansējums. Skolas uzturēšanai tika piešķirts sekojošais finansējums: 

 

Finansējuma avoti 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Kopējais finansējums 374543,00 Ls 339514,00 Ls 290491,00 Ls 

t.sk. no valsts budžeta 222129,00 Ls 190524,00 Ls 151004,00 Ls 

no pašvaldības budžeta 152414,00 Ls 148990,00 Ls 139487,00 Ls 

 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

1. Kvalitatīvs pedagogu kolektīvs; 

2. Sakārtota, estētiski noformēta, mērķtiecīgi veidota skolas vide. 

3. Atbalsta personāls: speciālais pedagogs, logopēds. 

4. Vecāku atvērtās durvju dienas. 

5. Nodrošinājums ar transportu. 

6. Skolotāju pieredzes nodošana citiem kolēģiem. 

 

Skolas tradīcijas: 

Zinību diena, Miķeļdienas gadatirgus, Skolotāju diena, 10.klases „uzņemšana 

vidusskolā”, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Ziemassvētki, 

„Ziemassvētku mielasts”(pasākums skolēniem ar labiem mācību sasniegumiem), 

Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Pēdējais zvans, skolas svētki „Mēs kļuvām par gadu 

vecāki”. 

 

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI. IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU 

PRIORITĀTES UN ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 

Skolas darbības mērķi ir: 

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

nodrošina valsts                        pirmsskolas izglītības programmā, 

pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā 

noteikto mērķu sasniegšanu; 

 sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība. 

Skolas uzdevumi: 

 īstenot vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības 

programmas, speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar 
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speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē, 

pirmsskolas izglītības programmu un interešu izglītības programmas; 

 izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē 

izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt 

izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu 

personību un kultūras cilvēku; 

 nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas 

zināšanas, kā arī apgūt kvalitatīvai dzīvesdarbībai nepieciešamās 

prasmes un attieksmes;  

 sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā 

izglītības pakāpē un/vai apzinātai profesijas apguvei;  

 racionāli izmantot skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku 

varu (turpmāk tekstā – vecāki), lai nodrošinātu obligātās vispārējās 

pamatizglītības ieguvi visiem skolas izglītojamajiem un sekmētu 

vispārējās vidējās izglītības ieguvi; 

 sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām skolas efektīvas darbības nodrošināšanai; 

 mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, 

zinātniskuma, sistemātiskuma un individuālas pieejas principus. 

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un īstenošanas rezultāti 

Pamatjoma Prioritāte Rezultāti 

Mācību saturs Jauno mācību programmu 

pamatskolā apguve, to 

īstenošana un mācību 

procesa organizācija 

 

 

 

Jauno vidējās izglītības 

mācību priekšmetu 

standartu prasību 

īstenošana 

Ir ievesti jaunie pamatizglītības 

standarti. Skolā ir vienotas prasības 

tematisko plānu izstrādei. Tematiskie 

plāni, mācību metodes un 

izmantojamā mācību literatūra tiek 

apspriesti metodiskajās komisijās. 

Notiek priekšmetu skolotāju 

savstarpēja mācību stundu vērošana, 

analīze un pozitīvās pieredzes 

apmaiņa.  

2011./2012.mācību gadā mācību 

procesā pilnībā tika ievesta jauna  

vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu programma. Skolotāji 

mācību procesā izmanto VISC 

piedāvātas mācību priekšmetu 
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programmu paraugus. Ir izstrādāti 

pārbaudes darbi atbilstoši jauno 

mācību priekšmetu standartiem, tika 

veikti pārbaudes darbu un skolēnu 

ikdienas mācību rezultātu analīzes. Ir 

izvērtēti skolā esošie resursi jauno 

vidējās izglītības standartu 

īstenošanai. Notiek regulāra mācību 

līdzekļu un citu nepieciešamo resursu 

papildināšana vidējās izglītības 

standartu prasību īstenošanai. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Izglītības kvalitātes 

dabaszinātnēs visās 

izglītības pakāpēs 

uzlabošana 

 

Vērtēšanas metodes un 

vērtējuma kvalitātes 

uzlabošana 

 

Sistēmas izstrādāšana, 

kādā skolotāji vecākiem 

varētu sniegt individuālās 

konsultācijas par bērnu 

sasniegumiem 

Tika analizēti skolēnu mācību 

sasniegumi dabaszinātnes mācību 

priekšmetos visās izglītības pakāpēs. 

Notika stundu savstarpēja 

novērošana un izvērtēšana.  

Ir izstrādātas vienotas prasības 

pārbaudes darbu veidošanai un 

vērtēšanai. Ikdienas mācību 

sasniegumi tiek vērtēti regulāri. 

Vērtējot skolēnu darbu, skolotāji ņem 

vērā skolēnu pašvērtējumu.   

Skolā ir izstrādāta skolas un skolēnu 

ģimeņu sadarbības sistēma (akceptēta 

03.04.2007. pedagoģiskās padomes 

sēdē, protokols Nr.3). Dokumentā 

aprakstīta sistēma, kādā skolotāji 

vecākiem varētu sniegt individuālās 

konsultācijas par bērna 

sasniegumiem. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu sasniegumu 

uzlabošana ikdienas darbā 

 

Skolēnu sasniegumu 

paaugstināšana 

dabaszinātnes mācību 

priekšmetos 

Regulāri notiek skolēnu ikdienas 

mācību sasniegumu uzskaite un 

analīze. Rezultāti tika apspriesti MK 

sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Skolotāji apmeklē tālākizglītības 

kursus ar mērķi uzzināt jaunāko 

mācību tehnoloģiju un metožu 

izmantošanu skolēnu prasmju un 

iemaņu veidošanai. Notiek atklātas 

stundas. Tika veikta skolēnu 

izaugsmes dinamika matemātikā, 
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ķīmijā, fizikā, ģeogrāfija, 

dabaszinībās un bioloģijā. Iegādāti 

nepieciešamākie materiāltehniskie 

līdzekļi bioloģijas –ģeogrāfijas, 

fizikas kabinetam (projektors, 

portatīvais dators, televizors, 

nodrošināts pieslēgums internetam).  

Atbalsts 

skolēniem 

Vispusīga atbalsta 

skolēniem nodrošināšana 

uz pozitīvām dzīves 

vērtībām saistītu mācīšanās 

un pilnveidošanās procesu 

 

Skolēnu veselības aprūpes 

uzlabošana 

 

 

 

Skolēnu karjeras izvēles 

atbalsts 

 

Skolā tiek plānots darbs ar problēmu 

bērniem. Skolā tiek veikts skolēnu 

adaptācijas veicināšanas darbs. Skola 

nodrošina atbalstu skolēniem, kuriem 

ir grūtības mācībās. Skolā ir atbalsta 

personāls – speciālais pedagogs, 

logopēds.  

Skolā ir apkopota un izanalizēta 

informācija par bērnu veselības 

stāvokli. Skolā ir nepieciešamie 

medikamenti. Skolā tiek veikti 

pasākumi veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā. Ir cieša sadarbība ar 

Ružinas doktorātu un Kruķu 

vecmāšu feldšeru punktu. 

Skolu bibliotēkās ir izveidota datu 

bāze par karjeras izvēles iespējām. 

Klašu audzinātāji plāno un organizē 

karjeras izvēles pasākumus. Daudzi 

skolotāji apmeklēja kursus par 

karjeras izvēles plānošanu. Skolotāji 

sniedz konsultācijas skolēniem un 

viņu vecākiem par tālākizglītības 

programmu izvēli. 

Skolas vide Skolas vides uzlabošana, 

skolas mācību telpu un 

skolas apkārtnes 

labiekārtošana 

 

 

 

Skolas bibliotēkas, 

skolotāju istabas un 

Skolas telpas un teritorija skolēniem 

ir sakopta un droša. Skolas tuvumā 

izvietoti satiksmes drošības 

noteikumiem atbilstošas zīmes. 

Daudzos mācību kabinetos ir jaunās 

mēbeles. Veikta renovācija sporta 

ģērbtuvēs un dušas telpās. Veikti 

remontdarbi struktūrvienības Kruķu 

pamatskolas sporta zālē. 

Iegādātas jaunās mēbeles Tiskādu 
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garderobes labiekārtošana. 

 

 

Papildus mācību kabineta 

iekārtošana uz ķīmijas 

kabineta pamata. 

vidusskolas bibliotēkai, skolotāju 

istabai. Palielināta garderobes 

plātība, iegādāti garderobes plaukti. 

Struktūrvienības Kruķu pamatskolas 

bibliotēka pārcelta citā piemērotākā 

telpā.  

Tiskādu vidusskolas ēkā iekārtota 

jauna klases telpa sadalot ķīmijas 

kabinetu.  

Skolas resursi Skolas materiāli tehniskās 

bāzes papildināšana un 

atjaunošana mācību 

priekšmetu standartu 

izpildes nodrošināšanai. 

Skolotāju veicināšana 

piedalīties radošo darbu 

skatēs un projektu darbā 

 

 

 

 

Iegādāti nepieciešamie mācību 

līdzekļi bioloģijas, ķīmijas un fizikas 

kabinetam. Iegādāti un atjaunoti 

mācību līdzekļi mājturības un 

tehnoloģiju, sporta nodarbībām.  

Skola piedalījās projektos: 

Līdzdalība Silmalas pagasta padomes 

izstrādāta SIF projekta "Latvija 

Silmalas pagasta skolēnu acīm" – no 

11.11.2005. līdz 09.09.2006., Valsts 

nodarbinātības aģentūras SIF 

projekta līdzdalība "Skolēnu 

nodarbinātība vasaras brīvdienās" 

2006.g. jūnijs, augusts, Bērnu rotaļu 

laukuma iekārtošana 2005.gadā, 

skolas sporta bāzes labiekārtošana 

(sporta bāzes skatē 1.vieta rajonā). 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

MK darba kvalitātes 

pilnveidošana 

 

Skolas darba kvalitātes 

vērtēšanas veikšana 

Ir izstrādāts Metodisko komisiju 

reglaments. MK vadītājiem ir visa 

nepieciešama dokumentācija.  

Katru gadu tiek veikta skolas darba 

izvērtēšana. 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA (2006.GADA AKREDITĀCIJAS)  

IETEIKUMU IZPILDE 

Ieteikums Ieteikumu izpilde 

Izstrādāt kārtību skolēnu 

iepazīstināšanai ar iekšējiem 

skolas darbu 

reglamentējošiem 

dokumentiem. 

Kārtība skolēnu iepazīstināšanai ar iekšējiem skolas 

darbu reglamentējošiem dokumentiem ir izstrādāta, tā 

ir iekļauta skolas iekšējās kārtības noteikumos. Par 

iepazīšanos skolēni parakstās klases žurnālā. 

Nodrošināt pilnīgu licenzēto 

izglītības programmu izpildi, 

ievērojot latviešu un krievu 

valodā mācāmo priekšmetu 

proporciju. 

No 2009.gada 1.septembra skola realizē Izglītības un 

zinātnes ministrijas izglītības programmu paraugus. 

Izpilda to prasības un ievēro latviešu un krievu valodā 

mācāmo priekšmetu proporciju.  
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Aktualizēt tekstu Vispārējās 

vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību izglītības 

programmā.  

No 2009.gada 1.septembra skola realizē Izglītības un 

zinātnes ministrijas Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības 

programmas paraugu (2009.gada 26.maijā licence 

Nr.8876). Skola regulāri seko izmaiņām programmā 

un ievieš tās programmas īstenošanā. 

Izstrādāt sistēmu mācību 

priekšmetu sasniegumu datu 

bāzes uzkrāšanai un analīzei 

un katra skolēna izaugsmes 

dinamikas rezultātu 

izmantošanai vairāku gadu 

garumā, skolēnu spēju 

attīstīšanas un mācību 

sasniegumu kāpināšanas 

nolūkā. 

Tiskādu vidusskolas sistēma mācību priekšmetu 

sasniegumu datu bāzes uzkrāšanai un analīzei un 

katra skolēna izaugsmes dinamikas rezultātu 

izmantošanai vairāku gadu garumā ir apspriesta un 

akceptēta apspriedē pie skolas vadības 2009.gada 

24.oktobrī, protokols Nr.2. 1.-9.klasēs ir skolēnu 

„Portfolio”, kur klašu audzinātāji veido datu bāzi par 

katra skolēna izaugsmes dinamiku, mācību 

priekšmetu skolotāji veic atzīmju datu bāzi sava 

priekšmetā katram skolēnam, analizē dinamiku. 10.-

12.klases audzinātāji kopā ar skolēniem veic mācību 

rezultātu pašanalīzi, mācību priekšmetu skolotāji 

veido skolēnu izaugsmes dinamiku savā priekšmetā. 

Pilnveidot zināšanu 

vērtēšanas nolikumu. 

Skolēnu zināšanu vērtēšanas kārtība tika pārstrādāta 

un akceptēta 2009.gada 25.oktobrī pedagoģiskās 

padomes sēdē, protokols Nr.2. 

Regulāri veikt pašvērtēšanas 

procesu visos skolas darba 

līmeņos. 

Katru mācību gadu tiek veikta skolas darba 

pašvērtēšana visos skolas darba līmeņos. Skolas 

pašvērtēšanas veikšanai ir nozīmēti atbildīgie 

pedagogi un ir iesaistīti visi skolotāji. 

Saskaņot skolas nolikuma un 

citu skolas darbu 

reglamentējošo nolikumu 

saistību. 

2009.gadā ir izveidots jauns Tiskādu vidusskolas 

nolikums (apstiprināts 2009.gada  20.augusta 

Rēzeknes novada  domes  sēdē, protokols Nr.7, §21) 

un saskaņā ar Skolas nolikumu ir izstrādāti skolas 

darbu reglamentējošie dokumenti.   

 

4. SKOLAS SASNIEGUMU KVALITĀTES RĀDĪTĀJI VISU JOMU  

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

Pamatjomu informācijas iegūšanas metodes 

Tiskādu vidusskolas darba pašvērtējuma ziņojums veidots pamatojoties uz Tiskādu 

vidusskolas un struktūrvienības Kruķu pamatskolas (turpmāk „skola”) vērtēšanas 

rezultātiem.  

Notika izglītojamo, pedagogu un vecāku anketēšana, mācību stundu vērošana un 

analīze. 

Notika sekojošo dokumentu un materiālu izpēte un analīze: 

- skolas nolikums; 

- izglītības programmas; 

- mācību priekšmetu programmas; 

- skolotāju tematiskie plāni; 

- skolas iekšējo darbu reglamentējošie dokumenti; 

- mācību plāni; 

- stundu saraksti; 

- klašu žurnāli; 
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- 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012.m.g. darba plāns; 

- skolas attīstības plāns; 

- pedagoģisko darbinieku tarifikācija; 

- skolēnu burtnīcas un dienasgrāmatas; 

- skolēnu kavējumu uzskaites un analīzes materiāli; 

- kontroles un uzraudzības dienestu atzinumi un akti; 

- skolas padomes sēžu protokoli; 

- pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; 

- apspriežu pie skolas vadības protokoli; 

- budžeta tāme; 

- personālā darba grafiki; 

- individuālo un interešu izglītības žurnāli; 

- metodisko komisiju darba plāni un sanāksmju protokoli; 

- skolotāju personas lietas; 

- skolotāju tālākizglītības plāns; 

- materiāli par konkursiem, olimpiādēm un sacensībām; 

- materiāli par informācijas apmaiņu ar vecākiem. 

 

    1. MĀCĪBU SATURS – SKOLAS ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

 
Programmas nosaukums Kods Licence Skolēnu skaits (uz 01.09.2012.) 

Datums Nr. Tiskādu 

vidusskolā 

Struktūr 

vienībā Kruķu 

pamatskolā 

Kopā 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121 18.12.2009. V-975 133 53 186 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar garīgas 

attīstības traucējumiem 

21015821 09.05.2011. V-4274 2 3 5 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena mazākumtautību 

programma 

31011021 18.12.2009. V-999 40 - 40 

Pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību 

programma 

01011121 18.12.2009. V-957 26 14 40 

 

 Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmu paraugiem. Izglītības programmās ir veikti grozījumi atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Visi skolotāji atzīst, ka pārzina mācību priekšmeta standartā 

un izglītības programmā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, plānotos 

rezultātus. Skolotāji pārzina izglītošanās aspektus, vērtēšanas pamatprincipus un 

kārtību; mācību priekšmetu standartus. Paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, 

pedagogi ņem vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības. Katras mācību tēmas 

apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām spējām 

atbilstošus rezultātus. Pedagogi pārsvarā strādā  pēc  VISC  piedāvātajām  mācību  
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priekšmetu  paraugprogrammām. Pašu skolotāju izstrādātas un skolas direktora 

apstiprinātas ir sekojošas programmas: „Latviešu valoda un literatūra (6.klasei). 

Tiskādu vidusskolas mācību priekšmeta izglītības programma bērniem ar speciālām 

vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs” – 2011.g., „Krievu (dzimtā) 

valoda (1.-9.klasei). Tiskādu vidusskolas mācību priekšmeta izglītības programma 

bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs”- 

2008.g., „Krievu literatūra. Tiskādu vidusskolas mācību priekšmeta programma 

bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs”- 

2008.g., „Mūzika 1.-9.klasei. Mācību priekšmeta programma bērniem ar speciālām 

vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs”- 2008.g., „Vizuālā māksla 1.-

9.klasei. Mācību priekšmeta programma bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri 

integrēti vispārējās izglītības iestādēs”- 2008.g. 

          Skolotāji mācību stundās izmanto dažādus mācību līdzekļus un metodes, 

stundās ir veikts individuāls un diferencēts darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās un talantīgajiem skolēniem. Visi  pedagogi  plāno  mācību  satura  apguves  

secību,  vielas  apguvei  paredzēto  laiku, mācību  līdzekļus,  metodes, vērtēšanas  

formas un  metodiskos paņēmienus.  Plānojot  darbu,  pedagogi  ņem  vērā  

izglītojamo  individuālo  attīstību,  psiholoģiskās  īpatnības,   

spējas, motivāciju un intereses. Pedagogi izmanto izglītības iestādes  piedāvātās 

iespējas plānot     individuālo darbu ar  izglītojamiem,  kuriem  ir  speciālās  

vajadzības  (individuālie  izglītības  plāni),  konsultācijas,  kā  arī  atbalsta personāla 

palīdzību.    

         Lielākā daļa no izglītojamiem uzskata, ka mācību vielas apguvei paredzētais 

laiks ir pietiekošs, lai varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus.   

       Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām 

izglītības programmām. Ar mācību stundu sarakstu iespējams iepazīties arī e–vidē. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Direktores  

vietniece izglītības jomā un struktūrvienības vadītāja seko līdzi mācību procesam un 

nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas stundu sarakstā.  Skolā ir izveidota 

pārbaudes darbu grafiku sistēma. Atbilstoši reālajam mācību procesam, notiek grafika 

korekcijas. Par konkrētā mācību priekšmeta metodiskajiem jautājumiem 

nepieciešamības gadījumā skolotāji konsultējas novada mācību priekšmetu 

metodiskajās apvienībās. Katram klases audzinātājam atbilstoši izglītības programmas 

prasībām ir izstrādāts klases audzināšanas darba plāns.  

Skolotāji izmanto interneta VISC mājas lapu, www.skolotājs.lv mājas lapu un citu 

informāciju.  

Stiprās puses 

 Stabils pedagogu kolektīvs. 

 Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, 

programmu prasības un  strādā atbilstoši tām. 

 Jauno pamatizglītības un vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu 

sekmīga ieviešana. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot moderno tehnoloģiju 

iespējas. 

 Turpināt sekot izglītības satura aktualitātēm un nodrošināt to ieviešanu 

mācību programmu satura realizācijā. 
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Rezultatīvā radītāja MĀCĪBU SATURS - SKOLAS ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS skolas darba vērtējums ir 4 (ļoti labi). 

 

 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

     2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE 

         Skolā darbojas trīs metodiskās komisijas – pirmsskolas un sākumskolas MK, 

pamatskolas un vidusskolas MK, klašu audzinātāju MK. Izveidota skolas metodiskā 

Padome. Metodiskās Padomes uzdevums ir vadīt metodisko darbu skolā. Tās darbībā 

piedalās direktora vietniece izglītības jomā, direktora vietnieces audzināšanas jomā, 

struktūrvienības vadītāja, atbalsta personāls. Katrai metodiskai komisijai atbilstoši 

skolas prioritātēm izveidoti darba plāni. Metodiskās komisijas organizē skolas mācību 

priekšmetu olimpiādes, konkursus, mācību priekšmetu nedēļas un citus izglītojošus un 

audzinošus pasākumus. Metodisko komisiju dokumentācijas pētījumi liecina, ka 

metodiskās komisijās sēdēs notiek mācību metožu, mācību līdzekļu un materiālu 

analīze, tematisko plānu apspriešana, pieredzes apmaiņa, metodisko komisiju darba 

analīze. 

        Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāju izmantotās mācību 

metodes un darba formas ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu spējām, vecumam, 

mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Lielākajā daļā mācību 

stundu plānojums ir loģiski strukturēts, mērķi un uzdevumi lielākoties ir skaidri 

formulēti, sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Ne visu klašu telpu iekārtojums 

dod iespēju skolotājam izmantot jaunākās tehnoloģijas, bet, sadarbojoties ar kolēģiem, 

tās ir pieejams ikvienam. Priekšmetu skolotāji iepazīstināja savus kolēģus ar savu 

pieredzi, organizējot atklātas stundas sakarā ar piedalīšanos ESF projektos “Atbalsts 

vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un 

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Lai ieinteresētu skolēnus, humanitārajos mācību priekšmetos priekšroka tiek dota 

interaktīvām darba metodēm, piemēram, lomu spēlēm, diskusijām, grupu – komandu 

darbam. Skolēnu anketēšanas rezultāti liecina, ka skolotāji mudina skolēnus mācīties 

vienam no otra -vienmēr – 74%, bieži – 14%. Eksaktajos un dabaszinību mācību 

priekšmetos veiksmīgi realizējas mācību procesa saikne ar reālo dzīvi, izmantojot 

prezentācijas, laboratorijas darbus, eksperimentus, pētījumus, vērojumus dabā, 

mācību ekskursijas u.c. Iespēju robežās tika organizētas mācību ekskursijas skolēniem 

uz vēsturiskām vietām un dabas pieminekļiem Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, 

Koknesē, Varakļānos, Ventspilī, Cesī , uzņēmumiem – SIA „Malung Industries” 

(plastmasas izstrādājumi Daugavpilī), SIA „Rūjiena saldējums”, SIA „Skrīveru 

saldumi”, Daugavpils meteoroloģiskā stacija, Pļaviņu hidroelektrostacija, strausu un 

citu eksotisko dzīvnieku audzētavas Krāslavā un Straupē, maizes ceptuve „Liepkalni”, 

ūdenstūrisma attīstības centrs „Bāka”, kur notika dabas izziņas pasākumi skolēniem 

u.c. Skolēni tiek virzīti strādāt radoši, patstāvīgi, līdzdarboties mācību procesā, 

analizēt un novērtēt paveikto. Pēc novērotajām stundām var secināt, ka stundās īpaša 

uzmanība tiek pievērsta skolēniem ar speciālajām vajadzībām un skolēniem, kam ir 

grūtības mācībās. Skolēni, kuriem ir nepieciešams atbalsts, saņem logopēda un 

speciālā pedagoga palīdzību. Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido 

dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos 

rezultātus, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. 

Skolotāji ņem vērā skolēnu viedokļus.Aptaujas liecina, ka skolēniem patīk apgūt 

jaunas zināšanas - vienmēr – 50%, bieži – 33% skolēnu, skolotāji mudina izmantot 

dažādas mācību darba metodes - vienmēr – 64%, bieži – 31%. Tikai 3% skolēnu 

uzskata, ka stundās ir garlaicīgi. 71% skolēnu pilnīgi un 29% daļēji apgalvo, ka 
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skolotāji mācību stundā piedāvā dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. 75% skolēnu 

pilnīgi un 25% skolēnu daļēji apgalvo, ka mācīšanas temps ļauj mācību stundā 

sasniegt paredzētos mērķus un uzdevumus. Skolā ir izstrādāta kārtība par vienotu 

mājas darbu sistēmu, kas parādīta „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā”. 

91% vecāku uzskata, ka mājas darbi ir sadalīti vienmērīgi. Skolotāji mājas darbus 

izlabo savlaicīgi. 95% skolēnu aptaujā norādīja, ka skolotāji vienmēr izskaidro, kā 

veikt mājas darbus. Skolēni zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne 

vienmēr to ievēro mācību procesā. 82% skolēnu atzīst, ka skolotāji rosina mācību 

darbā izmantot enciklopēdijas un citus izziņas materiālus. Skolotāja un skolēnu 

sadarbība pārsvarā veidojas pozitīvi – 81% skolēnu atzīst, ka skolotāji parasti ir laipni 

un atsaucīgi un izturas vienādi pret visiem skolēniem. 91% skolēnu uzskata, ka 

vienmēr var izteikt droši savas domas skolotājiem. 86% skolēnu apgalvo, ka 

vajadzības gadījumā labprāt lūdz palīdzību skolotājiem. Skolotāji konsultē skolēnus 

gan grupu darba laikā, gan individuāli. Ir sastādīts un apstiprināts individuālo 

nodarbību darba grafiks, ar kuru iepazīstināti skolēni un viņu vecāki. 

Stiprās puses 

 Dažādu metožu un darba formu izmantošana mācību procesā.  

 Pozitīva skolēnu un skolotāju sadarbība mācību procesā, individuāla pieeja 

skolēniem. 

 Mācību procesā tiek veicināta starppriekšmetu saikne, kā arī saikne ar reālo 

dzīvi.    

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt pilnveidot un attīstīt mācīšanas prasmes, apgūt jaunas darba formas 

un mācību metodes tālākizglītības kursos.   

 Aprīkot mācību kabinetus ar modernām informācijas komunikāciju 

tehnoloģijām.   

 

Rezultatīvā radītāja 2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE skolas darba vērtējums ir 

3 (labi). 

 

 

2.1. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE 

Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāji pārdomāti organizē 

mācību procesu, lai stundās attīstītu skolēnu motivāciju mācīties un vēlmi paaugstināt 

savus sasniegumus. Skolēni tiek  rosināti strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši savām spējām. 

Anketēšanas rezultāti liecina, ka 66% skolēnu – vienmēr, 26% skolēnu – bieži mācību 

procesā iesaistās ar interesi. Skolotāji atzīst, ka diemžēl ne visi skolēni prot plānot 

savu darbu un uzņemas atbildību par mācību rezultātiem. Skolēni strādā, izmantojot 

dažādas darba formas un metodes, prot sadarboties grupu, projektu darbā. Skolēni 

mācību darbā izmanto mācību grāmatas, pierakstus, darba lapas, vārdnīcas, tabulas, 

audio un video līdzekļus, papildliteratūru, daudzveidīgus uzskates līdzekļus, virtuālās 

ekskursijas u.c. Audzēkņi izmanto pieejamos resursus – skolas bibliotēku, Ružinas 

ciema un Kruķu ciema bibliotēku, datorklasi un INTERNET resursus. Pēc stundām 

skolēni darbojās skolas sporta zālē. Mācību priekšmetu konsultācijas apmeklē vairāk 

mācību rezultātu uzlabošanai, tikai daži skolēni pēc pašu iniciatīvas zināšanu 

padziļināšanas nolūkā, lai sagatavoties olimpiādēm un dažādiem konkursiem. 

Metodisko komisiju materiāli liecina, ka daudzie skolēni labprāt iesaistās ar mācību 

procesu saistītajos konkursos, viktorīnās, priekšmetu nedēļās, radošo darbu izstrādē 

un citu pasākumu organizēšanā (zīmēšanas konkursi, runas konkursi, muzikālie 



16 

 

konkursi). Skolēniem vienmēr ir iespēja ar savu darbu piedalīties gan skolas, gan 

ārpusskolas organizētājos konkursos, skatēs. Informācija   par skolēnu piedalīšanos un 

sasniegumiem skolas un ārpusskolas konkursos, skatēs, izstādēs tiek atspoguļota 

skolas mājas lapā.  

Lai saistītu mācību darbu ar reālo dzīvi, veicinātu mācību motivāciju, attīstītu 

skolēnu spējas, tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas un skolas olimpiādes. 

Dažkārt notiek arī integrētas mācību priekšmetu nedēļas, kad viena tēma tiek aplūkota 

vairākos mācību priekšmetos, piemēram, „Ūdens nozīme un izmantojums dažādās 

sfērās”, „Latvijas ziedošo augu daudzveidība, izmantošana un  apraksts dzejā” u.c.  

          Skola regulāri apkopo informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem. Skolēnu 

izaugsmes dinamika mācību priekšmetos tiek pētīta un analizēta. Gandrīz visi 

pedagogi veido skolēnu izaugsmes datu bāzes. Informācija tiek analizēta un analīzes 

rezultāti tiek izmantoti mācību procesā. Skolā tiek apkopota  informācija un 

pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti katras klases semestru un mācību gada 

rezultāti.  

          86% skolēnu aptaujā norāda, ka patīk skolā apgūt jaunas zināšanas,70% 

skolēnu atzīst, ka viņi veiksmīgi sadarbojas mācību procesā. Analizējot skolēnu 

sadarbību mācību procesā, jāatzīmē, ka skolēni ir apguvuši prasmi sadarboties, tomēr 

labprāt strādā individuāli. Skolotāji mērķtiecīgi strādā, lai iemācītu skolēniem 

sadarboties, strādāt dažādās grupās, novērtēt savu un izvērtēt citu skolēnu darbu. 80% 

aptaujāto skolotāju atzīst, ka skolēni sasniedz savām spējām atbilstošus rezultātus. 

71% vienmēr un 29% dažreiz skolēni apgalvo, ka viņiem patīk mācīties.    

     Skolēnu kavējumi regulāri uzskaitīti un analizēti. Neattaisnoto kavējumu 

problēmas risina klašu audzinātāji, skolas vadība, nepieciešamības gadījumā piesaistot 

atbildīgās institūcijas. Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā neattaisnotu stundu 

kavējumu praktiski nav.  

Pirmā semestra beigās sekmīgākie skolēni tiek aicināti uz Ziemassvētku 

mielastu pie skolas vadības, gada noslēguma pasākumā „Mēs kļuvām par gadu 

vecāki” skolēni  par apzinīgu un kvalitatīvu mācību darbu saņem pateicības no skolas 

vadības. Pateicības saņem arī skolēnu vecāki par līdzdalību un atbalstu skolēnu 

audzināšanā un izglītošanā. Vasaras brīvlaikā mācībās sekmīgākajiem un 

aktīvākajiem audzēkņiem tiek piedāvātas ekskursijas.  

Stiprās puses 

 Skolā ir labvēlīgā mācīšanās vide. 

 Skolēni ir apguvuši patstāvīgā un grupas darba iemaņas, prot strādāt un 

pilnveidot sava darba rezultātus. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzi. 

 Veidot skolēniem pozitīvo attieksmi pret mācīšanās procesu, izmantojot 

mācību stundās daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību metodes un formas. 

 

Rezultatīvā radītāja 2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE skolas darba vērtējums ir 

3 (labi). 

 

2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA 
Vērtēšana mācību iestādē notiek atbilstoši valsts izglītības standartu prasībām, 

kā arī ievērojot valstī noteikto skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību un skolas 

izstrādāto vērtēšanas kārtību, kuru ievēro skolotāji. Vērtēšanas kārtība pieejama 
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visiem skolēniem un viņu vecākiem. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un 

mācību priekšmetu specifikai. Skolotāji izmanto dažādas  vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus. 

Skolēni ir informēti par vērtēšanas kārtību, kritērijiem katrā mācību 

priekšmetā. Pirms katra pārbaudes darba skolēni tiek  iepazīstināti ar vērtēšanas 

kritērijiem. Skolēni atzīst (vienmēr – 82%, bieži – 13%), ka viņiem ir skaidri 

pārbaudes darbu vērtēšanas nosacījumi. Skolas iekšējās kontroles materiāli liecina, ka 

vērtēšana ir sistemātiska. Tiek ievērots pārbaudes darbu grafiks. Kā uzskata skolēni 

(vienmēr – 76%, bieži – 15%), izlabotos rakstu darbus skolotāji atdod savlaicīgi. 

Skolotāji pamato skolēna darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas (pēc skolēnu 

anketu rezultātiem – 76% vienmēr, 15% - bieži). Skolēniem tiek piedāvāti dažādi 

grūtības pakāpes uzdevumi (skolēnu viedoklis - vienmēr – 86%, bieži – 7%). 

Pārbaudes darbu analīzē tiek uzsvērtas stiprās puses un norādītas tās jomas, ko 

vajadzētu pilnveidot.  

Pedagogi regulāri un sistemātiski veic ierakstus klases žurnālos, skolēnu 

dienasgrāmatās un citos atbilstošajos dokumentos.  Vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju skolotāji analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai 

pilnveidošanai un plānošanai. Skolēnu vecāki regulāri saņem informāciju par savu 

bērnu mācību sasniegumiem gan individuālās sarunās ar klašu audzinātājiem vai ar 

mācību priekšmetu skolotājiem, gan ar ierakstiem dienasgrāmatās un vienu reizi 

mēnesī ar sekmju izrakstiem. Vecāki uzskata, ka skolā skaidri un saprotami tiek 

sniegta informācija par mājas darbu un pārbaudes darbu sistēmu skolā, vērtēšanu 

(noteikti piekrīt – 95%, vairāk piekrīt nekā nepiekrīt – 5% vecāku).  

Stiprās puses 

 Vērtēšana ir sistemātiska, pārbaudes darbu analīzēs tiek uzsvērtas stiprās puses 

un norādītas tās jomas, ko vajadzētu pilnveidot.  

 Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota mācīšanas 

un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas iemaņas, kā arī savstarpējas novērtēšanas 

prasmes.  

 

Rezultatīvā radītāja 2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA 

SASTĀVDAĻA skolas darba vērtējums ir 3 (labi). 

 

RR 3.1. SKOLĒNU SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ  
    Pēc skolas vadības, pedagoģiskās padomes izpētes var secināt, ka skolā pastāv 

noteikta kārtība skolēnu zināšanu vērtēšanai un skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu 

kontrole, to kontrolē direktora vietniece mācību darbā un struktūrvienības vadītāja.  

Pēc dokumentu analīzes var secināt, ka visi skolotāji uzskata, ka skolēnu darbs tiek 

vērtēts, ievērojot valstī noteikto skolēnu darba vērtēšanas kārtību.  

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē 

un datu saglabāšanā. Katra semestra un mācību gada beigās klašu audzinātāji iesniedz 

statistiku atskaiti un analīzi par izglītojamo sasniegumiem. Pedagogi un klašu 

audzinātāji veic izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpēti. Tiek analizēti 

sasniegumi katrā mācību priekšmetā, dodot iespēju ikvienam pedagogam izvirzīt 

turpmākā darba uzdevumus atbalsta sasniegšanai izglītojamajiem, kā arī ir iespēja 

salidzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos 

priekšmetos. 
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     Gandrīz visiem skolēniem visos mācību priekšmetos zināšanu vērtējums 

klases žurnālos ir regulārs un vērtējumu daudzums ir pietiekams. Pēc dienasgrāmatu 

un žurnālu izpētes, var secināt, ka lielākajai daļai skolēnu ikdienas sasniegumu 

vērtējumu skaits dienasgrāmatā atbilst ierakstu skaitam žurnālā un dienasgrāmatā tiek 

ierakstīti mājas uzdevumi. Visi klašu audzinātāji regulāri paraksta skolēnu 

dienasgrāmatas un lielākajai daļai skolēnu tās regulāri paraksta vecāki. 

            Vairāk kā puse skolotāju mācību stundās veic skolēnu ikdienas sasniegumu 

novērtējumu. Skolotāji mācību stundās strādājot ar skolēniem veic diferencētu pieeju. 

Nepieciešami būtiski uzlabojumi skolēnu nepārtrauktai rosināšanai sasniegt pēc 

iespējas augstākus rezultātus, lietojot pamudinājumus. Lielākā daļa vecāku uzskata, 

ka skolotāji izvirza bērniem prasības un mudina strādāt atbilstoši viņu spējam. 

          Mācību sasniegumu analizējot, tiek izmantoti šādi vērtējumu līmeņi: 10; 9-

augsts, 8; 7; 6 – optimāls; 5; 4 – pietiekams, 3; 2; 1 – nepietiekams. 

 

Tiskādu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu līmenis 2011./2012.m.g. beigās. 

Klase Skolēnu 

skaits 

augsts 

9-10 balles 

optimāls 

6-8 balles 

pietiekams 

4-5 balles 

nepietiekams 

1-3 balles 

2. 19 1 (5%) 11 (58%) 7 (37%) 0 

3. 11 0 4 (36%) 7 (64%) 0 

4. 15 0 7 (47%) 8 (53%) 0 

5. 13 0 5 (38%) 8 (62%) 0 

6. 14 0 3 (21%) 11 (79%) 0 

7. 21 0 4 (19%) 16 (76%) 1 (5%) 

8. 16 0 4 (25%) 12 (75%) 0 

9. 22 0 7 (32%) 14 (64%) 1 (4%) 

10. 10 0 7 (70%) 3 (30%) 0 

11. 11 0 3 (27%) 8 (73%) 0 

12. 16 0 6 (38%) 10 (62%) 0 

Kopā 168 1 (1%) 61 (36%) 104 (61%) 2 (2%) 

2011./2012.mācību gadu noslēdzot, Tiskādu vidusskolas skolēnu zināšanu līmenis ir: 

augsts zināšanu līmenis - 1%, optimāls - 36%, pietiekams - 61% un nepietiekams 

zināšanu līmenis - 2%. 2010./2011.mācību gadā skolēnu zināšanu līmenis bija- augsts 

6%, optimāls - 31%, pietiekams - 62% un nepietiekams zināšanu līmenis - 6% un 

2009./2010.mācību gadā augsts zināšanu līmenis bija 2%, optimāls - 33%, pietiekams 

- 58% un nepietiekams zināšanu līmenis - 7%. 
*t.skaitā 7-10 balles: 

  2009./2010. - 46 skolēni (sākumskolā - 21, pamatskolā - 18, vidusskolā - 7) 

  2010./2011. – 47 skolēni (sākumskolā - 16, pamatskolā - 17, vidusskolā - 11) 

  2011./2012. -  51 skolēni (sākumskolā - 22, pamatskolā - 18, vidusskolā - 11) 

** viens 4.klases skolēns mācību gada vidū aizbrauca ārzemēs. 

Veicot skolēnu mācību sasniegumu analīzi, var secināt, ka samazinājās skolēnu skaits 

ar nepietiekamu zināšanu līmeni un katru gadu kļūst vairāk skolēnu ar optimālu 

zināšanu līmeni, kā arī pieaug skolēnu skaits, kuri mācās no 7 līdz 10 ballēm. 

 

Kruķu pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu līmenis 2011./2012.m.g. beigās. 

Klase Skolēnu 

skaits 

augsts 

9-10 balles 

optimāls 

6-8 balles 

pietiekams 

4-5 balles 

nepietiekams 

1-3 balles 

2. 10 0 4 (40%) 6 (60%) 0 

3. 8 0 3 (38%) 5 (62%) 0 
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4. 9 0 3 (33%) 5 (56%) 1(11%) 

5. 8 0 3 (38%) 5 (62%) 0 

6. 9 0 2 (22%) 7(78%) 0 

7. 4 0 1 (25%) 3(75%) 0 

8. 4 0 0 4(100%) 0 

9. 4 0 1 (25%) 3(75%) 0 

Kopā 56 0 17 (30%) 38(68%) 1 (2%) 

Kruķu pamatskolā trīs gadu laikā ir stabils skolēnu skaits ar optimālo zināšanu līmeni.  

 

Tiskādu vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetos ikdienas darbā 

(2011./2012.mācību gadā) 

 

Klase Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

Augsts 

līmenis 

9-10 balles 

Optimāls 

līmenis 

6-8 balles 

Pietiekams 

 līmenis 

4-5 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

1-3 balles 

Vidējā 

balle 

2. Latviešu valoda un literat. 19 3 (16%) 10 (53%) 6 (31%) 0 6,5 
Krievu valoda 19 7 (37%) 7 (37%) 5 (26%) 0 7,4 
Matemātika 19 3 (16%) 10 (52%) 6 (32%) 0 6,6 

3. Latviešu valoda un literat. 11 0 5 (45%) 6 (55%) 0 5,8 
Krievu valoda 11 0 9 (82%) 2 (18%) 0 7,0 
Matemātika 11 1 (9%) 6 (55%) 4 (36%) 0 6,0 

4. Latviešu valoda un literat. 14 2 (14%) 7 (50%) 5 (36%) 0 6,4 
Krievu valoda 14 5 (36%) 7 (50%) 2 (14%) 0 7,3 
Angļu valoda 14 0 10 (72%) 3 (21%) 1 (7%) 6,1 
Matemātika 14 3 (21%) 6 (43%) 5 (36%) 0 6,6 
Dabaszinības 14 5 (36%) 7 (50%) 2 (14%) 0 7,6 
Sociālās zinības 14 4 (29%) 9 (64%) 1 (7%) 0 7,2 
Mājturība un tehnoloģijas 14 8 (57%) 5 (36%) 1 (7%) 0 8,6 
Sports 14 3 (21%) 11 (79%) 0 0 7,2 
Mūzika 14 6 (43%) 7 (50%) 1 (7%) 0 7,9 
Vizuālā māksla 14 8 (57%) 6 (43%) 0 0 8,5 

5. Latviešu valoda un literat. 13 1 (8%) 7 (54%) 5 (38%) 0 6,0 
Krievu valoda 13 0 8 (62%) 5 (38%) 0 5,8 
Angļu valoda 13 0 7 (54%) 6 (46%) 0 5,7 
Matemātika 13 1 (7%) 4 (31%) 8 (62%) 0 5,7 
Informātika 13 5 (39%) 5 (39%) 3 (22%) 0 7,0 
Dabaszinības 13 0 8 (62%) 5 (38%) 0 6,0 
Sociālās zinības 13 2 (15%) 4 (31%) 7 (54%) 0 6,0 
Mājturība un tehnoloģijas 13 1 (8%) 11 (84%) 1 (8%0 0 6,7 
Sports 13 1 (8%) 12 (92%) 0 0 7,6 
Krievu literatūra 13 2 (15%) 6 (47%) 5 (38%) 0 5,9 
Mūzika 13 1 (8%) 10 (77%) 2 (15%) 0 6,6 
Vizuālā māksla 13 0 12 (92%) 1 (8%) 0 7,0 

6. Latviešu valoda un literat. 14 0 5 (36%) 9 (64%) 0 5,2 
Krievu valoda 14 0 6 (44%) 8 (56%) 0 5,6 
Angļu valoda 14 0 4 (29%) 10 (71%) 0 5,2 
Matemātika 14 1 (7%) 5 (36%) 8 (57%) 0 5,6 
Informātika 14 3 (21%) 8 (58%) 3 (21%) 0 7,3 
Dabaszinības 14 0 9 (64%) 5 (36%) 0 6,2 
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Latvijas vēsture 14 0 8 (56%) 6 (44%) 0 5,9 
Pasaules vēsture 14 0 6 (42%) 8 (58%) 0 5,9 
Sociālās zinības 14 0 12 (86%) 2 (14%) 0 6,5 
Mājturība un tehnoloģijas 14 1 (7%) 12 (86%) 1 (7%) 0 7,3 
Sports 14 1 (7%) 13 (93%) 0 0 7,2 
Krievu literatūra 14 0 7 (50%) 7 (50%) 0 5,6 
Mūzika 14 1 (7%) 9 (64%) 4 (29%) 0 6,8 
Vizuālā māksla 14 0 14 (100%) 0 0 7,2 

7. Latviešu valoda un literat. 21 1 (5%) 13 (62%) 6 (28%) 1 (5%) 6,1 
Krievu valoda 21 0 13 (62%) 7 (33%) 1 (5%) 5,6 
Angļu valoda 21 0 8 (38%) 12 (57%) 1 (5%) 5,0 
Matemātika 21 1 (5%) 5 (24%) 14 (66%) 1 (5%) 5,3 
Informātika 21 4 (19%) 14 (66%) 2 (10%) 1 (5%) 7,2 
Bioloģija 21 1 (5%) 9 (43%) 10 (47%) 1 (5%) 5,5 
Ģeogrāfija 21 2 (10%) 9 (43%) 9 (42%) 1 (5%) 5,7 
Latvijas un pasaules vēst. 21 1 (5%) 9 (43%) 10 (47%) 1 (5%) 5,5 
Sociālās zinības 21 1 (5%) 14 (66%) 5 (24%) 1 (5%) 5,9 
Mājturība un tehnoloģijas 21 3 (14%) 16 (76%) 1 (5%) 1 (5%) 7,5 
Sports 21 6 (29%) 12 (56%) 2 (10%) 1 (5%) 7,4 
Krievu literatūra 21 1 (5%) 10 (47%) 9 (43%) 1 (5%) 5,6 
Mūzika 21 2 (10%) 13 (62%) 5 (23%) 1 (5%) 6,8 
Vizuālā māksla 21 1 (5%) 14 (66%) 5 (23%) 1 (5%) 6,7 

8. Latviešu valoda un literat. 16 3 (19%) 2 (13%) 11 (68%) 0 5,4 
Krievu valoda 16 0 5 (32%) 11 (68%) 0 5,1 
Angļu valoda 16 0 7 (44%) 9 (56%) 0 5,6 
Matemātika 16 1 (6%) 3 (19%) 12 (75%) 0 5,1 
Bioloģija 16 2 (13%) 5 (31%) 9 (56%) 0 5,8 
Fizika 16 0 7 (44%) 9 (56%) 0 5,4 
Ķīmija 16 0 4 (25%) 12 (75%) 0 5,0 
Ģeogrāfija 16 0 7 (44%) 9 (56%) 0 5,5 
Latvijas un pasaules vēst. 16 3 (19%) 7 (44%) 6 (37%) 0 6,3 
Sociālās zinības 16 3 (19%) 5 (31%) 8 (50%) 0 6,1 
Mājturība un tehnoloģijas 16 3 (19%) 10 (62%) 3 (19%) 0 6,8 
Sports 16 5 (31%) 8 (50%) 3 (19%) 0 7,3 
Krievu literatūra 16 1 (6%) 4 (25%) 11 (69%) 0 5,0 
Mūzika 16 4 (25%) 9 (56%) 3 (19%) 0 7,0 
Vizuālā māksla 16 3 (19%) 11 (69%) 2 (12%) 0 6,9 

9. Latviešu valoda un literat. 22 0 12 (55%) 10 (45%) 0 5,8 
Krievu valoda 22 2 (9%) 11 (50%) 9 (41%) 0 6,2 
Angļu valoda 22 0 10 (45%) 11 (55%) 1 (5%) 5,4 
Matemātika 22 1 (5%) 6 (27%) 14 (63%) 1 (5%) 5,2 
Bioloģija 22 2 (9%) 14 (64%) 6 (27%) 0 6,5 
Fizika 22 1 (5%) 9 (41%) 12 (54%) 0 5,8 
Ķīmija 22 0 9 (40%) 13 (60%) 0 5,3 
Ģeogrāfija 22 0 13 (60%) 9 (40%) 0 5,8 
Latvijas un pasaules vēst. 22 0 12 (55%) 10 (45%) 0 5,0 
Sociālās zinības 22 1 (5%) 16 (73%) 5 (22%) 0 6,6 
Mājturība un tehnoloģijas 22 6 (27%) 16 (73%) 0 0 8,0 
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Sports 22 3 (14%) 19 (86%) 0 0 7,5 
Krievu literatūra 22 3 (14%) 10 (45%) 9 (41%) 0 6,2 
Mūzika 22 6 (27%) 15 (68%) 1 (5%) 0 7,4 
Vizuālā māksla 22 3 (14%) 14 (63%) 5 (23%) 0 7,1 

10. Latviešu valoda 10 0 10 (100%) 0 0 6,9 
Latviešu literatūra 10 2 (20%) 8 (80%) 0 0 7,7 
Krievu valoda un literat. 10 2 (20%) 8 (80%) 0 0 8,0 
Angļu valoda 10 0 10 (100%) 0 0 7,0 

 Vācu valoda 10 2 (20%) 8 (80%) 0 0 7,6 
Matemātika 10 0 7 (70%) 3 (30%) 0 6,2 
Informātika 10 8 (80%) 2 (20%) 0 0 8,2 
Latvijas un pasaules vēst. 10 2 (20%) 6 (60%) 2 (20%) 0 6,9 
Fizika 10 0 8 (80%) 2 (20%) 0 6,7 
Ķīmija 10 1 (10%) 6 (60%) 3 (30%) 0 6,4 
Bioloģija 10 3 (30%) 7 (70%) 0 0 7,5 
Ģeogrāfija 10 0 10 (100%) 0 0 7,2 
Sports 9 3 (33%) 6 (67%) 0 0 7,7 
Mūzika 10 3 (30%) 7 (70%) 0 0 8,3 
Mājsaimniecība 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0 8,0 

11. Latviešu valoda 11 0 7 (64%) 4 (36%) 0 6,0 
Latviešu literatūra 11 0 7 (64%) 4 (36%) 0 5,6 
Krievu valoda un literat. 11 1 (9%) 4 (36%) 6 (55%) 0 6,8 
Angļu valoda 11 0 5 (46%) 6 (54%) 0 5,5 
Vācu valoda 11 0 4 (36%) 7 (64%) 0 5,8 
Matemātika 11 0 3 (28%) 8 (72%) 0 4,8 
Informātika 11 3 (27%) 5 (46%) 3 (27%) 0 6,8 
Latvijas un pasaules vēst. 11 0 4 (36%) 7 (64%) 0 5,5 
Fizika 11 0 6 (55%) 5 (45%) 0 5,4 
Ķīmija 11 0 4 (36%) 7 (64%) 0 5,0 
Bioloģija 11 0 5 (46%) 6 (54%) 0 5,3 
Ekonomika 11 0 7 (64%) 4 (36%) 0 6,0 
Ģeogrāfija 11 0 6 (55%) 5 (45%) 0 5,7 
Sports 10 2 (20%) 4 (40%) 4 (40%) 0 6,2 
Mūzika 11 4 (36%) 5 (45%) 2 (19%) 0 7,3 
Veselības mācība 11 0 7 (64%) 4 (36%) 0 6,1 

12. Latviešu valoda 16 2 (12%) 6 (38%) 8 (50%) 0 6,0 
Latviešu literatūra 16 0 7 (44%) 9 (56%) 0 5,5 
Krievu valoda un literat. 16 3 (19%) 9 (56%) 4 (25%) 0 6,1 
Angļu valoda 16 0 7 (44%) 9 (56%) 0 5,2 
Vācu valoda 16 3 (19%) 5 (31%) 8 (50%) 0 6,2 
Matemātika 16 0 6 (38%) 10 (62%) 0 5,3 
Latvijas un pasaules vēst. 16 0 7 (44%) 9 (56%) 0 5,7 
Fizika 16 0 6 (38%) 10 (62%) 0 5,6 
Ķīmija 16 0 7 (44%) 9 (56%) 0 5,7 
Bioloģija 16 1 (6%) 9 (56%) 6 (38%) 0 6,0 
Ekonomika 16 0 8 (50%) 8 (50%) 0 5,8 
Tehniskā grafika 16 0 12 (75%) 4 (25%) 0 6,6 
Mājsaimniecība 7 5 (71%) 2 (29%) 0 0 8,7 
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Sports 15 3 (20%) 12 (80%) 0 0 7,1 
Mūzika 16 5 (31%) 7 (44%) 4 (25%) 0 7,1 

 

Kruķu pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetos ikdienas darbā 

(2011./2012.mācību gadā) 

 

Klase Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

Augsts 

līmenis 

9-10 balles 

Optimāls 

līmenis 

6-8 balles 

Pietiekams 

 līmenis 

4-5 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

1-3 balles 

Vidējā 

balle 

2. Latviešu valoda un literat. 10 0 5(50%) 5 (50%) 0 5,8 
Krievu valoda 10 1 (10%) 5(50%) 4 (40%) 0 6,0 
Matemātika 10 1 (10%) 4 (40%) 5(50%) 0 5,8 

3. Latviešu valoda un literat. 8 0 4 (50%) 4 (50%) 0 5,9 
Krievu valoda 8 0 7 (88%) 1(12%) 0 6,8 
Matemātika 8 0 7 (88%) 1(12%) 0 6,6 

4. Latviešu valoda un literat. 9 0 5 (56%) 4 (44%) 0 5,6 
Krievu valoda 9 0 4 (44%) 5 (56%) 0 5,6 
Angļu valoda 9 0 5 (56%) 3 (33%) 1 (11%) 5,6 
Matemātika 9 0 5 (56%) 4 (44%) 0 6,7 
Dabaszinības 9 0 8 (89%) 1 (11%) 0 6,7 
Sociālās zinības 9 0 8 (89%) 1 (11%) 0 6,4 
Mājturība un tehnoloģijas 9 0 9 (100%) 0 0 7,3 
Sports 9 0 9 (100%) 0 0 7,0 
Mūzika 9 1 (11%) 5 (56%) 3 (33%) 0 6,6 
Vizuālā māksla 9 1 (11%) 7 (78%) 1 (11%) 0 7,0 

5. Latviešu valoda un literat. 8  6 (75%) 2 (25%) 0 6,3 
Krievu valoda 8 1 (13%) 6 (75%) 1 (12%) 0 6,6 
Angļu valoda 8 0 5 (63%) 3 (37%) 0 5,9 
Matemātika 8 1 (13%) 6 (75%) 1 (12%) 0 6,1 
Informātika 8 2 (25%) 4 (50%) 2 (25%) 0 7,3 
Dabaszinības 8 0 4 (50%) 4 (50%) 0 6,0 
Sociālās zinības 8 0 7 (87%) 1 (13%) 0 6,8 
Mājturība un tehnoloģijas 8 1 (13%) 7 (87%) 0 0 7,6 
Sports 8 2 (25%) 5 (63%) 1 (12%) 0 7,5 
Krievu literatūra 8 2 (15%) 6 (47%) 5 (38%) 0 5,9 
Mūzika 8 0 5 (63%) 3 (37%) 0 6,0 
Vizuālā māksla 8 0 8(100%) 0 0 7,3 

6. Latviešu valoda un literat. 9 0 6 (67%) 3 (33%) 0 5,7 
Krievu valoda 9 0 3 (33%) 6 (67%) 0 5,4 
Angļu valoda 9 0 4 (44%) 5(56%) 0 5,6 
Matemātika 9 0 4 (44%) 5(56%) 0 5,4 
Informātika 9 0 5(56%) 4 (44%) 0 6,5 
Dabaszinības 9 0 4 (44%) 5(56%) 0 5,6 
Latvijas vēsture 9 0 4 (44%) 5(56%) 0 5,7 
Pasaules vēsture 9 0 4 (44%) 5(56%) 0 5,6 
Sociālās zinības 9 0 5(56%) 4 (44%) 0 6,0 
Mājturība un tehnoloģijas 9 2 (22%) 6 (67%) 1 (11%) 0 7,0 
Sports 9 0 9(100%) 0 0 7,0 
Krievu literatūra 9 0 7 (50%) 7 (50%) 0 5,6 
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Mūzika 9 0 4 (44%) 5(56%) 0 5,4 
Vizuālā māksla 9 0 8(89%) 1 (11%) 0 7,0 

7. Latviešu valoda un literat. 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 5,8 
Krievu valoda 4 0 3 (75%) 1 (25%) 0 6,0 
Angļu valoda 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 6,0 
Matemātika 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 5,8 
Informātika 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 6,5 
Bioloģija 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 5,8 
Ģeogrāfija 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 6,3 
Latvijas un pasaules vēst. 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 5,8 
Sociālās zinības 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 5,8 
Mājturība un tehnoloģijas 4 1 (25%) 3(75%) 0 0 8,0 
Sports 4 3(75%) 1 (25%) 0 0 8,5 
Krievu literatūra 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 6,5 
Mūzika 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,5 
Vizuālā māksla 4 0 4 (100%) 0 0 7,3 

8. Latviešu valoda un literat. 4 0 4 (100%) 0 0 6,7 
Krievu valoda 4 0 4 (100%) 0 0 6,5 
Angļu valoda 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,2 
Matemātika 4 0 4 (100%) 0 0 6,2 
Bioloģija 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 6,0 
Fizika 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 6,7 
Ķīmija 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 5,5 
Ģeogrāfija 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 6,0 
Latvijas un pasaules vēst. 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,0 
Sociālās zinības 4 0 4 (100%) 0 0 7,0 
Mājturība un tehnoloģijas 4 0 4 (100%) 0 0 7,0 
Sports 4 1 (25%) 3(75%) 0 0 8,0 
Krievu literatūra 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,7 
Mūzika 4 0 4 (100%) 0 0 6,7 
Vizuālā māksla 4 1 (25%) 3(75%) 0 0 8,2 

9. Latviešu valoda un literat. 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 5,8 
Krievu valoda 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,0 
Angļu valoda 4 0 1 (25%) 3(75%) 0 5,3 
Matemātika 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,3 
Bioloģija 4 0 1 (25%) 3(75%) 0 5,3 
Fizika 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,0 
Ķīmija 4 0 1 (25%) 3(75%) 0 5,3 
Ģeogrāfija 4 0 1 (25%) 3(75%) 0 5,5 
Latvijas un pasaules vēst. 4 0 1 (25%) 3(75%) 0 5,3 
Sociālās zinības 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,0 
Mājturība un tehnoloģijas 4 0 4 (100%) 0 0 7,3 
Sports 4 0 4 (100%) 0 0 7,8 
Krievu literatūra 4 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 0 6,8 
Mūzika 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 6,0 
Vizuālā māksla 4 0 3(75%) 1 (25%) 0 6,8 
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        Analizējot skolēnu sasniegumus tiek izskatīta to dinamika no klases uz klasi, 

ņemot vidējos rādītājus. 

        Mācību rezultāti trīs mācību gadu laikā uzlabojās 3.,4.,6.,11.,12.klasei. Mācību 

rezultāti pazeminājās, bet ir optimālajā līmenī 5.,7.klasei. Mācību rezultāti 

pazeminājās un ir pietiekamajā līmenī 8.klasei. Vislabākie mācību rezultāti ir 

10.klases skolēniem. 

 

Tiskādu vidusskolas skolēnu mācību rezultāti mācību priekšmetos 2.-4.klasēs 

 
Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Augsts 

līmenis 

9-10 balles 

Optimāls 

līmenis 

6-8 balles 

Pietiekams 

 līmenis 

4-5 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

1-3 balles 

Vidējā 

balle 

Latviešu val. un lit. 44 3 5 (11%) 22 (50%) 17 (39%) 0 6,2 
Krievu valoda 44 3 12 (27%) 23 (52%) 9 (21%) 0 7,2 
Matemātika 44 3 7 (16%) 23 (52%) 15 (32%) 0 6,4 

Kopā vidējā balle 6,6 

 

Kruķu  pamatskolas skolēnu mācību rezultāti mācību priekšmetos 2.-4.klasēs 

 
Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Augsts 

līmenis 

9-10 balles 

Optimāls 

līmenis 

6-8 balles 

Pietiekams 

 līmenis 

4-5 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

1-3 balles 

Vidējā 

balle 

Latviešu val. un lit. 27 2 0 14(52%) 13 (48%) 0 5,8 
Krievu valoda 27 3 1 (4%) 16(59%) 10 (37%) 0 6,1 
Matemātika 27 3 1 (4%) 16(59%) 10 (37%) 0 6,4 

Kopā vidējā balle 6,1 

 

Sākumskolas skolēniem ir laba mācību motivācija. Veicot mācību sasniegumu analīzi 

latviešu valodā, krievu valodā un matemātikā, var secināt, ka sākumskolas skolēnu 

zināšanas mācību priekšmetos ir optimālā līmenī. Labākie mācību rezultāti skolēniem 

ir krievu valodā un matemātikā. 

 

Tiskādu vidusskolas skolēnu mācību rezultāti mācību priekšmetos 5.-9.klasēs 
Mācību priekšmets Skolēnu  

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Augsts 

līmenis 

9-10 balles 

Optimāls 

līmenis 

6-8 balles 

Pietiekams 

 līmenis 

4-5 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

1-3 balles 

Vidējā 

balle 

Latviešu val. un lit. 86 2 5 (6%) 39 (45%) 41 (48%) 1 (1%) 5,7 

Tiskādu vidusskolas skolēnu mācību rezultātu dināmika pa klasēm 

(2009./2010.,2010./2011.,2011./2012.m.g.)
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Krievu valoda 86 3 2 (2%) 43 (50%) 40 (47%) 1 (1%) 5,7 
Krievu literatūra 86 3 7 (8%) 37 (43%) 41 (48%) 1 (1%) 5,7 
Angļu valoda 86 1 0 36 (42%) 48 (56%) 2 (2%) 5,4 
Matemātika 86 3 5 (6%) 23 (27%) 56 (65%) 2 (2%) 5,4 
Dabaszinības 27 1 0 17 (63%) 10 (37%) 0 6,1 
Bioloģija 59 1 5 (8%) 28 (47%) 25 (42%) 1 (3%) 6,0 
Fizika 38 1 1 (3%) 16 (42%) 21 (55%) 0 5,6 
Ķīmija 38 1 0 13 (34%) 25 (66%) 0 5,2 
Ģeogrāfija 59 1 2 (3%) 29 (49%) 27 (46%) 1 (2%) 5,7 
Informātika 48 1 12 (25%) 27 (56%) 8 (17%) 1 (2%) 7,2 
Latvijas un pas. vēst. 59 1 4 (7%) 28 (47%) 26 (44%) 1 (2%) 5,6 
Latvijas vēsture 14 1 0 8 (56%) 6 (44%) 0 5,9 
Pasaules vēsture 14 1 0 6 (42%) 8 (58%) 0 5,9 
Sociālās zinības 86 1 7 (8%) 51 (59%) 27 (32%) 1 (1%) 6,2 
Mājturība un tehnol. 86 2 14 (16%) 65 (76%) 6 (7%) 1 (1%) 7,3 
Sports 86 1 16 (17%) 64 (74%) 5 (8%) 1 (1%) 7,4 
Mūzika 86 1 14 (16%) 56 (66%) 15 (17%) 1 (1%) 6,9 
Vizuālā māksla 86 1 7 (8%) 65 (76%) 13 (15%) 1 (1%) 7,0 

Kopā vidējā balle 6,1 

 

 
Vislabākie mācību sasniegumi skolēniem trīs mācību gadu laikā ir informātikā, 

sportā, mājturībā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā, mūzikā. Optimālā līmeni skolēnu 

mācību sasniegumi ir dabaszinībās, bioloģijā, sociālajās zinībās. Skolēnu mācību 

sasniegumi pazeminājās un ir pietiekamā līmeni latviešu valodā un literatūrā, krievu 

valodā, krievu literatūrā, angļu valodā, matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, 

fizikā un ķīmijā.  

 

Kruķu pamatskolas skolēnu mācību rezultāti mācību priekšmetos 5.-9.klasēs 
Mācību priekšmets Skolēnu  

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Augsts 

līmenis 

9-10 balles 

Optimāls 

līmenis 

6-8 balles 

Pietiekams 

 līmenis 

4-5 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

1-3 balles 

Vidējā 

balle 

Tiskādu v idusskolas skolēnu pamatizglītības programmas mācību priekšmetu apguv es 

dinamika (2009./2010.,2010./2011.,2011./2012.m.g.)
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Latviešu val. un lit. 29 1 0 21 (45%) 8 (48%) 0 6,1 
Krievu valoda 29 2 1 (2%) 19 (50%) 9(47%) 0 6,1 
Krievu literatūra 29 2 3 (10%) 20(69%) 6 (21%) 0 6,3 
Angļu valoda 29 1 0 15 (52%) 14 (48%) 0 5,8 
Matemātika 29 1 1 (2%) 19 (50%) 9(47%) 0 6,0 
Dabaszinības 17 1 0 8 (47%) 9 (53%) 0 5,8 
Bioloģija 12 1 0 7 (58%) 5 (42%) 0 5,7 
Fizika 8 1 0 5 (63%) 3(37%) 0 6,4 
Ķīmija 8 1 0 3 (37%) 5 (63%) 0 5,4 
Ģeogrāfija 12 1 0 5 (42%) 7 (58%) 0 6,0 
Informātika 21 1 2 (10%) 11(52%) 8 (38%) 0 6,8 
Latvijas un pas. vēst. 12 2 0 6(50%) 6 (50%) 0 5,7 
Latvijas vēsture 9 1 0 4 (44%) 5 (56%) 0 5,7 
Pasaules vēsture 9 1 0 4 (44%) 5 (56%) 0 5,6 
Sociālās zinības 29 2 0 21 (72%) 8(28%) 0 6,3 
Mājturība un tehnol. 29 1 4 (14%) 24 (83%) 1 (3%) 0 7,4 
Sports 29 1 6 (21%) 22(76%) 1 (3%) 0 7,8 
Mūzika 29 1 0 18(62%) 11 (38%) 0 6,1 
Vizuālā māksla 29 1 1 (3%) 26 (90%) 2 (7%) 0 7,3 

Kopā vidējā balle 6,1 

             Vislabākie mācību sasniegumi skolēniem ir sportā, mājturībā un tehnoloģijās, 

vizuālajā mākslā. Optimālā līmeni skolēnu mācību sasniegumi ir latviešu valodā un 

literatūrā, krievu valodā, matemātikā, ģeogrāfijā, informātikā. Pietiekamā līmenī 

rezultāti ir Latvijas un pasaules vēsturē, Latvijas vēsturē, Pasaules vēsturē, ķīmijā, 

bioloģijā, dabaszinībās, angļu valodā. Beidzot 2011./2012. mācību gadu, 

pamatizglītības programmā salīdzinoši vairāk augstu vērtējumu ir mājturībā un 

tehnoloģijās un  sportā, nepietiekamu vērtējumu par šo gadu nav. Tātad skolēniem 

visvairāk padodas priekšmeti, kuros var radoši izpausties. 

 

Tiskādu vidusskolas skolēnu mācību rezultāti mācību priekšmetos 10.-12.klasēs 

 
Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Augsts 

līmenis 

9-10 balles 

Optimāls 

līmenis 

6-8 balles 

Pietiekams 

 līmenis 

4-5 balles 

Nepietiekams 

līmenis 

1-3 balles 

Vidējā 

balle 

Latviešu valoda  37 2 2 (5%) 23 (62%) 12 (33%) 0 6,3 
Latviešu literatūra 37 2 2 (5%) 22 (60%) 13 (35%) 0 6,3 
Krievu valoda un lit. 37 1 6 (16%) 21 (57%) 10 (27%) 0 7,0 
Angļu valoda 37 1 0 22 (60%) 15 (40%) 0 5,9 
Vācu valoda 37 1 5 (14%) 17 (46%) 15 (40%) 0 6,5 
Matemātika 37 2 0 16 (43%) 21 (57%) 0 5,4 
Ekonomika 27 1 0 15 (56%) 12 (44%) 0 5,9 
Bioloģija 37 1 4 (10%) 21 (57%) 12 (33%) 0 6,3 
Fizika 37 1 0 20 (54%) 17 (46%) 0 5,9 
Ķīmija 37 1 1 (3%) 17 (46%) 19 (51%) 0 5,7 
Ģeogrāfija 21 1 0 16 (76%) 5 (24%) 0 6,5 
Informātika 21 1 11 (52%) 7 (33%) 3 (15%) 0 7,5 
Latvijas un pas. vēst. 37 1 2 (5%) 17 (46%) 18 (49%) 0 6,0 
Tehniskā grafika 16 1 0 12 (75%) 4 (25%) 0 6,6 
Veselības mācība 11 1 0 7 (64%) 4 (36%) 0 6,1 
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Mājsaimniecība 11 1 6 (55%) 5 (45%) 0 0 8,4 
Sports 34 1 8 (24%) 22 (65%) 4 (11%) 0 7,0 
Mūzika 37 1 12 (32%) 19 (52%) 6 (16%) 0 7,6 

Kopā vidējā balle 6,5 

  

               2009./2010.mācību gadā 10.klasē tika ievesta jauna vispārējās vidējās 

mazākumtautību izglītības programma. Tika veikta regulāra skolēnu mācību 

sasniegumu uzskaite un analīze visos mācību priekšmetos. 

 
No diagrammas var secināt, ka skolēnu mācību sasniegumu dinamika ir vērojama 

gandrīz visos mācību priekšmetos. Vairākos mācību priekšmetos skolēnu mācību 

rezultāti ir optimālā līmenī, bet pietiekamā līmenī skolēnu mācību sasniegumi ir 

matemātikā, fizikā un ķīmijā.  

 

Tiskādu vidusskolas ikdienas mācību sasniegumu vidējie rādītāji: 

 

2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

6,4 6,1 6,4 

 

Kopumā Tiskādu vidusskolas un tās struktūrvienības Kruķu pamatskolas izglītojamo 

mācību sasniegumi trīs gadu laikā ir stabili un optimālā līmenī. 

 

 

Stiprās puses  

 Skolā regulāri tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi. 

 Salīdzinot pēdējos trīs mācību gadus, palielinās izglītojamo skaits ar optimālu 

mācību sasniegumu līmeni. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Veicināt katra izglītojamā personisko atbildību par savu mācību darbu. 

 Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus valodās, matemātikā, fizikā un 

ķīmijā. 

 

Rezultatīvā radītāja 3.1. SKOLĒNU SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ  skolas 

darba vērtējums ir 3 (labi). 

Tiskādu vidusskolas skolēnu vispārējās vidējās mazākumtautību programmas mācību 

priekšmetu apguves sasniegumu dinamika (2009./2010.,2010./2011.,2011./2012.m.g.)
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3.2. SKOLĒNU SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS 

    

        Dokumentu izpēte liecina, ka skolas vadība pārrauga valsts pārbaudes darbu 

organizēšanu. Pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskās komisijas katru gadu analizē 

valsts pārbaudes darbu rezultātus. Skolā tika veikta eksāmenu un ieskaišu rezultātu 

salīdzinošā analīze novada un valsts mērogā. 

 

 

Necentralizēto valsts pārbaudes rezultātu analīze. 

 

Kombinētais  3.klasei, 1.diena (dzimtā valoda) 

 
Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 256 35,5 50,8 13,7 0 

Rēzeknes 2011. 216 15,3 54,1 30,1 0,5 

Rēzeknes 2012. 188 22,9 49,5 27,1 0,5 

Tiskādu vsk. 2010. 13 41,0 42,0 17,0 0 

Tiskādu vsk. 2011. 15 20,0 46,6 33,4 0 

Tiskādu vsk. 2012. 11 9,0 82,0 9,0 0 

Kruķu pmsk. 2010. 7 28,5 43,0 28,5 0 

Kruķu pmsk. 2011. 9 33,3 55,5 11,2 0 

Kruķu pmsk. 2012. 8 25,0 75,0 0 0 

 

 

2011./2012.m.g. 3.klases valsts ieskaites dzimtajā valodā rezultāti. 

 
No diagrammas var secināt, ka 2011./2012.mācību gadā skolā nav skolēnu ar 

nepietiekamu zināšanu līmeni. Tiskādu vidusskolā un struktūrvienībā Kruķu 

pamatskolā ieskaites dzimtajā valodā rezultāti ir augstāki nekā novadā. 

Kombinētais  3.klasei, 2.diena matemātika 
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Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 256 18,8 36,2 35,2 9,8 

Rēzeknes 2011. 215 12,5 41,4 40,5 5,6 

Rēzeknes 2012. 188 14,4 36,7 46,3 2,6 

Tiskādu vsk. 2010. 13 15,0 46,0 31,0 8,0 

Tiskādu vsk. 2011. 15 13,3 33,3 53,4 0 

Tiskādu vsk. 2012. 11 9,0 27,3 63,7 0 

Kruķu pmsk. 2010. 7 14,3 43,0 28,5 14,2 

Kruķu pmsk. 2011. 9 11,1 44,4 44,5 0 

Kruķu pmsk. 2012. 8 12,5 37,5 50,0 0 

 

2011./2012.m.g. 3.klases valsts ieskaites matemātikā rezultāti. 

 
2011./2012.m.g. valsts ieskaitē matemātikā vairākiem skolēniem ir pietiekams 

zināšanu līmenis, nav skolēnu ar nepietiekamu zināšanu līmeni.  

Valsts  valoda  3.klasei 
Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 64 6,3 46,8 43,8 3,1 

Rēzeknes 2011. 69 1,5 42,0 55,0 1,5 

Rēzeknes 2012. 60 6,7 45 46,6 1,7 

Tiskādu vsk. 2010. 13 15,0 39,0 38,0 8,0 

Tiskādu vsk. 2011. 15 0 46,6 46,8 6,6 

Tiskādu vsk. 2012. 11 0 36,4 63,6 0 

Kruķu pmsk. 2010. 7 0 28,5 57,3 14,2 

Kruķu pmsk. 2011. 9 0 11,1 88,9 0 

Kruķu pmsk. 2012. 8 0 37,5 62,5 0 

 

2011./2012.m.g. 3.klases valsts ieskaites valsts valodā rezultāti. 
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2011./2012.m.g. valsts ieskaitē valsts valodā skolēnu vairākumam ir pietiekams 

zināšanas līmenis, nav skolēnu ar nepietiekamo un augsto zināšanas līmeni. Ar 

optimālo zināšanu līmeni ir mazāk skolēnu, nekā novadā. 

Valsts  valoda  6.klasei 

 
Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 67 20,9 52,2 26,9 0 

Rēzeknes 2011. 65 10,8 41,5 44,6 3,1 

Rēzeknes 2012. 64 15,6 31,2 48,5 4,7 

Tiskādu vsk. 2010. 17 24,0 52,0 24,0 0 

Tiskādu vsk. 2011. 21 14,3 42,8 42,9 0 

Tiskādu vsk. 2012. 13 7,8 38,5 45,9 7,8 

Kruķu pmsk. 2010. 4 0 50,0 50,0 0 

Kruķu pmsk. 2011. 5 0 40,0 60,0 0 

Kruķu pmsk. 2012. 8 0 62,5 37,5 0 

 

 

 

 

 

2011./2012.m.g. 6.klases valsts ieskaites valsts valodā rezultāti. 
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2011./2012.m.g. valsts ieskaitē valsts valodā Tiskādu vidusskolā un struktūrvienības 

Kruķu pamatskolā ir vairāk skolēnu ar optimālu zināšanu līmeni nekā novadā. Mazāk 

skolēnu ar augstu zināšanu līmeni. Tiskādu vidusskolā vienam skolēnam valsts 

ieskaitē ir nepietiekams zināšanu līmenis. 

Krievu  valoda  6.klasei 

Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 68 1,5 30,9 63,2 4,4 

Rēzeknes 2011. 64 0 35,9 62,5 1,6 

Rēzeknes 2012. 64 4,7 43,8 50 1,5 

Tiskādu vsk. 2010. 17 12,0 24,0 64,0 0 

Tiskādu vsk. 2011. 21 0 28,6 71,4 0 

Tiskādu vsk. 2012. 13 0 53,8 46,2 0 

Kruķu pmsk. 2010. 4 0 50,0 50,0 0 

Kruķu pmsk. 2011. 5 0 40,0 60,0 0 

Kruķu pmsk. 2012. 8 12,5 37,5 50,0 0 

 

 

2011./2012.m.g. 6.klases valsts ieskaites krievu valodā rezultāti. 
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2011./2012.m.g. valsts ieskaitē krievu valodā Tiskādu vidusskolā ir vairāk skolēnu ar 

optimālo zināšanu līmeni, struktūrvienībā Kruķu pamatskolā ir vairāk skolēnu ar 

augstu zināšanu līmeni, bet mazāk ar optimālo zināšanu līmeni nekā novadā. Skolā 

nav skolēnu ar nepietiekamu zināšanas līmeni.  

Dabaszinības 6.klasei 

 
Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2011. 223 8,5 53,8 35,9 1,8 

Rēzeknes 2012. 217 8,7 56,7 32,3 2,3 

Tiskādu vsk. 2011. 21 14,3 52,4 33,3 0 

Tiskādu vsk. 2012. 13 0 61,5 38,5 0 

Kruķu pmsk. 2011. 5 0 60,0 40,0 0 

Kruķu pmsk. 2012. 8 0 50,0 50,0 0 

 

2011./2012.m.g. 6.klases valsts ieskaites dabaszinībās rezultāti. 

 

 
2011./2012.m.g. valsts ieskaitē dabaszinībās Tiskādu vidusskolā ir vairāk skolēnu ar 

optimālo zināšanu līmeni nekā novadā. Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā ir vairāk 

skolēnu ar augstu zināšanu līmeni, bet mazāk ar optimālu zināšanu līmeni nekā 

novadā. Skolā nav skolēnu ar nepietiekamu zināšanu līmeni.  

Matemātika   6.klasei 

 
Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 213 2,3 26,3 51,7 19,7 

Rēzeknes 2011. 223 4,5 36,3 45,7 13,5 

Rēzeknes 2012. 217 2,8 35,0 53,0 9,2 

Tiskādu vsk. 2010. 17 0 18,0 76,0 5,0 

Tiskādu vsk. 2011. 21 0 33,3 62,0 4,7 

Tiskādu vsk. 2012. 13 7,8 38,5 53,7 0 

Kruķu pmsk. 2010. 4 0 100 0 0 

Kruķu pmsk. 2011. 5 0 60,0 40,0 0 
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Kruķu pmsk. 2012. 8 0 25,0 62,5 12,5 

 

2011./2012.m.g. 6.klases valsts ieskaites matemātikā rezultāti. 

 
2011./2012.m.g. valsts ieskaitē matemātikā Tiskādu vidusskolā ir vairāk skolēnu ar 

optimālu un augstu zināšanu līmeni nekā novadā. Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā 

ir vairāk skolēnu ar pietiekamo un nepietiekamo zināšanu līmeni, bet mazāk ar 

optimālo zināšanu līmeni nekā novadā. 

Angļu  valoda  9.klasei 

Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 155 11,0 29,7 54,8 4,5 

Rēzeknes 2011. 118 11,9 49,1 37,3 1,7 

Rēzeknes 2012. 116 8,6 41,4 44,0 6,0 

Tiskādu vsk. 2010. 19 0 5,0 79,0 16,0 

Tiskādu vsk. 2011. 12 0 50,0 50,0 0 

Tiskādu vsk. 2012. 19 0 21,0 58,0 21,0 

Kruķu pmsk. 2010. 5 0 20,0 80,0 0 

Kruķu pmsk. 2011. 5 0 20,0 80,0 0 

Kruķu pmsk. 2012. 4 0 25,0 50,0 25,0 

 

 

2011./2012.m.g. 9.klases valsts eksāmena angļu valodā rezultāti. 

9,2

53

35

2,8
0

53,7

38,5

7,8
12,5

62,5

25

0

0

10

20

30

40

50

60

70

1-3balles

nepietiekams līmenis

%

4-5balles pietiekams

līmenis%

6-8balles optimāls

līmenis %

9-10balles augsts

līmenis %

Rēzeknes novads

Tiskādu vsk.

Kruķu pamatskola



34 

 

 
2011./2012.m.g. valsts eksāmenā angļu valodā Tiskādu vidusskolā un struktūrvienībā 

Kruķu pamatskolā ir vairāk skolēnu ar pietiekamu un nepietiekamu zināšanu līmeni 

nekā novadā. Mazāk skolēnu ar optimālu zināšanu līmeni. Nav skolēnu ar augstu 

zināšanu līmeni. 

Krievu valoda(dzimtā)   9.klasei 

Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 66 1,5 51,5 45,5 1,5 

Rēzeknes 2011. 67 6,0 43,3 47,7 3,0 

Rēzeknes 2012. 70 5,7 48,6 44,3 1,4 

Tiskādu vsk. 2010. 19 0 53,0 47,0 0 

Tiskādu vsk. 2011. 12 16,6 50,0 33,4 0 

Tiskādu vsk. 2012. 19 15,8 57,9 26,3 0 

Kruķu pmsk. 2010. 5 20,0 80,0 0 0 

Kruķu pmsk. 2011. 5 0 80,0 20,0 0 

Kruķu pmsk. 2012. 4 0 75,0 25,0 0 

 

2011./2012.m.g. 9.klases valsts eksāmena krievu valodā rezultāti. 
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2011./2012.m.g. valsts eksāmenā krievu valodā Tiskādu vidusskolā un struktūrvienībā 

Kruķu pamatskolā ir vairāk skolēnu ar optimālu zināšanu līmeni nekā novadā. Mazāk 

skolēnu ar pietiekamu zināšanu līmeni. Nav skolēnu ar nepietiekamu zināšanu līmeni. 

Latvijas un pasaules vēsture  9.klasei 

 
Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 307 4,6 39,7 52,1 3,6 

Rēzeknes 2011. 229 8,3 44,1 46,3 1,3 

Rēzeknes 2012. 242 10,8 48,3 40,5 0,4 

Tiskādu vsk. 2010. 19 0 32,0 68,0 0 

Tiskādu vsk. 2011. 12 41,6 25,0 33,4 0 

Tiskādu vsk. 2012. 19 21,0 68,4 10,6 0 

Kruķu pmsk. 2010. 5 0 100 0 0 

Kruķu pmsk. 2011. 5 0 80,0 20,0 0 

Kruķu pmsk. 2012. 4 25,0 50,0 25,0 0 

 

2011./2012.m.g. 9.klases valsts eksāmena Latvijas un pasaules vēsturē rezultāti. 

 
2011./2012.m.g. valsts eksāmenā Latvijas un pasaules vēsturē Tiskādu vidusskolā un 

struktūrvienībā Kruķu pamatskolā ir vairāk skolēnu ar optimālu un augstu zināšanu 

līmeni nekā novadā. Mazāk skolēnu ar pietiekamu zināšanu līmeni. Nav skolēnu ar 

nepietiekamu zināšanu līmeni. 

Matemātika  9.klasei 

Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 307 4,3 20,5 64,8 10,4 

Rēzeknes 2011. 230 3,9 36,5 49,2 10,4 

Rēzeknes 2012. 242 7,9 35,1 50,4 6,6 

Tiskādu vsk. 2010. 19 0 11,0 89,0 0 

Tiskādu vsk. 2011. 12 0 41,6 58,4 0 

Tiskādu vsk. 2012. 19 5,3 52,6 42,1 0 

Kruķu pmsk. 2010. 5 0 100 0 0 

Kruķu pmsk. 2011. 5 0 60,0 40,0 0 
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Kruķu pmsk. 2012. 4 0 50,0 50,0 0 

 

2011./2012.m.g. 9.klases valsts eksāmena matemātikā rezultāti. 

 
2011./2012.m.g. valsts eksāmenā matemātikā Tiskādu vidusskolā un struktūrvienībā 

Kruķu pamatskolā ir vairāk skolēnu ar optimālu zināšanu līmeni nekā novadā. 

Tiskādu vidusskolā mazāk kā novadā, bet ir skolēni ar augstu zināšanu līmeni. Nav 

skolēnu ar nepietiekamu zināšanu līmeni. 

Ģeogrāfija  11., 12.klasei 
Novads/Skola Gads Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Rēzeknes 2010. 41 12,2 58,5 29,3 0 

Rēzeknes 2011. 77 6,5 54,5 39,0 0 

Rēzeknes 2012. 84 0 52,4 47,6 0 

Tiskādu vsk. 2010. 11 9,0 55,0 36,0 0 

Tiskādu vsk. 2011. 16 0 37,5 62,5 0 

Tiskādu vsk. 2012. 14 0 57,1 42,9 0 

 

2011./2012.m.g. 12.klases valsts eksāmena ģeogrāfijā rezultāti. 
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2011./2012.m.g. valsts eksāmenā ģeogrāfijā Tiskādu vidusskolā ir vairāk skolēnu ar 

optimālu zināšanu līmeni nekā novadā. Skolā nav skolēnu ar nepietiekamu un augstu 

zināšanu līmeni. 

 

Valsts pārbaudes rezultāti pēc vidējās balles salīdzinājuma 

(2009./2010.,2010./2011.,2011./2012.m.g.) 

VPD 

nosaukums, 

klase 

Tiskādu vidusskolas skolēnu rezultāti 

(vid.balle) 

Struktūrvienības Kruķu pamatskolas 

skolēnu rezultāti (vid.balle) 

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

Kombinētais 

1.diena, 3.kl. 

7,8 6,5 6,9 7,2 7,3 7,4 

Kombinētais 

2.diena, 3.kl. 

6,6 6,3 5,5 6,4 5,7 5,8 

Valsts valoda 

3.klasei 

7,9 5,6 5,1 5,4 4,6 5,4 

Valsts valoda 

6.klasei 

7,6 6,7 5,4 6,0 5,2 5,8 

Krievu valoda 

6.klasei 

5,6 5,1 5,8 5,0 4,8 5,9 

Dabaszinības 

6.klasei 

 6,4 6,1  6,4 5,8 

Matemātika 

6.klasei 

4,8 5,3 5,6 5,0 5,8 4,8 

Angļu valoda 

9.klasei 

4,0 5,5 4,7 4,6 5,0 4,5 

Krievu valoda 

9.klasei 

5,3 6,4 6,7 7,4 5,3 6,8 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 9.klasei 

4,9 7,2 6,9 7,6 6,2 7,0 

Matemātika 

9.klasei 

4,6 5,8 5,9 7,6 5,3 5,8 

Ģeogrāfija 

12.klasei 

6,1 6,4 6,0 - - - 

Vidējā ballē  

(bez 12.kl. 

ģeogrāfijas) 

5,9 6,7 6,4 6,2 5,6 5,8 

 

Tiskādu vidusskolas skolēnu VPD rezultāti 

(2009./2010.,2010./2011.,2011./2012.m.g.) 
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2011./2012. mācību gadā necentralizētājos valsts pārbaudes darbos Tiskādu 

vidusskolas 3.klases skolēniem labākie rezultāti ir krievu valodā (vid.balle 6,9), 

vājākie rezultāti ir valsts valodā (vid.balle 5,1). 6.klases skolēniem labākie rezultāti ir 

ieskaitē dabaszinībās (vid.balle 6,1), vājākie rezultāti ir ieskaitē valsts valodā 

(vid.balle 5,4). 9. klases skolēniem labākie rezultāti ir Latvijas un pasaules vēstures 

eksāmenā (vid.balle 6,9) un krievu valodas eksāmenā (vid. balle 6,7). Vājākie 

rezultāti ir angļu valodas eksāmenā (vid.balle ir 4,7). 

 

Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas skolēnu VPD rezultāti 

(2009./2010.,2010./2011.,2011./2012.m.g.) 

 
2011./2012. mācību gadā necentralizētājos valsts pārbaudes darbos Tiskādu 

vidusskolas struktūrvienības 3.klases skolēniem labākie rezultāti ir krievu valodā 

(vid.balle 7,4), vājākie rezultāti ir valsts valodā (vid.balle 5,4). 6.klases skolēniem 

labākie rezultāti ir ieskaitē krievu valodā (vid.balle 5,9), vājākie rezultāti ir ieskaitē 

matemātikā (vid.balle 4,8). 9.klases skolēniem labākie rezultāti ir Latvijas un pasaules 

vēstures eksāmenā (vid.balle 7,0). Vājākie rezultāti ir angļu valodas eksāmenā 

(vid.balle ir 4,5). 

 

Centralizēto valsts pārbaudes rezultātu analīze. 

 

Tiskādu vidusskolas 9.klases CE latviešu valodā rezultātu salīdzināšana  

ar valsts rezultātiem. 
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Centralizētajā eksāmenā latviešu valodā 9.klases skolēniem ir viduvēji rezultāti, nav 

augstu un zemu rezultātu. Pamata līmenis 2.pakāpe – 4 skolēniem, vidējais līmenis 

1.pakāpe – 8 skolēniem, vidējais līmenis 2.pakāpe – 7 skolēniem. 

 

Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas 9.klases CE latviešu 

valodā rezultātu salīdzināšana ar valsts rezultātiem. 

 
Centralizētajā eksāmenā latviešu valodā struktūrvienības Kruķu pamatskolas 9.klases 

vienam skolēniem ir pamata līmenis 1.pakāpe (A1). Trim skolēniem ir vidējais 

līmenis 1.pakāpe (B1). 

 

 

2011./2012.m.g. 12.klases CE angļu valodā rezultātu salīdzināšana ar valsts 

rezultātiem. 
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12.klases CE latviešu valodā rezultātu salīdzināšana ar valsts rezultātiem. 

 
 

12.klases CE matemātikā rezultātu salīdzināšana ar valsts rezultātiem. 

 
Veicot Tiskādu vidusskolas skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzināšanu ar 

valsts rezultātiem, var secināt, ka skolēniem labākie rezultāti ir matemātikā, vājākie 

rezultāti ir latviešu valodā. 
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12.klases 2011./2012.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzināšana  

ar valsts rezultātiem. 

 
 Salīdzinot CE rezultātus, var secināt, ka skolēniem E līmenis ir augstāk nekā valstī, D 

līmenis sakrīt ar valsts rezultātiem. C līmenis ir nedaudz zemāk nekā valstī - 22,93% 

skolēniem.  

Stiprās puses 

 Skola veic valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi, salīdzina tos ar novada un 

valsts rezultātiem. 

 2011./2012.mācību gadā valsts pārbaudes darbos 12.klases skolēniem ir labi 

rezultāti matemātikā, 9.klases skolēniem ir labi rezultāti Latvijas un pasaules 

vēsturē, krievu valodā, 6.klases skolēniem dabaszinībās un krievu valodā, 

3.klases skolēniem krievu valodā. 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Paaugstināt izglītojamo zināšanu, prasmju apguves kvalitāti latviešu un angļu 

valodā pamatskolas un vidusskolas posmā. 

 

Rezultatīvā radītāja 3.2. SKOLĒNU SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES 

DARBOS skolas darba vērtējums ir 3 (labi). 

 

4. ATBALSTS SKOLĒNIEM 

4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS  

UN IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA  

          Skolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, 

lai nepieciešamības gadījumā sniegtu speciālista atbalstu. Risināt dažādus sociālas 

dabas jautājumus   

skolēniem palīdz klašu audzinātāji un skolas administrācija, nepieciešamības 

gadījumā tiek realizēta sadarbība ar valsts policiju, Izglītības pārvaldi, pagasta 

sociāliem darbiniekiem un citām institūcijām. Norit sistemātisks darbs, informācijas 

apmaiņai starp klašu audzinātājiem, skolotājiem, izglītojamiem, vecākiem. Klašu 

audzinātāju dokumentācijas izpētes rezultāti liecina, ka visi klašu audzinātāji izzina 

sociālā riska ģimeņu mājas apstākļus. Skola sniedz palīdzību skolēniem, kuriem 

nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Skolā tiek pētītā 1., 5., 10. klašu 

skolēnu adaptācija.  
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         Skolā diemžēl nav medicīnas māsas, bet ir cieša sadarbība ar pagasta feldšeriem 

un ģimenes ārstu. Regulāri tiek apkopotas ziņas par izglītojamo veselību, informācija 

tiek nodota sporta skolotājiem, pēc nepieciešamības citiem priekšmetu pedagogiem 

vai pavāriem, lai nodrošinātu izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu slodzi sporta 

stundās, mācību stundās un ēdināšanās organizēšanā. Izglītojamā traumu, negadījumu, 

pēkšņas saslimšanas gadījumā vecākiem nekavējoties tiek ziņots telefoniski. Katru 

gadu skola atbalsta bērnu zobu veselības pārbaudi pie stomatologa. 

         Skolā ikvienam ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Skolā ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir iepazīstināti izglītojamie, skolotāji un tehniskais personāls. 

Izglītojamos par drošību instruē klašu audzinātāji un attiecīgo mācību priekšmetu 

pedagogi, skolas personālu – saimniecības daļas pārzine. Skolai ir izstrādāts un 

atbilstoši prasībām izvietots evakuācijas plāns. Regulāri tiek plānotas un notiek 

mācību trauksmes, to apliecina ieraksti klases žurnālos un skolas drošības instruktāžas 

veikšanas žurnāli. Skolā nav apsardzes, bet pastāv noteiktā kārtība, kādā skolā var 

uzturēties nepiederošas personas. 80% skolēnu uzskata, ka skolas telpās viņi jūtas 

droši. Skolas pagalmā, sporta laukumā skolēni jūtas droši, par to liecina skolēnu 

aptaujas rezultāti: 28% vienmēr jūtas droši, bet 44%  bieži jūtas droši. 82% aptaujāto 

vecāku uzskata, ka skolā bērni jūtas droši. 

Struktūrvienības Kruķu pamatskolas 84% aptaujato vecāku piekrit, vairāk piekrit 

nekā nepiekrit - 14% un nepiekrit - 2% vecāku anketās norādija, ka skolas darbinieki 

rūpējas par bērnu drošību un veselību. 73% skolēnu apgalvo, ka vienmēr un 15% 

bieži skolas telpās jūtas droši. Skolas teritorijā skolēni jūtas droši: vienmēr -75%, 

bieži  - 15% . 

      Skolā pastāv noteikta kārtība mācību ekskursiju, pārgājienu un citu pasākumu 

organizēšanā. Ar to tiek iepazīstināti visi iesaistītie izglītojamie, kuri par iepazīšanos 

ar instruktāžu parakstās klases žurnālā. Izglītojamiem klases stundās notiek 

nodarbības par satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, 

uzturu, personīgo higiēnu, dzimumaudzināšanu, dažādu kaitīgo vielu ietekmi uz 

veselību. Tēmu kvalitatīvākai pasniegšanai klases audzinātājiem palīdzību sniedz arī 

vieslektori no ,,Sarkanā krusta”, kompānijām ,,Procter   &   Gamble”, ,,Always” u.c.   

          Skola rūpējas par izglītojamo drošību skolā un tās teritorijā. Skolas telpās ir 

dežurants, starpbrīžos nodrošinātas pedagogu dežūras. Katru dienu dežūras pārrauga 

administrācijas dežurants. Izglītojamie labprāt izmanto telpas, kur uzturēties 

starpbrīžos un pēc stundām (bibliotēka, informātikas kabinets, sporta zāle, mācībām 

atvēlēts kabinets). Sākumskolas skolēniem tiek organizēta pagarinātā dienas grupa, 

kurā skolēni var sagatavot mājas darbus, konsultēties ar skolotāju, attīstīt uzmanību, 

savstarpējās sazināšanās prasmes, spēlējot attīstošas spēles. Darbs šajā grupā 

organizēts pēc izstrādāta darba režīma. 

95% skolēnu Tiskādu vidusskolā un 100% skolēnu struktūrvienībā Kruķu pamatskolā 

ēd siltas pusdienas. Skola trīs gadus piedalās programmās „Skolas piens” un „Skolas 

auglis”. Izglītojamo un skolas personāla vidū ir labas attiecības. Izglītojamie atzīst, ka 

skolā un tās apkārtnē jūtas droši, valda savstarpēja cieņa un izpratne. 95% skolēni 

atzīst, ka skolā apmāca rūpēties par savu veselību un drošību. 

Stiprās puses  

 Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, lai 

nepieciešamības gadījumā sniegtu speciālista atbalstu.  

 Sadarbība ar ģimenes ārstu. 

 Tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. 
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 Tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupa sākumskolai. 

 Skola piedalās programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”.  

 Skolēnu izglītošana drošības jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Pilnveidot sadarbību ar skolas padomi skolēnu drošības  un uzvedības 

jautājumu risināšanā.  

 

Rezultatīvā radītāja 4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, 

SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS UN IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS 

GARANTĒŠANA skolas darba vērtējums ir 3 (labi). 

 

4.2. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ 

        Audzināšanas darbs skolā tiek realizēts saskaņā ar licencētām izglītības   

programmām un skolas audzināšanas darba programmu. Klašu audzinātāji, ņemot 

vērā valsts   

izvirzītās audzināšanas darba prioritātes, izglītojamo vajadzības un vecumposma 

īpatnības, izstrādā savus klases audzinātāja darba plānus, kas ietver obligātos un 

ieteicamos audzināšanas stundu tematus, to izpilde atspoguļojas klašu žurnālos. Klašu 

audzinātāji regulāri veic sava darba pašvērtējumu.  

       Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Skolēnu pašpārvaldē darbojas vēlēti klašu 

pārstāvji no 5.– 12. klasei. Tās darbību nosaka skolēnu pašpārvaldes reglaments. 

Katru gadu ir izstrādāts darba plāns. Sēdes notiek atbilstoši skolēnu pašpārvaldes 

darba plānam, tās tiek protokolētas. Izglītojamiem ir iespēja izteikt savas domas, 

viedokļus, pārrunāt viņus interesējošus jautājumus ar skolas darbiniekiem. 

Izglītojamie piedalās skolai svarīgu jautājumu apspriešanā un lemšanā skolas 

padomes sēdēs. 

        Mācību gada laikā un skolas projektu nedēļas ietvaros vienmēr tiek organizētas 

mācību ekskursijās. Divas reizes gadā skolēni dodas pārgājienos. Klašu un skolas 

pasākumi ir daudzveidīgi, tie atspoguļojas skolas un klases pasākumu plānos. 

Izglītojamiem ir dotas iespējas attīstīt pašapkalpošanas iemaņas, dežūrējot klasē. 

Skola regulāri atbalsta labdarības pasākumus, organizējot koncertus citās izglītības 

iestādēs, kultūras namos, pansionātā. 

      Visiem izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt savas muzikālās spējas, 

piedaloties vokālajos un vokāli instrumentālajā ansamblī. Aktīvi un rezultatīvi skolā 

nodarbojas teātru interešu izglītības pulciņi. 2011./2012.mācību gadā Tiskādu 

vidusskolas 2.klases leļļu teātrim tika piešķirta 1.pakāpe teātru skatē un 

struktūrvienības Kruķu pamatskolas teātrim „Jautrā skatuve” tika piešķirta 2.pakāpe. 

2010./2011.mācību gadā Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru festivālā tika 

piešķirts diploms par I.pakāpi Tiskādu vidusskolas 1.klases leļļu teātra kolektīvam un 

diploms par III. pakāpi Tiskādu vidusskolas 5.klases leļļu teātra kolektīvam. 

Noformēšanas prasmes skolēni attīsta interešu izglītības pulciņā „Noformēšanas 

studija”. Skolēniem ir liela interese pret sportu. Trīs gadu laikā Tiskādu vidusskolai 

ir 1.vieta Rēzeknes un Viļānu novada sporta sacensībās. Lielākā daļa pulciņu 

dalībnieku piedalās ārpusskolas konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot 

godalgotas vietas un atzinību. Aktīvi piedalās LAŠORa konkursā( leļļu teātris – 2. 

vieta, runas skatuve – 3. vieta, vizuālās konkursā – atzinības raksts), Vislatvijas 

jaunrades konkursā - atzinības raksts, 6. un 9. klase piedalījās erudīcijas konkursā 

„Zvaigžņu klase“, makulatūras vākšanas konkursā, Tetra Pak sulu paku spēlē. Ari 

novada konkursos: skatuves runas konkursā 2. pakāpe. Skolēni piedalījās erudīcijas 
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konkursā „Mana Latvija 2011“, „Mini mīklu, „Muzikālā Prata banka“, talantu 

parāde. 

Interešu izglītības nodarbību grafiks tiek sastādīts, lai nodrošinātu iespēju visiem 

interesentiem apmeklēt nodarbības, to apstiprina izglītības iestādes direktors. 

Direktora vietniece audzināšanas darbā koordinē un kontrolē interešu izglītības 

programmu realizāciju. Izglītojamo panākumi dažādos konkursos, skatēs un 

sacensībās tiek novērtēti un par tiem informācija vienmēr tiek izvietota skolas mājas 

lapā, laureāti tiek apbalvoti ar skolas atzinības rakstiem vai nelielām balvām. Par 

izglītojamo sasniegumiem vecākiem informācija tiek sniegta vecāku dienās, vecāku 

sapulcēs, kā arī publicēta vietējā laikrakstā  „Silmalas dzīve”.  

 

Stiprās puses  

 Ir izstrādāta skolas audzināšanas programma.  

 Rezultatīvi tiek īstenota interešu izglītības programmas izpilde.  

Tālākās attīstības vajadzības  

 Motivēt izglītojamos izmantot visas skolas piedāvātās iespējas savas 

personības attīstīšanai.  

 Uzlabot darbu ar talantīgajiem bērniem.  

 Izpētīt skolēnu intereses un izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas .  

Rezultatīvā radītāja 4.2. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ skolas darba 

vērtējums ir 3 (labi). 

 

4.3. ATBALSTS KARJERAS IZVĒLĒ  

     Profesionālās orientācijas tēmas ir ietvertas skolas pasākumu plānā, klases 

audzināšanas stundās un katra mācību priekšmeta saturā. Visiem izglītojamajiem 

skolas bibliotēkā ir pieejama jaunākā informācija par karjeras izvēles iespējām, kā 

arī izglītojamie var izmantot interneta pakalpojumus karjeras izvēles iespēju 

izzināšanai. Skola sniedz informāciju skolēniem un viņu vecākiem par pamatskolas, 

vidusskolas un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām, kā arī 

nodrošina konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem par izglītības programmu 

izvēli. 9. un 12.klašu skolēniem regulāri tiek veikta aptauja, lai noteiktu skolēnu 

intereses un profesionālo orientāciju, pēc tam tiek organizētas gan individuālas, gan 

grupu pārrunas. Skolas pedagogi izglītojas un papildina savas zināšanas karjeras 

jautājumos, aktīvi piedalās novada aktivitātēs un pasākumos. 

        Skola organizē ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem, vidusskolas skolēnu 

braucienus uz karjeras izglītības pasākumiem Rēzeknes pilsētā. 

       

Stiprās puses  

 Tiek sniegta informācija par absolventu tālākās izglītības ieguves iespējām.  

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Izstrādāt skolas karjeras izglītības programmu. 

 

Rezultatīvā radītāja 4.3. ATBALSTS KARJERAS IZVĒLĒ skolas darba 

vērtējums ir 3 (labi). 

                                                                                

4.4. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 

        Skola plāno un veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs, 

skatēs. Talantīgie bērni saņem atzinību par ieguldīto darbu. Mācību gada beigās 
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pasākumā „Mēs kļuvām par gadu vecāki” skola apbalvo laureātus. Skolā mērķtiecīgi 

plāno un atbalsta talantīgo izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, 

pētnieciskajos darbos, projektos u.c. Visiem skolotājiem ir individuālā darba stundas, 

kurās notiek darbs ar talantīgajiem bērniem. Izglītojamiem ir godalgotas vietas 

novada mācību olimpiādēs un konkursos – 2012.mācību gadā 8.klases skolniece A. 

Vlasova ieguva 1.vietu un 7.klases skolniece A. Bistrova atzinības rakstu latviešu 

valodas olimpiādē, 10.klases skolēns P. Ščerbakovs ieguva 2.vietu Rēzeknes novada 

Skatuves runas un Literāro kompozīciju konkursā. 2010./2011.mācību gadā 8.klases 

skolēns D. Šadurskis matemātikas olimpiādē saņēma atzinības rakstu, 9.klases skolēns 

V. Filatovs ieguva 2.vietu Rēzeknes novada Skatuves runas un Literāro kompozīciju 

konkursā.  

          Sistemātiski notiek darbs ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka gandrīz katrā mācību stundā ir 

diferencēta pieejā. Skolēni apmeklē individuālās nodarbības pie mācību priekšmetu 

pedagogiem. Pēc vajadzības notiek klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un skolas 

administrācijas pārrunas ar izglītojamiem un vecākiem, kur kopīgi tiek rasts 

optimālākais risinājums sekmju uzlabošanai. 95% skolēnu atzīst, ka skolā ir vienmēr 

iespēja uzlabot mācību rezultātus. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolotāji vienmēr 

palīdz bērniem, ja ir grūtības mācībās, un viņi lūdz palīdzību. Klases audzinātāji 

sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, lai koordinētu un 

pārraudzītu skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

skolu. Atbalstu skolēni saņem pie skolotājas logopēdes un speciālā pedagoga. Skolā 

diemžēl nav psihologa, bet katru gadu skola aicina novada psihologu, organizē 

vecākiem un skolēniem tikšanās ar psihologu, vecākiem ir kontaktinformācija, kā 

nepieciešamības gadījumā sazināties ar psihologu. 

          Skola plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu.  

  

Stiprās puses  

 Nodrošināts logopēda un speciālā pedagoga atbalsts. 

 Individuālās nodarbības mācību priekšmetos pieejamas katram 

izglītojamajam. 

 Sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes psihologu. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 

 Uzlabot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, sekmējot piedalīšanos mācību 

priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos u.c.  

 

Rezultatīvā radītāja 4.4. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 

skolas darba vērtējums ir 3 (labi). 

 

 4.5. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM 

           Tiskādu vidusskola realizē . Pēc šīs programmas skolā mācās 5 skolēni. Par 

katru skolēnu ar speciālām vajadzībām skolā ir attiecīgs pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinums. Skolā darbu ar šādiem skolēniem koordinē un pārrauga speciālais 

pedagogs un direktora vietniece izglītības jomā. Skolēniem ar speciālām vajadzībām 

ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais personāls. Visi skolas pedagogi mācījās 

speciālās izglītības kursos „Attīstības traucējumu, uzvedības traucējumu korekcija un 

vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā bērniem ar specialām vajadzībām 

vispārējās izglītības iestādē”. Lielākā daļa pedagogu saņēma sertifikātu „Speciālās 
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izglītības skolotājs”. Mācību priekšmetu pedagogi izstrādā individuālās izglītības 

plānus, veic skolēnu mācību rezultātu un izaugsmes dinamikas analīzi. 

 

Skolas darba stiprās puses:  

 skolā strādā speciāli apmācīti pedagogi un atbalsta personāls;  

 izveidota skolotāju, atbalsta personāla un skolēnu ar speciālām vajadzībām 

viņu vecāku sadarbība. 

      

Tālākās attīstības vajadzības:  

 veicināt individuālu dotumu attīstību skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

 

Rezultatīvā radītāja 4.5. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM AR SPECIĀLĀM 

VAJADZĪBĀM skolas darba vērtējums ir 3 (labi). 

 

4.6. SADARBĪBA AR VECĀKIEM  
       Skola regulāri un savlaicīgi informē vecākus par skolas darbu, mācīšanas, 

mācīšanās un mācību satura jautājumiem, bērnu sasniegumiem, valsts pārbaudes 

darbu kārtošanas procedūru, skolā paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma 

izmaiņām un citiem jautājumiem.   

Vecāki informāciju saņem vecāku sapulcēs, skolēna dienasgrāmatā, sekmju 

izrakstos, liecībās, skolas mājas lapā, individuālajās sarunās ar klases audzinātāju, 

mācību priekšmetu skolotājiem vai skolas vadību, skolas padomes sanāksmēs. Skolā 

ir izstrādāta sistēma, kādā skolotāji vecākiem varētu sniegt individuālās konsultācijas 

par bērna sniegumu. Vecāku dienu laikā vecākiem dota iespēja individuāli tikties ar 

katru no pedagogiem, kurš strādā ar viņa bērnu. Ja vien vecākiem ir interese, pedagogi 

vienmēr atrod iespēju konsultēt un palīdzēt arī jebkurā citā laikā. Vecākiem regulāri 

tiek organizētas izglītojošas nodarbības, kuras vada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

speciālisti, psihologi, mediķi, bērnu tiesību aizsardzības inspektore, policijas pārstāvji 

u.c. speciālisti. 95% vecāku atzīst, ka informācijas apmaiņa ir lietderīga un 

kvalitatīva.   

       Skolā atbilstoši izstrādātājam reglamentam darbojās skolas padome. Vismaz  

divas  reizes gadā  notiek skolas padomes sēdes, kur tiek risināti jautājumi, saistīti ar 

skolas darba plānošanu, finanšu  izlietojumu, mācību darba rezultātu analīzi, skolas 

darba uzlabošanu.   

       Klases vecāku sapulcēs vecāki saņem informāciju par skolas un klases 

aktualitātēm, iespējām   izglītojamajiem iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, 

skolas pasākumiem vai tās dalību ārpusskolas pasākumos u.c. jautājumiem.  

       Skolas darbam nepieciešamo informāciju par izglītojamo vecākiem 

(kontakttālruņi, adreses) regulāri atjauno klašu audzinātāji. Regulāras sadarbība ar 

vecākiem notiek, ja izglītojamajam ir nepieciešama atbalsta personāla palīdzība, kā arī 

ja izglītojamajam ir grūtības mācībās vai viņš neievēro skolas iekšējās kārtības 

noteikumus, bieži kavē skolu.  

       Vecāki regulāri tiek aicināti uz skolas pasākumiem. Īpaši kupli apmeklēti 

Ziemassvētku un Mātes dienas koncerti. Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā par 

tradīciju ir kļuvusi Ģimenes diena mācību gada beigās, kad tiek rīkoti sporta svētki 

komandās, kurās aktīvi piedalās skolēni, vecāki un skolotāji. Rudenī un pavasarī 

notiek skolas teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbi, kuros iesaistās arī 

vecāki. 

        Lielākā daļa vecāku uzskata, ka saņem pietiekamu informāciju par bērnu  gaitām 

skolā,   
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par mācību procesu skolā, vērtēšanu un mācību satura izmaiņām. 95% vecāku atzīst, 

ka vecāku sapulces ir lietderīgas un labi ieplānotas. 

        Mācību gada noslēgumā skolas Atzinības rakstus saņem skolēnu vecāki, kas 

snieguši atbalstu augstu mācību sasniegumu nodrošināšanā saviem bērniem. 

 

 Stiprās puses  

 Regulāri tiek organizētas vecāku dienas un individuālās tikšanās ar 

pedagogiem.  

 Tiek analizēti vecāku izteiktie priekšlikumi un secinājumi, izmantoti skolas 

darba uzlabošanai.  

 Tiek organizēti daudzveidīgi un kvalitatīvi izglītojošie, atpūtas un informatīvie 

pasākumi.  

 Kvalitatīva sadarbība ar vecākiem, efektīva problēmjautājumu risināšana.  

 Lietderīga informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem.  

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Veicināt vecāku ieinteresētību un aicināt aktīvāk līdzdarboties mācību un 

audzināšanas procesā. 

  

Rezultatīvā radītāja 4.6. SADARBĪBA AR VECĀKIEM skolas darba vērtējums 

ir 4 (ļoti labi). 

 

 5. SKOLAS VIDE 

 5.1. MIKROKLIMATS 

           Skola mērķtiecīgi rūpējas par pozitīva skolas tēla veidošanu. Tiskādu 

vidusskolas 76% vecāku  un 60% skolēnu aptaujā norādīja, ka skolēniem patīk iet uz 

skolu, 80% vecāku atzīmēja, ka skolai ir laba slava apkārtējā sabiedrībā. 

Struktūrvienības Kruķu pamatskolas anketēšanas rezultāti liecina, ka 87% skolēniem 

patīk iet uz skolu un 98%  vecāku atzīmēja, ka skolai apkārtējā sabiedrībā ir laba 

slava. Gandrīz visi aptaujātie jūt piederības apziņu un lepnumu par savu skolu (91% 

skolēnu), apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā.  

Skolai ir sava himna, kura tiek izpildīta skolas pasākumos. Skola turpina 

strādāt pie savas atribūtikas izveides. Skolai ir stabilas tradīcijas, kas veicina 

piederības sajūtas veidošanos: Zinību  diena, Rudens ziedu un dārzeņu izstādes, 

Tūrisma diena, Bibliotēkas konkursi un pasākumi, Skolotāju  diena, 10.klases skolēnu 

iesvētības, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku pasākumi, 

Meteņi, Lieldienas, Mātes  diena,   absolventu   vakars,  Pēdējais  zvans,  izlaidums 

u.c. Pasākumu sagatavošanā un norisē aktīvi iesaistās skolēnu pašpārvalde. Aptaujā 

55% skolēnu atzīsts, ka viņiem patīk skolas pasākumi, 35% - ļoti patīk, 10% - dažreiz 

patīk. 90% vecāku atzīst, ka skolas rīkotie pasākumi ir interesanti, viņi vienmēr 

informēti par tiem. Skolēni kā vislabāko pasākumu min Ziemassvētku pasākumu 

(80%). Skola organizē kopīgus pasākumus ar struktūrvienību Kruķu pamatskolu – 

Tūrisma dienu, ekskursijas labākiem skolēniem, Ziemassvētkus, klašu mācību 

braucieni (ūdenstūrisms attīstības centrs „Bāka”, kur notika dabas izziņas pasākumi 

skolēniem u.c.). Ik gadu pedagogi veic skolas pasākumu izvērtējumu un izsaka 

ierosinājumus pasākumu pilnveidošanā. Skolas interešu izglītības pulciņu izglītojamie 

aktīvi piedalās novada un valsts organizētājos pasākumos, visos skolas pasākumos. 

Ārpusklases aktivitātes sekmē izglītojamo patriotisma nostiprināšanos, radot 

izglītojamajiem iespēju radošai līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā, kā arī sekmē piederību savai skolai, veido pozitīvu attieksmi 
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un atbildību. Tiek publicēti raksti par skolas dzīvi pagasta avīzē „Silmalas dzīve”, 

Rēzeknes novada avīzē „Rēzeknes Vēstis”, veicinot skolas tēla veidošanu sabiedrībā.  

97% vecāku atzīst, ka skolotāji ir taisnīgi pret bērniem. Visi skolēni jūtas vienlīdzīgi, 

neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. 

 Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē piedalījās skolotāji, izglītojamie, 

vecāki. Tie tiek apspriesti un apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomes 

un skolēnu pašpārvaldes sēdēs. Iekšējās kārtības noteikumu ievešanu un kontroli veic 

skolas vadība. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti visi skolēni 

un viņu vecāki, bet skolotāji atzīmē, ka daudzie skolēni neievēro iekšējās kārtības 

noteikumus. 75% vecāku atzīst, ka neatgādina bērniem par to ievērošanu. Skolas 

iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt labu uzvedību un sasniegumus, kā 

arī paredz, ka disciplīnas pārkāpumus izvērtē godīgi un taisnīgi.  

Skolā tiek veidotas savstarpējās attiecības, balstoties uz vienlīdzību, taisnīgumu 

un savstarpējo cieņu skolēnu, skolotāju, skolas vadības un skolas darbinieku vidū. 

Gandrīz visi skolotāji atzīst, ka skolā valda vienlīdzība un taisnīgums. 92% skolēnu 

uzskata, ka skolotāji izturas taisnīgi pret viņiem un konfliktsituācijas skolā tiek 

risinātas taisnīgi. Skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām. 

Nelikumīgas rīcības gadījumi tiek nekavējoties pārrunāti, analizēti un risināti. Mūsu 

skola piedalās projektā ”Draudzīgā skolā” : braucam uz semināriem, rakstām esejas 

par drošību, vadām stundas ”Drošība internetā”, „Vardarbība”. 

         Skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas darba pilnveidošanā. Visi skolas 

darbinieki ir laipni, atsaucīgi un izpalīdzīgi cits pret citu un arī pret skolas ciemiņiem. 

Protokolu un metodisko komisiju darba analīzes pētīšanas rezultāti liecina, ka skolas 

darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai 

pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie vadībās, informatīvo un metodisko 

komisiju sanāksmēs, veicot ikgadējo sava darba un metodiskās komisijas darba 

analīzi.  

        Jaunos pedagoģiskos darbiniekus ar darbu iepazīstina skolas direktors un 

direktora vietniece izglītības jomā. Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā skolas direktors 

un struktūrvienības vadītāja. Tehniskos darbiniekus ar pienākumiem un skolas darbu 

iepazīstina skolas direktors, saimniecības daļas vadītāji.  

        Skola uzskaita izglītojamo kavējumus klases žurnālā un skolēnu kavējumu 

reģistrācijas uzskaites lapā. Skolā ir izstrādāta „Kārtība, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.” Visi vecāki ir iepazīstināti ar 

kārtību un zina, kā rīkoties, ja bērns neapmeklē skolu. Klases audzinātājs veic 

regulāru skolēnu kavējumu uzskaiti un seko līdzi mācību stundu apmeklējumiem. 

Skolotāji apspriedēs informē par izglītojamo uzvedību un kavējumiem, izvērtē tos, 

lemj par tālāko rīcību neattaisnotu kavējumu gadījumos. Klases audzinātāji, iesaistot 

skolas vadību un sociālos darbiniekus, veic darbu riska grupas izglītojamo 

neattaisnoto mācību stundu kavējumu novēršanai. Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā 

regulāru neattaisnotu kavējumu mūsu skolā nav. 

Skolēnu panākumi mācībās, sportā un sabiedriskajā darbā tiek novērtēti, 

piešķirot skolas atzinības rakstus un piemiņas balvas 1. semestra nobeigumā, mācību 

gada nobeiguma pasākumā un izlaidumā. 

 Stiprās puses  

 Skolai ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas.  

 Skolā ir detalizēti izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību.  

 Skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā.  
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 Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un 

lepnumu par skolu.  

 Skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām un atbilstoši 

rīkojas.   

 

    Tālākās attīstības vajadzības  

 Turpināt skolas tradīciju izkopšanu.  

 Turpināt sadarbību ar vecākiem. 

 Turpināt darbu skolēnu iniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu 

attīstīšanā un skolēnu uzvedības uzlabošanā. 

 

Rezultatīvā rādītāja 5.1. SKOLAS MIKROKLIMATS skolas darba vērtējums ir 
3 (labi). 

 

5.2. SKOLAS FIZISKĀ VIDE 

          Skolas fiziskā vide ir funkcionāli un higiēniski atbilstoša, estētiska un tiek 

pastāvīgi pilnveidota. Analizējot skolas pārbaužu aktus, var secināt, ka skolas telpas 

atbilst higiēniskajām prasībām, ir labā stāvoklī, skolas apkārtējā vide ir droša un 

labiekārtota. Skolas telpu sanitāri higiēniskie un drošības apstākļi atbilst prasībām. 

Katru gadu tiek izvērtēta kosmētisko remontu nepieciešamība klašu un koplietošanas 

telpās, remontdarbi tiek veikti vasaras periodā. Atbilstoši skolas budžetam un skolas 

prioritātēm notiek mēbeles, mācību līdzekļu, tehnisko iekārtu un citu līdzekļu iegāde 

mācību kabinetiem. Diemžēl  ne visos kabinetos ir pieejamas modernās tehnoloģijas 

un ne visos kabinetos ir datori ar interneta pieslēgumu. Informātikas kabinetā daudzi 

datori novecojās.  

Skolēni iesaistās skolas vides kārtības uzturēšanā, veicot dežuranta pienākumus, 

piedaloties ikmēneša klases, skolas gaiteņu un koplietojamo telpu (ēdamzāles, sporta 

zāles, priekštelpas) noformēšanā svētkiem. Mācību gada beigās struktūrvienības 

Kruķu pamatskolas skolēni apmeklē vasaras brīvlaikā skolas lauciņu.  

Skolas telpas ir drošas, skolā redzamās vietās ir izvietots evakuācijas plāns, 

norādītas ieejas, izejas un evakuācijas izejas.  

95% vecāku anketās piekrīt, ka skola vienmēr ir tīra un kārtīga. Klašu telpās un 

gaiteņos ir daudz telpaugu. Skolēni arī ir apmierināti ar skolas vidi: ir telpas, kurās 

viņi var uzturēties starpbrīžos, brīvajās stundās vai pēc stundām. Skolā ir bibliotēka 

(Tiskādu vidusskolā un struktūrvienībā Kruķu pamatskolā), kurā izglītojamie bieži 

gatavojās mācībām, izmanto daiļliteratūras un uzziņu literatūras klāstu, internetu. 

Skolotājiem ir skolotāju istaba, kur skolotājiem pieejams dators ar interneta 

pieslēgumu un kopēšanas aparāts, kurus skolotāji izmanto mācību stundu 

sagatavošanai. 

Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga. Skolas teritorija ir plaša un apzaļumota. 

Tuvumā atrodas stadions, izremontēts bērnu rotaļu laukums un parks, kas piemērots 

skolēnu pastaigām un sporta aktivitātēm. Ir izveidots skolas teritorijas uzkopšanas 

plāns, kur katrai klasei atvēlēta noteiktā teritorija. Skolēni ik rudeni un pavasari 

iesaistās skolas apkārtnes sakopšanas talkās. 

Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā ir īstenots skolas apkārtnes apzaļumošanas 

projekts- liepu stādīšana 2011. mācību gadā. Skolas skolotāji, skolēni un vecāki 

regulāri piedalās Zaļās talkas pasākumos.  

Tiskādu vidusskolā ieplānoti renovācijas darbi. 

Pie skolas ir funkcionāla zona sportam, atpūtai un saimnieciskai darbībai, kura 

katru gadu papildinās. 95% vecāku un 88% skolēnu piekrīt, ka skolas apkārtne ir 
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droša skolēniem. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem 

atbilstošas zīmes un norādes. Skolas pagalms un iebraucamie ceļi ir asfaltēti.  

  
Skolas stiprās puses  

 Skola ir estētiska, gaumīga, funkcionāli atbilstoša mācību darbam un atpūtai.  

 Skolas pagalms piemērots skolēnu brīvā laika pavadīšanai un skolas pasākumu 

organizēšanai. 

 Skolēni piedalās skolas vides veidošanā un sakopšanā.  

 

 Tālākās attīstības vajadzības  

 Turpināt kabinetu un klašu telpu labiekārtošanu un aprīkošanu ar modernajām 

tehnoloģijām. 

 Renovēt struktūrvienības Kruķu pamatskolas bērnu spēļu laukumu. 

 Turpināt Tiskādu vidusskolas renovācijas darbus. 

 

Rezultatīva rādītāja 5.2. SKOLAS FIZISKĀ VIDE skolas darba vērtējums ir 3 

(labi). 
 

6. SKOLAS RESURSI 

6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 

 Tiskādu vidusskolā ir visas nepieciešamās telpas izglītības programmu 

realizācijai, skolēnu un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. Skolas telpas ir atbilstošas 

skolēnu skaitam un vecumam. Telpu iekārtojums ļauj realizēt pilnvērtīgu mācību 

procesu. Telpas tiek izmantotas racionāli, skolas mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un 

tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Ir izstrādāts telpu noslogojuma 

grafiks stundām, interešu izglītības nodarbībām un ārpusstundu pasākumiem. Skola ir 

nodrošināta ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem mācību procesa apguvei. Skolā ir 

kabinetu sistēma, kabinetu vadītāji atbild par mācību tehniskajiem līdzekļiem, kā arī 

par mācību grāmatu fondu savos kabinetos. Skolā ir 2 projektori, 5 portatīvie datori, 2 

kopētāji. Ir bezvadu interneta pieslēgums. 20% klašu telpās skolotājiem ir dators ar 

interneta pieslēgumu. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo magnetolu – CD 

atskaņotāju skaitu gan valodu apguvei, gan citu priekšmetu vajadzībām, kā arī 

interešu izglītības nodarbībām. Saimniecības pārzine kopā ar tehnisko personālu 

rūpējas par bojāto tehnisko līdzekļu savlaicīgu salabošanu. 

 Skolās ir laba sporta bāze. Sporta ģērbtuvēs ir iekārtotas dušas telpas, tās 

izmanto skolēni, kuriem sporta zālē notiek nodarbības. Sanitārie mezgli ir iekārtoti 

atbilstoši prasībām. 

 Skolā ir bibliotēka un lasītava, kurā atrodas 3 datori ar interneta pieslēgumu. 

Skolēni tos izmanto patstāvīgam un individuālam darbam. Mācību grāmatu iegāde 

tiek apspriesta un plānota metodiskajās komisijās, saskaņota ar direktora vietnieku 

mācību darbā, to organizē skolas bibliotekārs. Katru gadu maijā direktors apstiprina 

skolas izmantojamo mācību grāmatu sarakstu. Klašu audzinātāji par to informē 

skolēnus un viņu vecākus. Skolas bibliotēkā skolotājiem mācību un metodiskā 

literatūra, mācību video un audio materiāli. Daiļliteratūras, uzziņu literatūras klāsts 

tiek regulāri atjaunots un papildināts atbilstoši līdzekļiem. Skolas bibliotekāre 

konsultē gan skolēnus, gan skolotājus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to 

izmantošanu. Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas un datorklases izmantošanai.  

Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā  ir pietiekami telpu mācību procesa 

nodrošināšanai. Ir nelielajam klašu piepildījumam atbilstošas klašu telpas. Skolā esošā 
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mācību darbā izmantojamā tehnika ir darba kārtībā. Telpu iekārtojums atbilst mācību 

procesa nodrošināšanai gan pirmskolā, gan sākumskolā un pamatskolā. Mēbeļu nav 

daudz un tas nav īpaši modernas, bet ir labā lietošanas kārtībā. Telpu sadalījums pēc 

to platības atbilst to cilvēku skaitam, kas tās izmanto. Vairāk piepildītās klases aizņem 

lielākās telpas. Skolotāji un skolēni izmanto skolā esošos materiāli tehniskos resursus. 

Vajadzības gadījumā skolēni samainās telpām vai tehnika tiek pārnēsāta. Skola ievēro 

drošības noteikumus tehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai. 

Tās sabojāšanās gadījumā tā tūlīt tiek salabota. 

            Skolai ir normatīvos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. 

Budžetu veido valsts mērķdotācijas pedagogu algām un Rēzeknes novada pašvaldības 

līdzekļi. Finansu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, skolas ēku 

uzturēšanai, tās darbības nodrošināšanai. 

 Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot mācību literatūras 

iegādi, preses izdevumu pasūtīšanu, mācību līdzekļu iegādi kabinetu materiālās bāzes 

pilnveidošanai, mēbeļu iegādi, plānojot remontdarbus. 

Finansu līdzekļu piesaistīšanai, skola kopā ar pašvaldību ir iesaistījusies divos 

KPFI projektos: „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem 

Tiskādu vidusskolas ēkā” un „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema 

enerģijas patēriņa ēkas prasībām”. Atbilstoši iesniegtajam darba grafikam renovācijas 

darbi skolā notiks tekošā gadā no augusta  līdz decembrim. 

            Pēdējos trīs gadu laikā skolai nav citu atbalstīto projektu papildus līdzekļu 

piesaistīšanai. Skolas direktors ir atbildīgs par skolas pārziņa nodoto finansu līdzekļu 

izmantošanu un par to atskaitās normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. Budžeta 

izlietojums tiek analizēts skolas pedagoģiskās padomes un skolas padomes sēdēs. 

Budžeta tāmju projekti tiek apspriesti un analizēti apspriedēs pie vadības. 

 

Stiprās puses 

 Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa un ārpusskolas darba 

nodrošināšanai. 

 Skolā esošie resursi, nodrošina mācību priekšmetu standarta apguvi. 
 Laba sporta bāze. 

 Mācību grāmatu nodrošinājums visos mācību priekšmetos no 1-12.klasei. 

 Finanšu līdzekļu izmantojums atbilst skolas attīstības plāna izvirzītajām 

prioritātēm. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Paplašināt datortīklu, dodot iespēju katram skolotājam kabinetā izmantot 

datoru. 

 Piesaistīt finansējumu, iesaistoties dažādu organizāciju projektu izsludinātajos 

konkursos. 

 

Rezultatīvā rādītājā 6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 

skolas darba vērtējums ir 3 (labi). 

 

6.2. PERSONĀLRESURSI 

         Izglītības iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais personāls. 32 skolotāji strādā pamatdarbā, bet 2 skolotāji blakusdarbā. 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Visiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, izņemot vienu pirmsskolas 
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pedagogu, kurš pašlaik to iegūst. 23 skolotājiem ir apgūtas papildspecialitātes, divi 

skolotāji apgūst otro papildspecialitāti, 5 maģistri, 1 skolotājs mācās doktorantūrā. 

Skolā ir atbalsta personāls – speciālais pedagogs un logopēds. Trūkst sociālā 

pedagoga un psihologa. Psihologa atbalsta nodrošināšanai skola veic ciešu sadarbību 

ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes psihologu.  

Skolā lielākā daļa ir pieredzes bagāti pedagogi.  

 
100% skolotāju ir savlaicīgi apmeklējuši tālākizglītības kursus, jo skolas vadība 

atbalsta un nodrošina pedagogu tālākizglītību atbilstoši skolas attīstības vajadzībām. 

Skolā ir izveidota datu bāze, kurā tiek apkopota informācija par katra pedagoga 

tālākizglītību un sagatavots tālākizglītības plāns. Informācija par katra pedagoga 

tālākizglītības aktivitātēm tiek uzkrāta skolotāju personas lietās, skolotāju darba 

mapēs, ievadīta VIIS datu bāzē atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Direktora 

vietniece mācību darbā ir atbildīga par pedagoģiskā personāla tālākizglītības datu 

bāzes izveidošanu un papildināšanu un tālākizglītības koordinēšanu. 27 skolotāji 

piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”. No tiem 1 pedagogs izmantoja iespēju un piedalījās 

1.aktivitātē, 14 pedagogi piedalījās projekta 2.aktivitātē. Projekta 3.aktivitātē 

piedalījās 22 skolas pedagogi, kuriem tika piešķirtas kvalitātes pakāpes: 4. kvalitātes 

pakāpe 1 pedagogam, 3.kvalitātes pakāpe 17 pedagogiem, 2.kvalitātes pakāpe 4 

pedagogiem. Projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” piedalījās 2 skolotāji. 

            Skolotāju darba slodzes sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības 

programmu prasības, skolotāju kvalifikāciju un pieredzi. Skolas administrācija zina 

katra pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās un vājās puses. 

           Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā sakarā ar nelielo bērnu skaitu klasēs, ir 

izveidotas apvienotas klases, atsevišķos mācību priekšmetos notiek apvienotās 

stundas. Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Veidojot 

apvienotās klases, tiek ņemti vērā visu ieinteresēto pušu viedokļi un skolas iespējas. 

Pedagogi apguvuši nepieciešamo tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs. 

          Skolā ir noteikta metodiskā darba organizācijas kārtība. Izveidotas un darbojas 

3 metodiskās komisijas. Metodisko komisiju darbu vada pedagoģiskās padomes sēdē 

ievēlēts metodiskās komisijas vadītājs. Metodisko komisiju darbu koordinē metodiskā 

padome, kuru vada direktora vietnieks izglītības jomā, tajā ietilpst metodisko komisiju 

vadītāji, struktūrvienības vadītāja, direktora vietnieki audzināšanas jomā, skolas 

atbalsta personāls.        Skolotāji savā starpā sadarbojas un atbalsta cits citu. 

Metodisko komisiju ietvaros un arī apspriedēs pie vadības notiek informācijas 

apmaiņa par kursos un semināros uzzināto. Pedagogi tālākizglītības nolūkos apmeklē 

līdz 5gadiem; 2; 

6%

5-10g.; 3; 9%

10-20g.; 8; 24%

20-30g.; 16; 46%

vīrs 30g.; 5; 15%
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arī citas izglītības iestādes, piedalās pieredzes apmaiņas braucienos. Skolotāji piedalās 

novada olimpiāžu darbu vērtēšanā, ir studentu prakses vadītāji. Skolotāji piedalās 

dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. 

            Skolās strādā atbildīgs un darbaspējīgs tehniskais personāls.  

 

Stiprās puses  

 

 Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais personāls. 

 Optimāls pedagogu slodzes sadalījums. 

 Pedagogiem ir radīti labi apstākļi profesionālajai pilnveidei. 

 Skolā tiek uzkrāta informācija par pedagogu tālākizglītību. 

 Skolotāji aktīvi iesaistās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Rosināt plašāku pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos.  

 Veicināt vēl ciešāku sadarbību ar Izglītības pārvaldes psihologu. 

 Skolā nepieciešams sociālais pedagogs. 

 

Rezultatīvā radītāja 6.2. PERSONĀLRESURSI skolas darba vērtējums ir 4 (ļoti 

labi). 
 

7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

7.1. SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

          Skolas vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu, organizē kontroles 

un  

vērtēšanas procesu, vienojas par izmantojamajām metodēm, atbildīgajām personām, 

laiku un vērtēšanas kritērijiem. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu 

atbilstoši skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un mācību gada darba plānam.  

Skolas vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un skolas darbinieku 

iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā.  

       Skolas darbs tiek analizēts, sadarbojoties skolas administrācijai, pedagogiem, 

skolēniem un vecākiem. Pašvērtēšana ir plānota, strukturēta, visi skolas darbinieki 

izmanto vienotus kritērijus un pieeju darba vērtēšanā. Tajā tiek izmantotas dažādas 

metodes: anketēšana, dokumentācijas analīze, mācību stundu, nodarbību un pasākumu 

vērošana, intervijas un sarunas. Katrs skolas pedagoģiskais darbinieks mācību gada 

noslēgumā raksta pašvērtējumu par paveikto darbu, analizējot sasniegumus, 

nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. Skolas darba vērtēšanas rezultātus apspriež 

sanāksmēs pie skolas vadības, pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomes 

sanāksmēs, darbinieku sanāksmēs. Skolas administrācija vērtēšanā iegūto informāciju 

izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Regulāri tiek veidots pašvērtējuma ziņojums.  

Skolas darbinieki, skolēni, viņu vecāki un citas ieinteresētās puses tiek iepazīstinātas 

ar pašvērtējuma ziņojumu. Ir plānota skolas pašvērtējuma ziņojuma publicēšana 

skolas mājas lapā. Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto tālākā skolas darba 

plānošanā.  

       Skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2011./2012.- 2013./2014. mācību gadam. Tajā 

ir vispārēja informācija par skolu, tās mērķi un uzdevumi,  pašvērtējums, noteiktas   
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attīstības   prioritātes turpmākajiem 3 gadiem septiņās pamatjomās un to īstenošanas 

plānojums. Plānojums ietver katras pamatjomas un tās uzdevumu īstenošanas laika 

sadalījumu, atbildīgās personas, paredz resursus un pārraudzību. Skolas attīstības 

plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķi un iepriekš paveikto darbu. Skolas 

attīstības virzieni tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sēdē, skolas  padomes sēdē, 

savus ieteikumus sniedza skolēni, vecāki, pedagogi. Prioritātes un uzdevumi tiek 

koriģēti, veidojot darba plānu konkrētam mācību gadam. Katru gadu tiek veikta plāna 

izpildes izvērtēšana. Sasniegtos rezultātus analizē 1 reizi gadā un vajadzības gadījumā 

attīstības plānu pārskata un koriģē. Skolas vadība izvērtē attīstības plānā izvirzīto 

mērķu sasniegšanu un regulāri atskaitās par plāna īstenošanu skolas padomei.  

 

Stiprās puses  

 

 Regulāri tiek vērtēti dažādi skolas darba virzieni. 

 Skolotāji aktīvi iesaistās skolas darba vērtēšanā.  

 Skolas attīstības plāns ir izstrādāts, balstoties uz iepriekš paveikto. 

 Plāna veidošanā tika iesaistīti skolēni, vecāki un pedagogi. 

 Darba plāns mācību gadam tiek veidots, pamatojoties uz skolas attīstībai 

izvirzītajām prioritātēm. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 

 Skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību apzināšanā aktīvāk 

iesaistīt skolēnus, vecākus un skolas tehnisko personālu.  

 Regulāri publiskot skolas pašvērtējuma ziņojumu skolas mājas lapā. 

 

Rezultatīvā radītāja 7.2. SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA skolas darba vērtējums ir 3 (labi). 
 

7.2. SKOLAS VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA 

 

           Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā obligātā dokumentācija, kuras precīza 

izpilde  

tiek kontrolēta. Skolas darbību reglamentē skolas nolikums, iekšējās kārtības 

noteikumi,  

darba kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir izstrādāti 

demokrātiski  

apspriežot un ievērojot tiem izvirzītās prasības. Ir izstrādāta precīza skolas vadības 

struktūra. Skolas direktoram ir 3 vietnieki – 1 vietniece izglītības jomā, 2 vietnieces 

audzināšanas jomā, struktūrvienības vadītāja. Vietnieku tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos. Skolas vadības atbildības jomas ir 

zināmas visiem skolas darbiniekiem, skolēniem, viņu vecākiem. Skolotāju 

anketēšanas rezultāti liecina, ka lielākā daļa skolotāju  uzskata, ka skolas vadība prot 

uzklausīt un atbalstīt, ka attiecības ir koleģiālas, ka visi cenšas kvalitatīvi izpildīt tiem 

uzticētos pienākumus. Direktors konsultējas ar darbiniekiem svarīgos jautājumos, taču 

saglabā atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktors veido vadības komandu 

un deleģē funkciju izpildi, kā arī kontrole dažādu līmeņu darbinieku pienākumu 

izpildi. Vadības komandā ir laba savstarpējā sadarbība. Ir noteikta informācijas aprites 

sistēma: katru pirmdienu tiek organizētas pedagogu informatīvās sanāksmes, 

atjaunota informācija skolotāju istabā un skolas informācijas stendos, kā arī skolas 
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mājas lapā. Direktora vietniece izglītības jomā koordinē metodisko darbu skolā 

atbilstoši noteiktajai metodiskā darba kārtībai. Metodisko komisiju vadītāji nodrošina 

saikni starp pedagogiem un skolas vadību. Skolotāji atzīst, ka skolas vadība veicina 

radošu darbības vidi skolā, atbalsta dažādas izglītojamo un pedagogu aktivitātes darba 

pilnveidē un dažādošanā. 

 

 

 

Stiprās puses  

 Direktors veido vienotu komandu un nodrošina tās darbību.  

 Ir izstrādātā precīza skolas vadības struktūra. 

 Skolas darbu reglamentējošie dokumenti izstrādāti demokrātiski, iesaistot 

skolas darbā ieinteresētās puses. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un 

kontroles  

            darbu. 

 Turpināt skolas inovatīvo darbību. 

  

 Rezultatīva radītāja 7.2. SKOLAS VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA 

PĀRVALDĪBA skolas darba vērtējums ir 4 (ļoti labi). 

 

7.3. SKOLAS SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 

         Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem, skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi 

kopīgi risinot radušās problēmas un īstenojot skolas padomes pārstāvju izteiktos 

ierosinājumus skolas darba pilnveidošanā.   

         Skola augsti vērtē sadarbību ar Silmalas pagasta pārvaldi, Rēzeknes novada 

Izglītības pārvaldi un Rēzeknes novada pašvaldības institūcijām, kas nodrošina 

finansiālos resursus un atbalsta skolas attīstību. Skola sadarbojas ar Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju projekta „Draudzīga skola” ietvaros. Sadarbība ar Rēzeknes 

augstskolu, tika nodrošinātas un vadītas prakses vietas studentiem. Skola sadarbojas 

ar Rēzeknes pašvaldības policiju, rīko seminārus skolēniem par Bērnu 

likumpārkāpumu profilaksi. Uzsākta sadarbība ar „Mykoob” elektroniskā žurnāla 

darbības nodrošināšanai no 2012./2013.mācību gada. 

Izglītības programmu izstrādē un īstenošanas gaitā notiek sadarbība ar VISC un 

IKVD.  

Sadarbojamies ar dažādām kontrolējošām institūcijām- VUGD, Sanitāro inspekciju, 

Darba inspekciju.  

           Struktūrvienība Kruķu pamatskola sadarbojas ar Kruķu ciema Kultūras namu 

organizējot skolas ārpusstundu pasākumus. Cieša sadarbība ir ar Ružinas ciema un 

Kruķu ciema bibliotēkām, ar Ružinas doktorātu un Kruķu feldšeru-vecmāšu punktu.  

           Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. Par skolas darba 

rezultātiem sabiedrība tiek informēta laikrakstos „Silmalas dzīve”, „Rēzeknes vēstis”, 

„Izglītība un Kultūra”, kā arī caur skolas mājas lapu.    

          Skola, tās vadība un darbinieki cenšas aktīvi iesaistīties pašvaldības kultūras un 

sabiedriskās dzīves norisēs.  

 

Stiprās puses  
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 Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Silmalas pagasta pārvaldi, Rēzeknes 

novada pašvaldību un tās institūcijām.  

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Censties iesaistīties projektos ar citām valstīm. 

 Veidot jaunas sadarbības formas. 

 Pilnveidot darbu ar skolas padomi, popularizējot tās darbību sabiedrībā.  

 

Rezultatīvā radītāja 7.3. SKOLAS SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 

skolas darba vērtējums ir 3 (labi). 

 

5. TISKĀDU VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PAŠVĒRTĒJUMA  

KOPSAVILKUMA TABULA 

Joma un rezultatīvais radītājs Vērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs  

    1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 4 (ļoti labi) 

2. Mācīšana un mācīšanās  

    2.1. Mācīšanas kvalitāte 3 (labi) 

    2.2. mācīšanās kvalitāte 3 (labi) 

    2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  3 (labi) 

3. Izglītojamo sasniegumi  

    3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 3 (labi) 

    3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3 (labi) 

4. Atbalsts izglītojamiem  

    4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un 

           izglītojamo drošības garantēšana 

3 (labi) 

    4.2. Atbalsts personības veidošanā 3 (labi) 

    4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 3 (labi) 

    4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 3 (labi) 

    4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 3 (labi) 

    4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 4 (ļoti labi) 

5. Skolas vide  

    5.1. Mikroklimats 3 (labi) 

    5.2. Fiziskā vide 3 (labi) 

6. Skolas resursi  

   6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 3 (labi) 

   6.2. Personālresursi 4 (ļoti labi) 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

   7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 3 (labi) 

   7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 4 (ļoti labi) 

   7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 3 (labi) 

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA ATBILSTOŠI UZ PAŠVĒRTĒJUMA 

IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM 

Joma un rezultatīvais radītājs Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību saturs  

    1.1. Izglītības iestādes īstenotās 1. Pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot 
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izglītības programmas moderno tehnoloģiju iespējas. 

2. Turpināt sekot izglītības satura aktualitātēm un 

nodrošināt to ieviešanu mācību programmu satura 

realizācijā. 

2. Mācīšana un mācīšanās  

    2.1. Mācīšanas kvalitāte 1. Turpināt pilnveidot un attīstīt mācīšanas prasmes, 

apgūt jaunas darba formas un mācību metodes 

tālākizglītības kursos. 

2. Aprīkot mācību kabinetus ar modernām informācijas 

komunikāciju tehnoloģijām. 

    2.2. mācīšanās kvalitāte 1. Pilnveidot skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzi. 

2. Veidot skolēniem pozitīvo attieksmi pret mācīšanās 

procesu, izmantojot mācību stundās daudzveidīgās un 

mūsdienīgas mācību metodes un formas. 

    2.3. Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa  

1. Pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas iemaņas, kā arī 

savstarpējas novērtēšanas prasmes.  

3. Izglītojamo sasniegumi  

    3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas 

darbā 

1. Veicināt katra izglītojamā personisko atbildību par 

savu mācību darbu. 

2. Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus latviešu un 

angļu valodā, matemātikā, ķīmijā un fizikā. 

    3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

1. Paaugstināt izglītojamo zināšanu, prasmju apguves 

kvalitāti latviešu un angļu valodā pamatskolas un 

vidusskolas posmā. 

 

4. Atbalsts izglītojamiem  

    4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts un 

           izglītojamo drošības garantēšana 

1. Pilnveidot sadarbību ar skolas padomi skolēnu 

drošības un uzvedības jautājumu risināšanā. 

    4.2. Atbalsts personības veidošanā 1. Motivēt izglītojamos izmantot visas skolas 

piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai. 

2. Uzlabot darbu ar talantīgajiem bērniem.  

3. Izpētīt skolēnu intereses un izstrādāt jaunas interešu 

izglītības programmas. 

    4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 1. Izstrādāt skolas karjeras izglītības programmu. 

    4.4. Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

1. Uzlabot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, 

sekmējot piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

dažādos konkursos u.c. 

    4.5. Atbalsts izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām 

1. Veicināt individuālu dotumu attīstību skolēniem ar 

speciālām vajadzībām. 

    4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 1. Veicināt vecāku ieinteresētību un aicināt aktīvāk 

līdzdarboties mācību un audzināšanas procesā. 

 

5. Skolas vide  

    5.1. Mikroklimats 1. Turpināt skolas tradīciju izkopšanu. 

2. Turpināt sadarbību ar vecākiem. 

3. Turpināt darbu skolēnu iniciatīvas, atbildības un 

lepnuma par savu skolu attīstīšanā un skolēnu 

uzvedības uzlabošanā. 
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    5.2. Fiziskā vide 1. Turpināt kabinetu un klašu telpu labiekārtošanu un 

aprīkošanu ar modernajām tehnoloģijām. 

2. Renovēt struktūrvienības Kruķu pamatskolas bērnu 

spēļu laukumu. 

3. Turpināt renovācijas darbus Tiskādu vidusskolā. 

6. Skolas resursi  

   6.1. Iekārtas un materiāltehniskie 

resursi 

1. Paplašināt datortīklu, dodot iespēju katram 

skolotājam kabinetā izmantot datoru. 

2. Piesaistīt finansējumu, iesaistoties dažādu 

organizāciju projektu izsludinātajos konkursos. 

   6.2. Personālresursi 1. Rosināt plašāku pedagogu iesaistīšanos dažādos 

projektos. 

2. Veicināt vēl ciešāku sadarbību ar Izglītības pārvaldes 

psihologu. 

3. Skolā nepieciešams sociālais pedagogs. 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

   7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

1. Skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību 

apzināšanā aktīvāk iesaistīt skolēnus, vecākus un 

tehnisko personālu. 

2. Regulāri publiskot skolas pašnovērtējuma ziņojumu 

skolas mājas lapā. 

   7.2. Iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

1. Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, 

vadības pārraudzības un kontroles darbu. 

2. Turpināt skolas inovatīvo darbu. 

   7.3. Iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 

1. Censties iesaistīties projektos ar citām valstīm. 

2. Veidot jaunas sadarbības formas. 

3. Pilnveidot darbu ar skolas padomi, popularizējot tās 

darbību sabiedrībā. 

 
Iestādes vadītājs  Viktors Kovaļovs     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

 


