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Skolas misija 

Andrupenes pamatskola – Andrupenes pagasta izglītības un kultūras centrs. 

 

Skolas vīzija 

Sakārtotā vidē aktīvus un ieinteresētus skolēnus māca zinoši skolotāji. 

 

Skolas vērtības 

Cieņa  

Atbildība 

Attīstība  
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2. Skolas attīstības prioritātes 2021./2022. – 2023./2024.mācību gadam  

Kvalitatīvs, uz kompetenču 

attīstīšanu vērsts izglītības 

piedāvājums. 

2021./2022.mācību gads 2022./2023.mācību gads 2023./2024.mācību gads 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 
2021./2022.mācību gads 2022./2023.mācību gads  

COVID mājsēdes radīto 

izglītojamo pamatzināšanu 

nepilnību un trūkumu 

novēršana 

2021./2022.mācību gads 2022./2023.mācību gads  
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3. Skolas attīstības plāna īstenošana 2020. – 2023. gadā 

Mācību gads 2021./2022.-2023./2024. māc.gads. 

Prioritāte Kvalitatīvs, uz kompetenču attīstīšanu vērsts izglītības piedāvājums. 

Mērķis 1. Organizēt mācību procesu, balstoties uz kompetenču pieejas principiem.  

2. Nodrošināt izglītojamos ar izaugsmei un attīstībai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. 

3. Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesu, uzlabojot skolēnu, skolotāju, vecāku savstarpējo sadarbību.  

Novērtēšanas kritēriji  Stundās tiek pielietotas dažādas, daudzveidīgas mācību metodes stundas sasniedzamo rezultātu sasniegšanai; 

 Metodiskajās komisijās ir apspriesta mācīšanas metožu lietošana; 

 Apmeklēti kursi projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanai; 

 Skolotāju apmeklēto kursu izvērtējums; 

 Mācību grāmatas un mācību līdzekļi atbilst standarta prasībām; 

 VPD rezultāti liecina, ka skolēnu zināšanu un prasmju līmenis atbilst standartu prasībām; 

 Pedagogi aktīvi sadarbojas, realizējot pamatizglītības programmu prasības; 

 Notikusi skolēnu un vecāku aptauja. 

 

Darbības Atbildīgais Laiks Resursi  Kontrole un pārraudzība 

Nodrošināt kompetenču 

pieejā balstīta vispārējās 

izglītības satura ieviešanu 

2021./2022. – 2022./2023. 

mācību gada laikā 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību gada laikā Pedagogi 
Direktors, metodisko komisiju 

vadītāji 

Metodisko komisiju darbs 

metodiskā atbalsta 

sniegšanai skolotājiem 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību gada laikā Pedagogi 
Direktors, metodisko komisiju 

vadītāji 

Izmantojamo mācību 

līdzekļu atbilstības 

realizējamai izglītības 

programmai izvērtēšana un 

tālākās attīstības plānošana 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību gada laikā 
Pedagogi, Skola 2030 

materiāli 

Direktors, metodisko komisiju 

vadītāji 
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Mācību priekšmetu un 

audzināšanas kursu 

apmeklēšana kompetenču 

pieejā balstītā mācību satura 

ieviešanai 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību gada laikā 
Pedagogi, IZM, VISC u.c. 

organizētie kursi 

Direktors, metodisko komisiju 

vadītāji 

Valsts pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtēšana 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Marts-jūnijs Pedagogi 
Direktors, metodisko komisiju 

vadītāji 

Skolēnu, skolotāju un 

vecāku aptaujas par 

kompetenču pieejā balstītā 

mācību satura ieviešanas 

rezultātiem 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību gada beigas Pedagogi 
Direktors, metodisko komisiju 

vadītāji 

  



 
7 

Mācību gads 2021./2022.-2022./2023. māc.gads. 

Prioritāte Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. 

Mērķis 1. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana.  

2. Pedagogu savstarpējās sadarbības veicināšana.  

Novērtēšanas kritēriji  Pedagogi izmanto iespējas piedalīties tālākizglītības kursos, konferencēs un citos kompetences pilnveides 

pasākumos; 

 Pedagogi dalās kursos gūtajā pieredzē; 

 Skolotāju pašvērtējums par apmeklētajiem kursiem; 

 Visi pedagogi vismaz 36 stundas ir piedalījušies kvalifikācijas paaugstināšanas kursos 3 gadu laikā. 

 

Darbības Atbildīgais Laiks Resursi  Kontrole un pārraudzība 

Izmantot visas iespējas, lai 

atbalstītu skolotāju 

piedalīšanos tālākizglītības 

kursos  

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību gada laikā Pedagogi 
Direktors, metodisko komisiju 

vadītāji 

Skolotāju informēšana par 

aktuāliem kompetences 

pilnveides pasākumiem 
Direktors Mācību gada laikā 

Mācību centru, augstskolu, 

IZM, VISC piedāvājumi 
Direktors 

Skolas mācību priekšmetu 

pedagogu pieprasījuma 

izvērtēšana 

Direktors Mācību gada laikā  Direktors 

Valsts pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtēšana 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Marts-jūnijs Pedagogi 
Direktors, metodisko komisiju 

vadītāji 
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Mācību gads 2021./2022.-2022./2023. māc.gads. 

Prioritāte COVID mājsēdes radīto izglītojamo pamatzināšanu nepilnību un trūkumu novēršana 

Mērķis 1. Nodrošināt izglītojamo tālākajam mācību darbam nepieciešamo pamatzināšanu līmeni   

Novērtēšanas kritēriji  Pedagogi ir veikuši skolēnu priekšzināšanu diagnostiku; 

 Nepieciešamības gadījumā tiek mainīts mācību priekšmeta stundu plānojums; 

 Pedagogi vada individuālās un grupu konsultācijas mācību priekšmetā; 

 Skola piedalās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 

 Skola piedalās projektā “PuMPuRS”; 

 Skola piedalās programmā “Latvijas Skolas soma”; 

 Skola piedalās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 

 Skolēnu vairākumam ir pozitīva izaugsmes dinamika. 

 

Darbības Atbildīgais Laiks Resursi  Kontrole un pārraudzība 

Skola piedalās projektā 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai” 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Projekta realizēšanas 

laikā  

Projekta finansējums; skolas 

pedagogi  
Direktors 

Skola piedalās projektā 

“PuMPuRS” 
Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Projekta realizēšanas 

laikā  

Projekta finansējums; skolas 

pedagogi  
Direktors 

Skola piedalās programmā 

“Latvijas Skolas soma” 
Klašu audzinātāji 

Projekta realizēšanas 

laikā  

Projekta finansējums; skolas 

pedagogi  
Direktors 

Skola piedalās projektā 

“Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības 

iestādēs” 

Klašu audzinātāji 
Projekta realizēšanas 

laikā  

Projekta finansējums; skolas 

pedagogi  
Direktors 

Pedagogi vada individuālās 

un grupu konsultācijas 

mācību priekšmetā 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 
Mācību gada laikā Pedagogi Direktors 

Pedagogi veic skolēnu 

priekšzināšanu diagnostiku 

mācību gada sākumā un pēc 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 
Mācību gada laikā Pedagogi Direktors 
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nepieciešamības mācību 

gada laikā 

Skolēnu izaugsmes 

dinamikas analīze 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 
Mācību gada beigās Pedagogi Direktors 
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4. Papildinājumi 

 

Saturs Piezīmes 

  

  

  

  

  

  

 


