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VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS
Majoru vidusskola (turpmāk – Skola) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk –

Pašvaldība) dibināta izglītības iestāde, kas īsteno pirmskolas, vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir
Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi izglītības
iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti, dokumenti un Majoru vidusskolas
nolikums.

Majoru vidusskolas dibinātājs ir Jūrmalas pilsētas dome. Juridiskā adrese
Jūrmala, Rīgas iela 3, LV- 2015

Majoru vidusskolas reģistrācijas apliecība Nr.2913901352 izsniegta 06.07.2011.
Izglītības iestādes akreditācijas lapa 2739 izsniegta 07.11.2013. Nākošās

akreditācijas termiņš -2019. gada 10.novembris.
Latvijas republikas valsts ieņēmumu dienestā Majoru vidusskola reģistrēta

Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000051627 1996.gada 13. martā.
Majoru vidusskola atrodas starp dzelzceļu un Lielupi. Ceļā uz skolu izglītojamie

var izmantot gan vilcienu, gan autobusu.
IZGLĪTOJAMO SKAITS
2017./2018. mācību gadā Majoru vidusskolā mācās 427 izglītojamie:
 pirmskolas grupa-7
 1. – 9.klasēs-362
 10.-12. klasēs -58
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Informācija par skolā īstenotām izglītības programmām(IP)
Nr. IP kods IP nosaukums Licences

Nr.
Licences

izdošanas datums
1. 21011111 Pamatizglītības programma V-4530 25.07.2011.
2. 01011111 Pirmskolas izglītības programma V-4529 25.07.2011.
3. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma

izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem

V-4531 25.07.2011.

4. 31011011 Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

V-4481 14.07.2011.
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SKOLAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
 daudzveidīgas izglītības programmas: pirmsskolas, pamatizglītības, speciālāspamatizglītības un vispārizglītojošā vidējā izglītība;
 atbalsta personāla: izglītības psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, medicīnasmāsas pieejamība,
 izglītojamo nodrošināšana ar kvalitatīvu ēdināšanu no pašvaldības piešķirtajiemlīdzekļiem un valsts finansētajām brīvpusdienām pirmskolas un 1.- 12. klašuizglītojamajiem,
 materiālās palīdzības ietvaros Jūrmalas dome visiem 1.-12. klašu izglītojamiempiešķīrusi bezmaksas sabiedrisko transportu pilsētā;
 dalība Lauku atbalsta dienesta programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”;
 skolas līdzdalība Eiropas Savienības e Twinning programmā, darbība Erasmus+projektos,
 1.-4. klašu izglītojamajiem nodrošināta iespēja mācīties un pavadīt laikupagarinātās dienas grupās,
 10. - 11. klašu izglītojamie veiksmīgi apgūst zinātniski pētnieciskā darbarakstīšanas prasmes,
 izglītojamajiem ir iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatus, darboties JuniorAchievement programmā,
 franču valodas apguve no 10. klases,
 laba sporta bāze sporta programmas un interešu izglītības programmu īstenošanai,
 8-13 gadu vecu izglītojamo brīvā laika mērķtiecīgas pavadīšanas iespējas „Vasarasnometnē”,
 plašs interešu izglītības programmu piedāvājums.Majoru pamatskola piedāvā papildus fakultatīvus:
Mājturība un tehnoloģijas 1.-4. klasēm.
Krievu valoda 5. klasēm.
Skolā tiek piedāvātas šādas interešu izglītības nodarbības:
Koris 1.klasēm, 3.-4.klasēm, 5.-12. klasēm;
Ansamblis 6. – 9.klasēm
Teātris1. –4. klasēm un 5.- 12.klasēm;
Skolas muzejs
Vizuālajā mākslas pulciņš
Vides pulciņš “Mēs dabā” 5.-9.klases
Sporta pulciņi
Skolas avīzes MTE veidošana
Deju grupa „Virziens”
SKOLAS PERSONĀLA KVALITATĪVAIS SASTĀVS
Skolā strādā 41 pedagoģiskais darbinieks, no tiem:
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 ar augstāko izglītību - 41 pedagogs
 ar maģistra grādu- 14 pedagogi
 no tiem, ar maģistra grādu pedagoģijā- 7 pedagogi
SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS
 Maznodrošinātās ir 25 izglītojamo ģimenes.
 61 izglītojamie dzīvo nepilnās ģimenēs.
 2 izglītojamie dzīvo smaga riska ģimenēs.
 3 skolēniem tendence kavēt skolu.
 Sociālās vides uzlabošanai skola sadarbojas ar BTA speciālisti, Bāriņtiesu, valsts
un pašvaldības policiju, Labklājības pārvaldi, Izglītības pārvaldes speciālistiem.

SKOLAS BUDŽETA NODROŠINĀJUMS
Skolas finanšu līdzekļus veido: valsts piešķirtā mērķdotācija,

 pašvaldības budžeta līdzekļi.
Citus finanšu līdzekļus veido ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā saskaņoto un
atļauto maksas pakalpojumu sniegšanas.
Valsts piešķirtais finansējums nodrošina: pedagoga darba algas,

 daļēji mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina: sociālā pedagoga, pirmsskolas pedagogu algas,

 skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus,
 saimnieciskā (tehniskā) personāla algas,
 grāmatu un mācību līdzekļu iegādi,
 remonta un celtniecības darbu apmaksu.

Skolai ir pašvaldībā apstiprināts budžets izglītības programmu realizēšanai, skolas
darbības nodrošināšanai un attīstībai.

 Skolas budžets 2017. gadam 1074934 Euro,
t.sk., no maksas pakalpojumiem 11499 Euro
Mērķdotācija 480426 Euro
Pedagogu algas 472125 Euro
Mācību literatūra (grāmatas) 4700 Euro
Mācību līdzekļi 3601 Euro
Ēdināšana 44350 Euro
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 Pašvaldības budžets: 458915 Euro
Mācību literatūra (grāmatas) 4309 Euro
Mācību līdzekļi 5564 Euro
Ēdināšana 73530 Euro
Vasaras nometnes ar ēdināšanu 924 Euro

Majoru vidusskolas stiprās puses un attīstības vajadzībasskolas darba pašvērtējuma 7 pamatjomās
Skolas darba stiprās puses2014.-2017.gadam Turpmākās attīstības vajadzības2017.-2022.gadam1. Mācību saturs

1.1.Skolas īstenotāsizglītībasprogrammas
- Visos mācību priekšmetos izstrādātimācību satura tematiskie plāni.- Izglītojamajiem ar mācīšanāstraucējumiem izstrādāti individuāliemācību plāni.- Izglītojamie ar mācīšanāstraucējumiem sekmīgi integrēti klašukolektīvos.- Skolas Metodiskā padome unMetodiskās komisijas veiksmīgikoordinē mācību priekšmetuprogrammu izvēli.- Plaša interešu izglītības programmudaudzveidība.- Izglītojamie ir pilnībā nodrošināti armācību grāmatām visos izglītībasposmos.

- Turpināt kompetenču pieejā balstītumācību satura apguvi.- Turpināt attīstīt pedagogusadarbību, veidojot individuālāsmācību priekšmetu programmas.- Pilnveidot izglītojamo lasītprasmi,digitālo kompetenci mācību saturaapguvē.

2. Mācīšana un mācīšanās
2.1.Mācīšanaskvalitāte

- Skola regulāri izvērtē pedagogudarba kvalitāti.- Katru gadu skolotāji veic skolas unsava darba pašvērtējumu.- Lielākā daļa pedagogu apguvuši unizmanto daudzveidīgas unmūsdienīgas mācību metodes.- Daudzi skolotāji plaši izmantoinformāciju un komunikācijutehnoloģiju un interneta iespējasradošam mācību darbam.- Pedagogi rosina izglītojamos aktīvi

- Informāciju tehnoloģiju plašākaizmantošana mācību procesā.- Mācību priekšmetu kabinetupapildināšana ar jauniem mācībulīdzekļiem un informācijutehnoloģijām pamatskolai unvidusskolai.- Skolotāju tālākizglītība, turpmākāiesaistīšanās Eiropas Savienības uneTwining projektos.- Turpmākā atbalsta sniegšanaizglītojamajiem ar mācīšanās
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iesaistīties olimpiādēs, konkursos undažādos projektos.- Pedagogiem, kuri strādā arizglītojamajiem, kuriem ir mācīšanāstraucējumi, ir atbilstoša izglītība, viņisavā darbā izmanto atbilstošasmācību metodes.- Izstrādāta noteikta kārtība skolēnuzinātniski pētnieciskai darbībai.

traucējumiem individuālo spējuattīstīšanā.

2.2.Mācīšanāskvalitāte
- Katram izglītojamajam ir iespējaizvērtēt savus mācību sasniegumus,plānot turpmāko karjeru.- Skolā sistemātiski un mērķtiecīgianalizē katra izglītojamā izaugsmesdinamiku. Ar to tiek iepazīstinātiizglītojamo vecāki. Katru mēnesivecāki saņem sekmju izrakstus no e-klases papīra formātā, divas reizesgadā notiek individuālās sarunas arvecākiem par izglītojamosasniegumiem, bieži tajās piedalāsarī paši izglītojamie.- Skolotāji rosina izglītojamos veiktpašnovērtējumu.- Visi skolotāji strādā sistēmā e-klase,sadarbojas ar izglītojamajiem un viņuvecākiem.- Atbalsta personāls sniedz regulāruatbalstu izglītojamajiem un viņuvecākiem.- Izglītojamajiem kopumā ir pozitīvaattieksme pret mācību procesu,kopīgos projektos viņi apguvušiprasmi sadarboties. Izglītojamie,kuriem ir problēmas mācību vielasapguvē, apmeklē konsultācijas,saņem atbalsta personāla palīdzību.

- Visas skolas dokumentācijaselektroniska aprite.- Turpināt darbu pie izglītojamomācīšanās motivācijas unpašvērtējuma.- Turpināt darbu pie izglītojamouzvedības un iekšējās kārtībasnoteikumu ievērošanas.

2.3.Vērtēšana kāmācību procesasastāvdaļa

- Skolā tiek realizēta vienotavērtēšanas kārtība- Apkopota informācija parizglītojamo sasniegumiem mācībugadā un pārbaudes darbos- Veikta vērtējumu analīze

- Turpināt dažādot pārbaudes darbuformas.- Pilnveidot sadarbību starpskolotājiem, izglītojamiem un viņuvecākiem sistēmā e- klase.- Pilnveidot prasmes vērtēt mācībusasniegumus izglītojamiem ar
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Metodiskajās komisijās, Pedagoģiskāpadomē un izvirzīti turpmākieuzdevumi.- Sistēmas e-klase izmantošanavērtēšanas procesā un informācijasapmaiņā ar izglītojamiem un viņuvecākiem.

mācīšanās traucējumiem.

3. Skolēnu sasniegumi
3.1.Skolēnu sasniegumiikdienas darbā

- Regulārs darbs ar skolēnudienasgrāmatu, motivējotpaaugstināt mācību sasniegumus.- Tendence samazināties nepietiekamoun pieaugt optimālo vērtējumuskaitam.

- Motivēt izglītojamos savlaicīgiapmeklēt konsultācijas- Klašu audzinātājiem veiktnepieciešamās pārrunas unpasākumus ar izglītojamiem, viņuvecākiem, balstoties uz skolāizveidoto kārtību „Darbs arizglītojamiem, kuriem irproblēmas”.- Turpināt katru mēnesi informētizglītojamo vecākus par viņu bērnamācību sasniegumiem un iesaistītviņus izglītojamā motivācijasveicināšanā.- Turpināt meklēt metodes, kāuzlabot izglītojamo motivācijumācīties pēc savām spējām, laisasniegtu pēc iespējas augstākusrezultātus ikdienas darbā.- Skolotājiem meklēt metodiskusrisinājumus izglītojamo interesesradīšanai un spēju atraisīšanai visosmācību priekšmetos
3.2.Skolēnu sasniegumivalsts pārbaudesdarbos

- Valsts pārbaudes darbu rezultāturegulāra analīze pedagoģiskāspadomes sēdēs, secinājumuizmantošana darba pilnveidē.- Centralizēto eksāmenu rezultāturādītāji augstāki nekā valstī kopumā,augsti rezultāti nekā lielo pilsētu unvidusskolu grupā.

- Metodiskām komisijām izvērtētzināšanas, prasmes un iemaņasuzdevumos, kuros bija augstisasniegumi un uzdevumos, kurisagādāja grūtības.- 3. un 6.klasēs priekšmetuskolotājiem, izvērtējot katraizglītojamā sasniegumusindividualizēt ikdienas mācībuprocesu, tā paaugstinot katraizglītojamā mācību sasniegumus.- Paaugstināt izglītojamosasniegumus dabaszinību jomā unLatvijas vēsturē.
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4. Atbalsts skolēniem
4.1.Psiholoģiskais unsociālpedagoģis-kais atbalsts unskolēnu drošībasgarantēšana(drošība un darbaaizsardzība)

- Izglītojamajiem un viņu vecākiempieejami atbalsta personālapakalpojumi.- Izglītojamo drošībai slēgtas ārdurvis.- Drošības nedēļā izglītojamie unskolas darbinieki apgūst praktiskāsiemaņas rīcībai nestandartasituācijās.- Daudzpusīgi ārpusklases pasākumi,kuros popularizē veselīgudzīvesveidu.

- Turpināt sadarbību ar Valstspoliciju un pašvaldības policijupalīdzības sniegšanā sociālā riskaģimenēm.- Rosināt vecākus informēt skolu parviņu bērnu veselību unindividuālajām vajadzībām.

4.2.Atbalsts personībasveidošanā
- Skolā darbojas skolēnu padome, kuraaktīvi iesaistās skolas darba unārpusskolas aktivitātēs.- Skola nodrošina dažādu interešuizglītības programmu pieejamību.- Izglītojamajiem ir augsti sasniegumikoru skatēs, sporta pasākumos, valstsun starptautiskos konkursos unprojektos.- Veiksmīga sadarbība ar Raiņa unAspazijas muzejiem Jūrmalā.- Izglītojamie aktīvi iesaistās projektospar bērnu tiesību aizsardzību undrošību.

- Pilnveidot vidusskolas tradīcijas.- Iesaistīt vecākus un sabiedrībukultūrizglītības pasākumos.- Veicināt lepnumu par skolu.

4.3.Atbalsts karjerasizglītībā
- Skolā ir pieejama informācija parkarjeras iespējām.- Tiek īstenota karjeras izglītībasprogramma 1.-12. klasēm.- Tiek organizēti dažādi pasākumikarjeras izglītībā.- Visi 9.-12. klašu absolventi turpinatālāko izglītību.

- Rīkot pasākumus par perspektīvāmprofesijām nākotnē- Skolas mājas lapā izveidot sadaļupar karjeras izglītību.

4.4.Atbalsts mācībudarbadiferenciācijai

- Izglītojamajiem ir iespējas attīstītsavu talantu, piedaloties mācībupriekšmetu olimpiādēs skolā, pilsētāun valstī.- Izglītojamiem katru gadu ir labisasniegumi mācību priekšmetuolimpiādēs.- Izglītojamie aktīvi un ar panākumiempiedalās konkursos, projektos un

- Turpināt darbu pie izglītojamoiesaistīšanas dažādos starptautiskosprojektos.- Sniegt palīdzību izglītojamajiem armācīšanās traucējumiem.- Izstrādāt individuālās izglītībasprogrammas atbalsta sniegšanāizglītojamajiem, kuri atgriežas vaiuzsāk mācības skolā no citām
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zinātniski pētnieciskajos darbos.- Skola sekmīgi īsteno programmuizglītojamajiem ar mācīšanāstraucējumiem.- Skolas atbalsta personāls sniedzatbalstu izglītojamajiem ar mācīšanāsgrūtībām, sniedz konsultācijas unsadarbojas ar skolotājiem un klašuaudzinātājiem.

valstīm.

4.5.Atbalstsizglītojamiem arspeciālāmvajadzībām

- Pedagogi un atbalsta personāls irizglītoti speciālajā pedagoģijā, sniedzkvalitatīvu atbalstu izglītojamajiem,nodrošinot korekcijas, rehabilitācijasun atbalsta pasākumus.

- Uzlabot izglītības pieejamībuizglītojamajiem ar speciālajāmvajadzībām, ierīkojot uzbrauktuvipie skolas ieejas un plānot liftaierīkošanu.
4.6.Sadarbība arizglītojamā ģimeni

- Izglītojamo vecāki saņem vispusīguinformāciju par skolas darbību- Vecāki iesaistās skolas rīkotajospasākumos- Skolas padome iesaistās skolas darbā

- Ieinteresēt vecākus apmeklētindividuālās sarunas ar klasesaudzinātājiem, piedalīties klases unskolas vecāku sapulcēs- Iesaistīt visus vecākus e-klasesizmantošanā- Iesaistīt vecākus un sabiedrībuskolas kultūrizglītības pasākumos.
5. Skolas vide
5.1.Mikroklimats - Bagātas skolas kultūrvēsturestradīcijas- Daudzveidīgas ikgadējās skolastradīcijas- Labvēlīga sadarbības vide- Taisnīga un vienlīdzīga attieksmeskolas kolektīvā- Regulāra iesaistīšanās labdarībaspasākumos

- Uzlabot izglītojamo uzvedības unsaskarsmes kultūru, īpašistarpbrīžos.- Vairāk iesaistīt Skolēnu padomilabas uzvedības un saskarsmeskultūras veidošanā.- Turpināt pilnveidot klašusadarbības formas ar skolaspsihologu.- Vecāku bezatbildības gadījumospiesaistīt Labklājības pārvaldi,Bērnu tiesību aizsardzībasinspektori un Bāriņtiesu.
5.2.Skolas fiziskā vide - Telpas ir tīras un estētiskinoformētas.- Skaistas gleznu galerijas.- Skaista skolas aktu zāle

- Izveidot rotaļlaukumu skolasiekšpagalmā.- Veikt rekreācijas telpu un klašuremontus.- Ierīkot uzbrauktuvi pie skolas ieejasun piemērot telpas cilvēkiem arkustību traucējumiem.
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6. Skolas resursi
6.1.Iekārtas unmateriāli tehniskieresursi

- Skolā ir nepieciešamie materiālieresursi izglītības programmuīstenošanai
- Papildināt mācību kabinetus unatjaunot ar jauniem datoriem,tehniskajiem līdzekļiem un mācībumateriāliem.- Rekonstruēt fizikas, ķīmijas unzēnu mājturības un tehnoloģijukabinetus.

6.2.Personālresursi - Skola ir pilnība nodrošināta ar visiemnepieciešamajiem personālresursiem.- Visi pedagogi aktīvi iesaistās skolas,pilsētas un valsts metodiskajā darbā.- Pedagogi aktīvi iesaistāstālākizglītībā un starptautiskosprojektos.

- Turpināt skolotāju tālākizglītībuatbilstoši vidusskolas statusam.- Skolotāju tālākizglītībā izmantotVirtuālās skolas piedāvātāsiespējas.- Turpināt darbu Eiropas Savienībasprojektos.
7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1Skolas darbapašvērtēšana unattīstībasplānošana

- Nepārtraukta skolas attīstībasplānošana.- Visu ieinteresēto pušu iesaistīšanāsskolas attīstības plānošanā.

- Skolas pedagogu aktīvākaiesaistīšanās skolas attīstības plānaun pašvērtējuma ziņojumaveidošanā.
7.2.Skolas vadībasdarbs

- Skolas vadība veiksmīgi koordinē unpārrauga personālu.- Vadības komandai ir laba sadarbība.- Skolā tiek veicināta personālatālākizglītība.- Skolas vadība lēmumus pieņemdemokrātiski, iesaistot visasieinteresētās puses.

- Turpināt pedagogu tālākizglītību,atbilstoši attīstības plānaprioritātēm.- Turpināt pedagogu iesaistīšanuEiropas Savienības projektos.- Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmumaizpildi.
7.3.Iestādes sadarbībaar citāminstitūcijām

- Skolai ir laba sadarbība ar Jūrmalasdomi un Izglītības pārvaldi.- Skolai ir veiksmīga sadarbība arpašvaldības institūcijām unnevalstiskajām organizācijām.- Skolai ir laba starptautiskā sadarbībaar skolām Eiropā.

- Turpināt uzsāktos projektus unstiprināt sadarbību ar skolāmEiropā.- Turpināt iesaistīt eTwinningprojektos dažādu priekšmetuskolotājus.- Turpināt darbu pie vecākuiesaistīšanas projektu īstenošanasdarbā.
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Skolas darbības pamatmērķi
Vīzija:Sadarbība kopīgu mērķu un rezultātu apzināšanā - labvēlīgas vides un augstasmācīšanas un mācīšanās motivācijai.
Misija:Radošas, motivētas un brīvas personības un sabiedrības veidošana, balstītademokrātiskas vides un kultūras telpas saglabāšanā, mijiedarbībā, bagātināšanā,piederības stiprināšanā Latvijas zinātnes un kultūras telpai.
Skolas darbības pamatmērķis:Izglītojamo individuālo spēju attīstīšana, sekmīgi iekļaujoties mūsdienu globālajāpasaulē.
Skolas uzdevumi:1. īstenot licencētās izglītības programmas;2. radīt apstākļus zināšanu un prasmju apguvei, kas nepieciešamas praktiskaidarbībai un izglītošanās turpināšanai;3. veicināt izglītojamo atbildību par savu mācību darbu un to rezultātiem;4. veidot apstākļus garīgas un fiziski attīstītas, sociāli aktīvas personībasattīstībai;5. uzlabot informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem, palielināt vecākuatbildību par viņu bērnu sasniegumiem;6. radīt iespējas izglītojamo pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes unpatriotisma stiprināšanai, rosinot izglītojamos aktīvai un radošai darbībai savas valsts,pilsētas un skolas labā;7. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.

Informatīvā sēde

Operatīvais darba plāns nedēļai

Dokumentu darba formas

Gada
analīze
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Majoru vidusskolas ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2017.-2022.gadam.
Nr.p.k.

Skolas darbībaspamatjomas 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022.

1. Mācību saturs Mācību metožu unmetodisko paņēmienudažādošana, sadarbībasveicināšana starpskolotājiem, skolēniemun viņu vecākiem

Lietpratībāsbalstīta vispārējāsizglītības saturaieviešana.

Lietpratībās balstītavispārējās izglītībassatura ieviešana.
Skolēnu mācībuprasmju attīstībazināšanu atrašanā unuzkrāšanā,kultūrvēsturiskāmantojuma apgūšanā

Lietpratībās balstītavispārējās izglītībassatura ieviešana.

2. Mācīšana unmācīšanās Jauno tehnoloģiju unjaunajam izglītībassaturam atbilstošumācību metožuizmantošana izglītībasprocesā.

Sekmēt sadarbībaspedagoģijulietpratībās balstītujauno izglītībasstandartukontekstā.Izglītojamaislīdzdarbojasmācību mērķuizvirzīšanā.

Mācību priekšmetuvērtēšanas kritērijuaktualizēšana
Sadarbības unproblēmurisināšanas prasmjupilnveide.

Jaunu mācību mērķuizvirzīšana, balstotiesuz apgūtajām pamataun caurviju prasmēm

3. Izglītojamosasniegumi Individuāla atbalstanodrošināšanatalantīgajiemizglītojamajiem unmotivācijas veicināšanadalībai olimpiādēs,konkursos unsacensībās.

Mācību procesammotivējoša unatbalstu iekļaujošaskolēnusasniegumuvērtēšanas procesaīstenošana

Skolēnu iesaistīšanainterešu izglītībā unskolēnu atbildībaspaaugstināšana parmācību rezultātusasniegumiem

Skolēnu motivēšanaun personīgāsatbildībaspaaugstināšanaaugstāku mācīburezultātusasniegšanai.

Skolēnu motivēšanaun personīgāsatbildībaspaaugstināšanaaugstāku mācīburezultātusasniegšanai.
4. Atbalstsizglītojamiem Izglītojamo karjerasizglītības sistēmaspilnveidošana

Pilsoniskāslīdzdalības uniniciatīvas,lojalitātes unpatriotismaveicināšana.

Atbalsta personālasadarbība ar skolēnuvecākiem, sociālajiemdienestiem un citāminstitūcijām

Izglītojamo izpratnesveicināšana pardrošību un veselībukā vērtībām.

Izglītojamoizpratnesveicināšana pardrošību un veselībukā vērtībām.
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5. Skolas vide Izglītojamopašiniciatīvas,atbildības un lepnumapar skolu un pilsētuveicināšana

Izglītojamopašiniciatīvas,atbildības unlepnuma par skoluun pilsētuveicināšana

Skolēnu padomes lomaskolas mikroklimataveidošanā
Sociālpedagoģiskoproblēmu,emocionālās unfiziskās vardarbības,atkarības, konfliktuun uzvedībaspārkāpumusamazināšana skolā

Psiholoģiskilabvēlīgas un fiziskidrošas videsnodrošināšana

6. Resursi Materiāli tehniskāsbāzes pilnveideizglītības programmuīstenošanai, telpumodernizēšana

Skolasmateriāltehniskoresursu un iekārtuatjaunošana,papildināšana unefektīvaizmantošana.

Skolas materiāltehniskoresursu un iekārtuatjaunošana,papildināšana un efektīvaizmantošana.

Skolasmateriāltehniskoresursu un iekārtuatjaunošana,papildināšana unefektīvaizmantošana.

Bibliotēkasinformācijas sistēmasSkolu Alise efektīvaizmantošana, kā arīmācību līdzekļumaiņa, ieviešot jaunosizglītības standartus7. Skolas darbaorganizācija,vadība unkvalitātesnodrošināšana

Skolas darbībasizvērtēšana unturpmākā attīstībasplāna izstrādāšana

Skolas padomesun skolēnupašpārvaldeslomaspalielināšanaskolasdemokrātiskāattīstībā

Pedagogu profesionālāsdarbības kvalitātesnovērtēšanā
Skolas attīstības unkonkurētspējīgasdarbībasnodrošināšana.

Darbiniekuiesaistīšana skolastālākās attīstībasvajadzību apzināšanā,plānošanā unīstenošanā
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Prioritātes īstenošanas plānsPamatjoma Mācību satursPrioritāte Lietpratībās balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana.Mērķis 1.Īstenot vispārējās izglītības standartus un pirmsskolas vadlīnijas, izmantojot jaunos metodiskosun mācību līdzekļus.2.Sekot novitātēm izglītības procesā un īstenot tās skolas mācību darbā
RR 1., 2.1

Novērtēšanaskritēriji 1.Skolā īstenotās mācību priekšmetu programmas atbilst skolas licencētajām.2.Pedagogi regulāri piedalās kursos un semināros par lietpratībās balstītu mācību saturu.
Ieviešanas gaitaUzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole unpārraudzība1.Līdzdarboties metodiskās padomes, metodisko komisiju, metodisko apvienībusanāksmēs un semināros, nodrošinot izpratni par izglītības satura novitātēm. Pedagogi 2017.-2022. Cilvēkresursi Direktoresvietnieki2.Regulāri iepazīties ar aktuāliem normatīvajiem dokumentiem mācību satura jomā. Metodiskokomisijuvadītāji

2017.-2022. Cilvēkresursi Direktoresvietnieki
3. Pakāpeniski ieviest uz lietpratībās balstītu mācību saturu. Pedagogi 2018.-2022. Cilvēkresursi,standarti,vadlīnijas

Direktoresvietnieceizglītības jomā4. Realizēt mācību satura apguvi, jēgpilni izmantojot jaunākās tehnoloģijas unmūsdienīgas mācību metodes Pedagogi 2017.-2022. Interaktīvāstāfeles, IKT,stunduvērojumi

Direktoresvietnieki

5.Piedāvāt tālākizglītības iespējas skolotājiem, ievērojot standartu specifiku. Direktoravietniecesizglītībasjomā

2017.-2022. Pedagogutālākizglītībasplāns
Direktore

6.Kopsaites veidošana mācību satura elementu savstarpējā sasaiste Metodiskokomisijuvadītāji
2018.-2022. Cilvēkresursi Pedagogutālākizglītībasplāns
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Prioritātes īstenošanas plānsPamatjoma Mācīšana un mācīšanāsPrioritāte Sadarbības un problēmu risināšanas prasmju pilnveide.Mērķis Vecināt izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošanu un mācību satura saiknes nodrošināšana arreālo dzīvi RR 2.1;2.2, 2.3
Novērtēšanaskritēriji 1.Izglītojamo dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, konkursos, sacensībās2.Izglītojamo un skolotāju mācīšana un mācīšanās e-vidē (uzdevumi.lv, u.c.). Individuālie mācību plāni.3. Lielākā daļa izglītojamo prot plānot un organizēt savu darbu, izmanto dažādus informācijas avotus mācību satura apguvē.

Ieviešanas gaitaUzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole unpārraudzība1.Mūsdienīgu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošana stundās MK vadītāji,metodiskāpadome,mācībupriekšmetupedagogi

Visumācībugadu
Semināri, kursi,lekcijas Direktore,direktoravietnieceizglītības jomā

2.Rosināt skolēnus regulāri veikt sava darba pašvērtēšanu Direktoravietnieceaudzināšanasjomā, klašuaudzinātāji

Visumācībugadu
Direktore

3.Mācīšanās iedziļinoties aktualizācija Mācībupriekšmetupedagogi
2017.-2019. Cilvēkresursi Direktore,direktoravietnieceizglītības jomā4.Padziļināt mācību procesa individualizāciju izglītojamajiem ar mācīšanāstraucējumiem un talantīgajiem izglītojamajiem Pedagogi 2017.-2022. Cilvēkresursi,stundu vērojumi Direktoresvietniecesizglītības jomā5.Veidot kompleksus uzdevumus, kuriem ir daudzveidīgi konteksti ar reālo dzīviun kultūras vērtībām MK vadītāji,metodiskāpadome,mācībupriekšmetupedagogi

2020.-2021. Cilvēkresursi Direktoravietnieceizglītības jomā
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Prioritātes īstenošanas plānsPamatjoma Izglītojamo sasniegumiPrioritāte Skolēnu iesaistīšana interešu izglītībā un skolēnu atbildības paaugstināšana par mācību rezultātu sasniegumiemMērķis Nodrošināt mācību priekšmetu apgūšanu atbilstoši skolēnu spējām, palielinot to skolēnu skaitu,kuri mācību vielu apgūst optimālā un augstā līmenī. RR 3.1, 3.2
Novērtēšanaskritēriji 1. Mācību darbs tiek sistemātiski vērtēts.2. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā ir ar pozitīvu izaugsmi, palielinoties optimālā un augsta līmeņa sasniegumuīpatsvaram.3. Skolēni piedalās un gūst labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos.

Ieviešanas gaitaUzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole unpārraudzība1.Mācību priekšmetu skolotājiem veikt izpēti un analizēt cēloņus par skolēnu mācībusasniegumu dinamiku visos mācību priekšmetos Mācībupriekšmetuskolotāji
Katrasemestranoslēgumā

Cilvēkresursi Direktoravietniecesizglītībasjomā2.Klašu audzinātāji veic kopsavilkumu par audzināmās klases skolēnu sasniegumiem,analizē to dinamiku Klašuaudzinātāji Mācībugadanoslēgumā
Cilvēkresursi Direktoresvietniecesizglītībasjomā3.No summatīvās vērtēšanas uz jēgpilnu atgriezenisko saiti par mācību procesu,refleksiju, mācīšanos iedziļinoties Mācībupriekšmetuskolotāji

2018.-2020. Cilvēkresursi Direktoresvietniecemācību darbā
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Prioritātes īstenošanas plānsPamatjoma Atbalsts izglītojamiemPrioritāte Izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā vērtībām.Mērķis 1.Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu mācību vidi skolā izglītojamiem izglītības ieguvē2.Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsoniskolīdzdalību skolas, pilsētas, valsts dzīvē.3.Veicināt skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām un atbildīgu attieksmi un rīcībuikdienas situācijās.

RR 4.1; 4.2; 4.3;4.4; 4.5; 4.6

Novērtēšanaskritēriji 1. 8. – 12. klases skolēni prot atrast informāciju par sevi interesējošām profesijām, prot uzrakstīt CV un motivācijasvēstuli.2.Skolēnu padomes darbības atbalstīšana3.Emocionāli un sociāli labvēlīga vide4.Ikvienam izglītojamajam nodrošinātas līdzdalības iespējas, gatavojoties Latvijas simtgadei.5. Veicināta skolēnu izpratne par drošību un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
Ieviešanas gaitaUzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole unpārraudzība1.Ikkatra skolēna stipro pušu, mācīšanās stilu un interešu apzināšana, laiveicinātu iesaistīšanos dažādos projektos Klasesaudzinātājssadarbībā arkarjeraskonsultantu

2017.-2018. Cilvēkresursi Direktoresvietnieceaudzināšanasdarbā
2.Profilakses pasākumi –lekcijas, praktiskas nodarbības Sociālaispedagogs,izglītībaspsihologs

2017.-2022. Cilvēkresursi Direktoresvietnieceaudzināšanasdarbā3.Organizēt Latvijas Republikas proklomēšanas 100. gadadienai veltītuspasākumus Pedagogi 2017.-2019. Latvijas valsts100 svinībuprogramma,www.lv100.lv

Direktoresvietnieceaudzināšanasdarbā4.Organizēt dažādas aktivitātes izglītojamo un skolas darbinieku veselībasveicināšanai. MK vadītāji,pedagogi 2017.-2022. Sabiedriskoorganizācijupakalpojmi,cilvēkresursi

Direktoresvietnieceaudzināšanasdarbā
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Prioritātes īstenošanas plānsPamatjoma Skolas videPrioritāte Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un pilsētu veicināšanaMērķis 1.Veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību pozitīvas gaisotnes nodrošināšanai skolā.2. Pilnveidot skolas fizisko vidi. RR 5.1; 5.2
Novērtēšanaskritēriji 1. Skolas publiskais tēls2.Skolā tiek koptas esošās tradīcijas, attīstītas un ieviestas jaunas.3. Mājas lapa tiek pilnveidota atbilstoši mūsdienu prasībām, informācija regulāri aktualizēta un papildināta.4. Līdzdalība starptautiskajos projektos, kas veicina skolas, pilsētas, valsts atpazīstamību pasaulē.5.Organizētas un atbalstītas labdarības akcijas.

Ieviešanas gaitaUzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole unpārraudzībaIekšējā skolas mikroklimata uzlabošana. Klašuaudzinātāji,atbalstakomanda

2017.-2022. Pasākumi,sanāksmes,pieredzesapmaiņasbraucieni

Direktoresvietnieceaudzināšanasdarbā
Rīkot pasākumus skolas prestiža celšanai skolas darbiniekos un sabiedrībākopumā Metodiskāskomisijas,direktoresvietnieceaudzināšanasdarbā

2018.2021. Pasākumi,sanāksmes Direktore

Iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos. Angļuvalodaspedagogi
2018.-2022. Cilvēkresursi Direktore

Audzināt piederības apziņu un lepnumu par skolu, pilsētu, valsti. Pedagogi 2017.-2022. Cilvēkresursi Direktoresvietnieceaudzināšanasdarbā
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Prioritātes īstenošanas plānsPamatjoma Iestādes resursiPrioritāte Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošanaMērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu skolā RR 6.1; 6.2Novērtēšanaskritēriji 1. Skolas materiāltehniskie resursi2. Skolas personālresursi
Ieviešanas gaitaUzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole unpārraudzībaJaunu materiāltehnisko iekārtu iegāde un atjaunošana. Direktoresvietniecesaimnieciskādarbā

2017.-2022. Finanšuresursi Direktore

Labiekārtot skolas telpas un teritoriju. Direktoresvietniecesaimnieciskādarbā

2017.-2022. Finanšuresursi Direktore

Rekonstruēt fizikas, ķīmijas un zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetus. Direktoresvietniecesaimnieciskādarbā

2018.-2020. Finanšuresursi Direktore

Modernizēt skolas bibliotēku. Direktoresvietniecesaimnieciskādarbā

2021.-2022. Finanšuresursi Direktore

Atbalstīt un rosināt pedagogus pilnveidot profesionālo kompetenci. Direktoresvietniecemācību darbā
2017.-2022. Finanšuresursi Direktore
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Prioritātes īstenošanas plānsPamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšanaPrioritāte Skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes lomas palielināšana skolas demokrātiskā attīstībāMērķis 1.Nodrošināt kvalitatīvu un rezultatīvu darbu skolas darbības 7 pamatjomās.2.Īstenot izglītības procesu skolā saskaņā ar jaunākajām atziņām un inovācijām izglītībā. RR 7.1,7.2
Novērtēšanaskritēriji 1.Veikts skolas darbības pašvērtējums par katru mācību gadu.2. Aktualizēts skolas pašnovērtējuma ziņojums.3. Nodrošināta skolas attīstības plānā izvirzīto uzdevumu izpilde.4. Skolas darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo dokumentu atbilstība ārējiem normatīvajiem dokumentiem.5. Ieviesta EDURIO sistēma.

Ieviešanas gaitaUzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole unpārraudzībaSkolotāju darba kvalitātes sasaistīšana arpašvaldības piemaksu skolotājiem. Direktore, direktoresvietnieki Oktobris, jūnijs Finanšu resursi Direktore
Organizēt pedagogu, metodisko komisijuun skolas darbības pašvērtējumusagatavošanu.

Direktore, direktoresvietnieki 2017.-2022. Cilvēkresursi Direktore

Turpināt sekmēt skolas atpazīstamībusabiedrībā. Direktores vietnieki 2017.-2022. Cilvēkresursi Direktore
Ieviest EDURIO sistēmu skolāatgriezeniskās saites nodrošināšanai. Direktores vietniecemācību darbā 2018.-2022. Cilvēkresursi, finanšuresursi Direktore
Turpināt iesaistīties starptautiskajosprojektos Erasmus+ un Twinning. Direktores vietnieki 2017.-2022. Cilvēkresursi Direktore

Apzīmējums RR - rezultatīvais radītājs ir skaitlis, kas apzīmē konkrētu skolas darba jomu saistībā ar izglītības iestādes darbības unprogrammu īstenošanas kvalitātes pašvērtējumu visās skolas darba jomās - mācību saturs, mācīšana un mācīšanās, skolēnu sasniegumi, atbalstsskolēniem, skolas vide, skolas resursi, skolas vadība. (skat. Majoru vidusskolas stiprās puses un attīstības vajadzības). Šis skaitlis parāda, kurasskolas darba jomas ietekmēs attiecīgās prioritātes īstenošana.
Attīstības plāns 2017. – 2022. gadam apspriests Majoru vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē 2017. gada 28.augustā un Skolas padomes 2017.gada19. oktobra sēdē.
Skolas direktore Ilze Ose


