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IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES METODISKAJĀ DARBĀ:

Sniegt metodisko atbalstu skolotājiem, nodrošināt

teorētisku, metodisku atbalstu mācību, pētnieciskajam un

izziņas darbam, inovāciju ieviešanai, veicināt kompetenču

pieejā balstīta mācību satura ieviešanu.

Prioritātes:

 Kompetenču pieejā balstīta mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību 

procesā.

 Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā. 

 Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.

Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības 

procesā.



OLIMPIĀDES

2018./20189 mācību gadā skolēni piedalījās sekojošās olimpiādēs:

bioloģijas olimpiādē;

fizikas olimpiādē;

ķīmijas olimpiādē;

ģeogrāfijas olimpiādē.

Olimpiādes notika tiešsaitē.

Ierosinājumi:

Jāmudina skolēnus piedalīties novada olimpiādēs, jo līdzdalība olimpiādēs būtiska 

mācību procesa sastāvdaļa, kas attīsta skolēna prasmes un iemaņas darboties 

nestandarta situācijās un liek skolotājam paplašināt pedagoģiskās prasmes.



OLIMPIĀŽU ORGANIZĀCIJAS UN NORISES 

VĒRTĒJUMS (1.):
Bioloģijas olimpiādē piedalījās  23 skolēni no Dagdas vidusskolas, Ezernieku 

vidusskolas ,  Andzeļu pamatskolas. Iegūtas 6 godalgotas vietas un 2 

atzinības.

Fizikas olimpiādē piedalījās 4 skolēni no Dagdas vidusskolas un Andzeļu

pamatskolas. Iegūtas 2 godalgotas vietas un 2 atzinības.

Ķīmijas olimpiādē piedalījās  12 skolēni no Dagdas vidusskolas, Ezernieku 

vidusskolas un Andzeļu pamatskolas. Iegūta 1 godalgota vieta un 3 atzinības .

Ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās 2 skolēni no Dagdas vidusskolas.

Iegūtas 2 godalgotas vietas.

Latgales  atklātajā dabaszinību olimpiādē  pamatskolām piedalījās  

Ezerniekuvidusskolas un Andzeļu pamastkolas skolēni. Andzeļu pamaskolas

komanda ieguva 2. vietu.



Dagdas vidusskolas 9. klases skolēns  Ņikita Šaļtis piedalījās Valsts bioloģijas 

olimpiādē. (skolotāja D. Kiseļova)

Andzeļu pamatskolas 9. klases skolēns Danila Sinicins piedalījās Valsts 

fizikas olimpiādē (skolotājs V. Bartušs) un Valsts ķīmijas olimpiādē (skolotāja 

S. Platace).



PASĀKUMI:
2018./2019. mācību gadā Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības 

darbu konferencē Daugavpilī  piedalījās Dagdas vidusskolas skolēni:  

Daniela Čapkeviča . Klainfeltera sindroms. Ieguva 3. pakāpes diplomu. 

Raitis Ižiks.  Mākslinieciskā ilustrācija vektorgrafikā.  Ieguva 3. pakāpes 

diplomu. 

Elīna Staģe. Jonu noteikšana Dagdas attīrīšanas iekārtu dūņās un to 

izmantošana. Ieguva 3. pakāpes diplomu.

Ezernieku vidusskolas skolniece:

Violeta Milaševiča. Zobu pastas un to alternatīvas.  Saņēma pateicību. 



PASĀKUMI:

2018. gada novembrī novada skolās notika fotokonkurss “Latvijas ainavas 

pērles”  veltīts Latvijas simtgadei.   

Sagatavota vides spēle pamatskolā.



ATBALSTA PASĀKUMI:
27.08.2018. Dabaszinību un informātikas skolotāju seminārs

Darba kārtība:  

 2017./2018. m.g. darba izvērtējums.

 MA darba plānošana 2018./20189 mācību gadam. 

2018. gada decembrī skolotāju pieredzes apmaiņa par caurvijām mācību procesā

28.03.2019. MA sanāksme “Kompetencēs balstīta izglītība”

2019. gada maijā novada skolotāji apguva pedagoga profesionālās 

kompetences pilnveides programmu «Mācību priekšmetu standartā noteikto 

prasmju, zināšanu, attieksmju un kompetenču apguves plānošana un 

sasniegtā rezultāta novērtēšana»



MĀCĪBU DARBS:

2018./2019. mācību gadā tika organizēti valsts diagnosticējošie darbi: 

 dabaszinībās 6. klasei .

Diagnosticējošajā darbā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas, prasmes un 

iemaņas atbilstoši mācību priekšmeta standartam.

 valsts diagnosticējošais  laboratorijas darbs fizikā un ķīmijā  11. klasei.

Diagnosticējošajos darbos tika pārbaudītas skolēnu zināšanas, pētnieciskās 

prasmes un iemaņas atbilstoši mācību priekšmeta standartiem.



MĀCĪBU DARBS:

2018./2019. mācību gadā  novada  12. klašu skolēni kārtoja centralizētos 

eksāmenus ķīmijā un bioloģijā.

Eksāmenu informātikā vidusskolā  kārtoja Ezernieku vidusskolas un Dagdas 

vidusskolas skolēni.



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI (1):

Mācību gada sākumā izvirzītie uzdevumi tika izpildīti.

2019./2020. mācību gadā veicināt kompetenču pieejā balstītu mācību satura 

ieviešanu;

turpināt  darbu ar talantīgajiem skolēniem, attīstīt un pilnveidot pētnieciskā 

darba prasmes.



Paldies visiem MA skolotājiem par sadarbību 

un līdzdalību!

Dabaszinību un informātikas skolotāju MA vadītāja L. Kudrjavceva


