
Ezernieku vidusskolas Labās prakses piemēri 2017./18.m.g. 

 

 Sakopta skolas un apkārtējā vide. 

 

 Tiek uzturēta kārtībā un aktīvi izmantota jaunā sporta zāle ne tikai skolas, bet 

arī pagasta un novada vajadzībām. 

 

 Augsti skolēnu sasniegumi Dagdas un Krāslavas novadu apvienotajās 

olimpiādēs latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, matemātikā, fizikā, kā 

arī  Dagdas novada krievu valodas ( kā svešvalodas), vizuālās mākslas un 

mājturības olimpiādēs.   
 

 1.vieta iegūta Dagdas novada skatuves runas konkursā. 

                       
 Godalgotas vietas skolēniem ir atklātajā latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē Daugavpilī un Latgales reģiona 1.atklātajā valodu olimpiādē. 

 

 1.vietu Mājturības un tehnololoģiju un mājsaimniecības 19. valsts olimpiādē  

mājsaimniecībā ieguva 11.klases skolniece. 

. 

 Piedalīšanās Dagdas novada,  Latgales reģiona un Latvijas skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencēs.  

1. un 2. pakāpes diplomu ieguve matemātikā, bioloģijā, latviešu valodniecībā, 

vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā un veselības zinātnē Dagdas novadā. 

1.pakāpes diplomu ieguve bioloģijā un matemātikā, 2. un 3.pakāpes diplomi 

vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā un veselības zinātnē Latgales 

reģionā. 

 

 Piecu 11.klases skolēnu dalība  42.Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē. 

1.pakāpes diplomu ieguva skolniece, kas uzstājās ar zinātniskās pētniecības 

darbu matemātikā. 

 

 2.-9. klašu skolēni iesaistījās starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs”. 

 

 Risinot karjeras izglītībai izvirzītos uzdevumus, skolēni piedalās mācību 

ekskursijās uz izglītības iestādēm un uzņēmumiem, tiekas ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 

 

 Augstus rezultātus gūst skolas volejbola komandas, izcīnot godalgotas vietas 

Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs,  bet apvienotā 10.-12. klašu komanda 

1.vietu Latvijas kausa izcīņā vidusskolām un 2.vietu „AKZO NOBEL  

CUP2017” Igaunijas skolu kausa izcīņā volejbolā. 

 

 Skola iesaistījusies ESF projektos „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” (projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001) un  „Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) 
 

 2017./2018.m.g. esam Mammadaba Dienvidlatgales vēstniecības skola. Aktīvi 

turpinām piedalīties dažādās aktivitātēs projekta ietvaros - LVM Meža 



ekspedīcijā, putnu vērošanas pasākumā, ārpusklases aktivitātē „Dzīvnieku 

pēdas”, meistardarbnīcās „Lietas no dabas materiāliem”, apkārtējās vides 

pētīšanā, skolēnu radošo darbu un zīmējumu izstādēs, ekskursijā uz Latvijas 

Meža dienām Tērvetes dabas parkā. 

 

 Uzsākts Erasmus + starptautiskais projekts „Laimīgi cilvēki mainīs pasauli” 

(“Happy People Will Change the World”). Sadarbības partneri Slovēnija, 

Itālija, Spānija, Polija un Portugāle. 

 

 6.kl.skolēni AS "Rīgas Dzirnavnieks" rīkotajā Vislatvijas Putras programmas 

čempionātā ir izveidojuši reklāmu auzu pārslu putrai un žūrijas un speciālā 

facebook balsojumā 5. – 8.klašu grupā uzvarēja un balvā saņēma galda 

futbolu. 

 

 


