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1. J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas vispārīgs raksturojums 

 

  J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Daugavpils pilsētas domes 

dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura pirmsskolā realizē vispārējo un mazākumtautību 

izglītības programmu, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības posmā – mazākumtautību 

izglītības programmas, kā arī speciālās izglītības programmas. 

 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola ir viena no vecākajām pilsētas skolām, kura ir dibināta 

1875. gadā. J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola ir vienīgā vispārējās vidējās izglītības iestāde 

Niderkunu, Kalkūnu, Judovkas un Grīvas mikrorajonā. Šie mikrorajoni atrodas Daugavas kreisajā 

krastā, un to infrastruktūra ir vāji attīstīta, tāpēc skola ir vienīgā kultūras un sociālā iestāde 4 

mikrorajonu iedzīvotājiem. Kopš 2010. gada J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas telpās atrodas 

Latgales Reģionālās bibliotēkas filiāle. 2011. gadā skolas telpās darbību uzsāka jauniešu klubs 

„Grīva”. 2015.gada 26.februārī Daugavpils pilsētas Dome pieņēma lēmumu par Daugavpils pilsētas 

6.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai. 

Kopš 2016. gada rudens pilnībā izremontētajās skolas telpās 1.stāvā darbojas 3 pirmsskolas 

izglītības iestādes grupas. Pirmsskolas izglītības programmā bija 57 audzēkņi. Grupā “Taurenītis” 

(bērni vecumā līdz 3 gadiem) – 18, grupā “Mārīte” (3 - 5 gadi) – 20, grupā “Bitīte” (5 - 7 gadi) -19. 

 2018./2019.mācību gadā J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā mācījās 287 skolēni, bija 14 

klašu komplekti. No 287 skolēniem 20 audzēkņi dzīvo Daugavpils novada pagastos, 2 - citu 

pašvaldību pagastos. 

 14 skolēns no Kalkūnes pagasta; 

 2 skolēni no Lauceses pagasta; 

 1 skolēni no Demenes pagasta; 

 1 skolēns no Skrudalienas pagasta; 

 1 skolēns no Tabores pagasta; 

 1 skolēns no Naujenes pagasta. 

 1 skolēns no Ilūkstes novada 

 1 skolēns no Rēzeknes novada 

  

Mācību gads 1. - 6. klase 7. - 9. klase 10. - 12. klase 

2016./2017.m.g. 162 107 61 

2017./2018.m.g. 157 92 65 

2018./2019.m.g. 141 81 65 
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1.1. Izglītības programmas 

 

 2018./2019.m.g. skolā tika realizētas šādas licencētās pirmsskolas, pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību, vispārējās un speciālās izglītības programmas. 

 

Nosaukums Kods Licences numurs Skolēnu skaits 

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 V-4665 184 

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas 

mazākumtautību programma 

21011821 

 

V- 5040 

 
10 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena mazākumtautību programma 
31011021 V-7053 18 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma 

31013021 V-7054 47 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām 

21015421 V-7338 12 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015621 V-8466 10 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

21015521 V-9885 6 

 

Nosaukums Kods Licences numurs Skolēnu skaits 

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību 

programma 
01011121 V-4769 37 

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-8567 20 
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1.2. Pedagogu skaits un pedagogu kvalifikācija 

 

 Izglītības programmu realizēšanu veica 43 skolas pedagoģiskie darbinieki, kuriem ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša specialitāte, kā arī 5 pedagogi, kuri apgūst augstāko 

pedagoģisko izglītību. Zinātniskais grāds ir 28 pedagogiem. 1 pedagogs uzsāka studijas 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Izglītība (vēstures un sociālzinību 

skolotājs)”. Tā kā skolā tika licencēta ”Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”, pedagogi apmeklēja 36 stundu kursus “Atbalsta sistēma 

izglītības iestādē bērniem ar runas un valodas, dzirdes traucējumiem iekļaujošas izglītības 

kontekstā”. Lai veiksmīgi tiktu sagatavoti pedagogi kompetenču pieejai mācību saturā, skolas 

administrācija apmeklēja LU SIIC organizētos 54 stundu kursus “ Kompetenču pieeja mācību 

saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”. Gan skolas 

pedagogi, gan administrācija seko līdzi tam, lai tiktu apmeklēti kursi, kuri palīdzētu sagatavoties  

kompetenču pieeja mācību saturā. 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pedagogu kvalitātes pakāpes (uz 1.09.18): 

Kvalitātes pakāpe Pedagogu skaits 

3.pakāpe 2 

2.pakāpe 19 

1.pakāpe 0 

 

 Skolā darbojas Atbalsta komisija. Komisijā strādā sociālais pedagogs, logopēds, izglītības 

psihologs, pedagogs – karjeras konsultants, skolas māsa, speciālais pedagogs. Lai nodrošinātu 

speciālās programmas “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

somatiskajām saslimšanām” (kods; 21015421) realizāciju, skolā strādā ārsts un fizioterapeits. 

Nodarbības ar fizioterapeitu tiek nodrošinātas arī tiem skolēniem, kuru valsts pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumā tās ir ieteiktas. 

 Skolas darbību nodrošina direktors, direktora vietnieki izglītības jomā, direktora vietnieks 

administratīvi saimnieciskajā darbā. 

  

1.3. Skolas sociālais portrets 

 

 Skolēnu sastāvs ir daudznacionāls. Skolā mācās latvieši, krievi, poļi, baltkrievi, lietuvieši, 

ukraiņi, romi un citu tautību skolēni. 
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Skolēnu 

skaits 

Pilna 

ģimene 

Audzina 

māte 

Audzina 

tēvs 

Daudzbērnu 

ģimene 

Vecāki 

ārzemēs 

Sociāla 

riska 

ģimene 

287 234 2 2 13 22 12 

100% 82,5% 0,7% 0,7% 4,5% 7,7% 4,2% 

 

1.4. Skolas īpašie piedāvājumi 

 

 Lai pilnveidotu skolēnu izziņas, mācīšanās prasmes, skola piedāvā dažāda veida fakultatīvas 

nodarbības, kā arī CLIL nodarbības. 

 

Fakultatīvās un CLIL nodarbības 2018./2019.māc.g. 

 

Nr. 

p.k. 
Klase Nodarbība 

Nodarbību 

skaits 

1.  1.a Attīstības stundas 1 

2.  2.a Krievu valoda 1 

3.  2.a Angļu valodas brīnumi 1 

4.  3.a Lasītprieks 1 

5.  4. - 5. Vokālais ansamblis 2 

6.  4.a Attīstības stundas 2 

7.  6.a Attīstām angļu valodu 2 

8.  5.a, 7.a, 8.a Vācu valoda 8 

9.  5.b, 7.a Vokālais ansamblis 1 

10.  9.a, b Attīstām angļu valodu 2 

11.  9.a,b Bez bailēm uz eksāmenu 1 

12.  9.a,b Bez bailēm uz krievu valodas eksāmenu 2 

13.  4.a CLIL “Sports” (sports – angļu valoda) 2 

14.  8.a CLIL “Apkārtējā vide” (ģeogrāfija – angļu valoda) 2 

15.  8.a Latvijas vēsture “Pa Latvijas vēstures pēdām” 1 

16.  6.a CLIL “Vizuālā māksla” (vizuālā māksla – angļu valoda) 2 
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Interešu izglītības programmas 2018./2019.māc.g. 

 

Nr. 

p.k. 
Klase Nodarbība Nodarbību skaits 

1. 7. - 9. Fotomākslas pulciņš 3 

2. 4. - 6. Dekupāža 1 

3. 9. -10. Raiņa skola Raiņa laikā 2 

4. 5.–7. Tekstilmozaīka 1 

5. 5. b, 7.a Vokālais ansamblis “Priecīgās balsis” 4 

6. 2.–6. Vokālais ansamblis 3 

7. 4.a Jaunietis un Androids 2 

8. 9. Čaklās rokas 1 

9. 9. - 10. Jauno pētnieku klubs 4 

10. 10. -12. Īstenība noslēpumainajā 2 

11. 9. - 10. Mazo aktieru klubs 2 

12. 10. - 12. Kas? Kur? Kad? 2 

13. 3.,7.,10. Breika dejas 2 

14. 1.-2, 4. Ritmika 2 

15 10. Sporta dejas 2 

 

 Individuālo nodarbību laikā pedagogi palīdz skolēniem apgūt mācību vielu, izprast 

likumsakarības. It īpaši pedagoga atbalsts skolēnam bija nepieciešams zinātniski pētnieciskā darba 

izstrādē - teorētiskā materiālā apkopošanā, pētījuma veikšanā, datu apstrādē. Šis darbs nesa pozitīvu 

rezultātu, jo Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē tika iegūta 2.vieta, 

un darbs tika izvirzīts uz 3.posmu (Valsts ZPD konferenci). 

 

Individuālās nodarbības vidusskolā 2018./2019.māc.g. 

 

Nr. 

p.k. 
Klase Nodarbība Nodarbību skaits 

1. 12.a Latviešu valoda 1 

2. 12.a Angļu valoda 1 

3. 11.a  ZPD izstrāde 1 
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Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām, valodas un mācīšanās traucējumiem 2018./2019.māc.g. 

 

Nr. 

p.k. 
Klase Nodarbība Nodarbību skaits 

1. 1.–6. Ārstnieciskā vingrošana 2 

2. 1.–4. Ritmika 1 

3. 1.- 6. Grupu un individuālās logopēdiskās nodarbības 14 

4. 
1. - 4.,  

6. - 9. 

Individuālās / grupu nodarbības izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām 
18 

 

Pagarinātās dienas grupas nodarbības 2018./2019.māc.g. 

 

1. 2., 4. Pagarinātās dienas grupas nodarbības. 16 stundas 

2. 1.,3. Pagarinātās dienas grupas nodarbības 10 stundas 

 

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem, kuri iepriekš nav ieguvuši izglītību Latvijā 

2018./2019.māc.g. 

1. 1. klase 3 stundas 

2. 2. klase 3 stundas 

3. 3. klase 3 stundas 

4. 5.a, b klase (2 skolēni) 6 stundas (3 stundas katram skolēnam individuāli) 

5. 7.a klase (3 skolēni) 9 stundas (3 stundas katram skolēnam individuāli) 

  

Mājas apmācība 2018./2019.māc.g 

 

1. 11.klase 8 stundas 

 

2018./2019.m.g. 2.a klases skolēni apmeklēja peldēšanas nodarbības, kuru mērķis iemācīt 

bērniem attiecīgo prasmi. Šīs nodarbības tika finansētas no pašvaldības budžeta. 

Skola popularizē pieredzi un skolas dzīvi mājaslapā, DPIP mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos, 

sociālajos tīklos un skolas fotoizstādēs. 
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1.5. Skolas budžeta nodrošinājums 

 

Skolas budžetu veido mērķdotācijas un līdzekļi no pašvaldības. Valsts piešķirtais 

finansējums nodrošina pedagogu darba algas un daļēju mācību līdzekļu iegādi. Skolas uzturēšanas 

izdevumus, tehniskā personāla algas un citu atbalstu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldība. Skolas 

budžeta tāmes apstiprina Daugavpils pilsētas pašvaldība. Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas 

izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbildību. 

 

Skolas budžets 

Pašvaldības budžets  20 362 EUR 

Pedagogu darba samaksa un VSAOI 369 234 EUR 

Maksas pakalpojumi 16 405,04 EUR 

Mācību grāmatas 3830,29 EUR 

Daiļliteratūra 225,04 EUR 

 

2. Skolas darbības pamatmērķi 

  

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas darbības pamatmērķi ir noteikti skolas nolikumā: 

 veidot visiem izglītojamajiem pieejamu audzināšanas un izglītības vidi, 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pirmsskolas programmas, 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir attīstoša, audzinoša un izglītojošā darbība. 

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi ir: 

 īstenot licencētās pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas; 

 nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas un prasmes, kas dod iespēju 

sagatavoties izglītības turpināšanai, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, 

sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

 dot iespēju izglītojamajiem kvalitatīvi un radoši apgūt dažādus mācību priekšmetus, 

piedāvājot vairākas izglītības programmas; 

 izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 
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 racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos finanšu, materiālos, personāla un 

informācijas resursus; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem (vai personām, kas realizē aizgādību), lai 

nodrošinātu pirmsskolas programmas apguvi un obligātās pamatizglītības ieguvi visiem 

skolas vecuma bērniem; 

 virzīt izglītojamos pēc pamatizglītības iegūšanas mācībām vidusskolā un/vai apzinātai 

karjeras apguvei; 

 sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

 sekmēt izglītojamo droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību, veicināt izglītojamo 

izziņas darbības un zinātkāres attīstību;  

 savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

 

2018./2019.mācību gadā tika izvirzīti šādi skolas uzdevumi: 

 Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura apzināšanu, organizējot 

skolas kolektīva tālākizglītību dažādos līmeņos: administrācijas komanda, skolotāju 

komanda. 

 Skolēnu sasniegumu uzlabošana mācību priekšmetos, kuros ir zemākie rezultāti, izmantojot 

projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “ PuMPuRS” (atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) iespējas. 

 Apzināt, definēt un risināt problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem, kuriem ir 

mācību traucējumi un mācību grūtības, realizējot speciālās izglītības programmas. 

 APU programmas ietvaros veidot un uzturēt pozitīvas attiecības dažādās pedagoģiskajā 

procesā iesaistītās grupās: skolotāji – skolēni, skolotāji – vecāki, skolēni – skolēni, skolēni – 

vecāki. 

Skolas uzdevumu īstenošanai mācību gada laikā tika novadītas lielās un mazās pedagoģiskās 

sēdes, sanāksmes pie direktores, metodiskās sapulces, metodiskās un skolas padomes sēdes. 

Lielās pedagoģiskās sēdes: 

1) J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojuma apspriešana. 

2) Speciālās pamatizglītības programmas skolā: problēmas un risinājumi. 

Mazās pedagoģiskās sēdes: 

1) Skolēnu adaptācija 1., 5. un 10. klasē. 

2) 9. klašu skolēnu sasniegumu izvērtējums un turpmāko izglītības iespēju apzināšana. 

 3) 1. semestra skolēnu sasniegumu izvērtējums. 
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4) Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” un projekta “PuMPuRS” pirmo rezultātu analīze. 

5) Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” I posma izvērtējums. 

6) Mācību gada rezultāti. 

Katru nedēļu notika informatīvās skolotāju sanāksmes, kuru laikā skolotāji tika iepazīstināti 

ar aktualitātēm, jaunākajām tendencēm izglītībā un metodiskajā darbā, dalījās pieredzē, meklēja 

risinājumus problēmām, kas ir saistītas ar mācību procesu. 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

Ieteikumi Izpilde 

Rosināt izglītojamos apmeklēt 

konsultācijas, individuālās 

nodarbības, lai veicinātu 

izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanu valsts pārbaudes 

darbos 

2015./2016.m.g. izstrādāta jauna individuālo plānu 

veidošanas sistēma mācību sasniegumu uzlabošanai. Lai 

paaugstinātu skolēnu motivāciju, skolā 2016./2017.m.g.tika 

ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. 

2017./2018.m.g. tika pilnveidota programma “Atbalsts 

pozitīvai uzvedībai” 

2017./2018.m.g. tika realizēts projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 

2018./2019.m.g.  skola iesaistījās ESF projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(Nr.8.3.4.0/16/I/001) un turpina dalību ESF projektā 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

(Nr.8.3.2.2/16/I/001) 

Ieteikt Daugavpils domes 

Izglītības pārvaldei, ņemot vērā 

skolas turpmākās attīstības 

vīziju, veikt skolas iekštelpu 

tehniskā stāvokļa izvērtējumu, 

nosakot prioritāru secību 

iekštelpu sanitāro mezglu, 

mācību un palīgtelpu, kā arī 

rekreācijas zonas renovācijai. 

2016. gadā tika rekonstruēts skolas ēkas 1. stāvs, lai 

piemērotu to jaunajai pirmsskolas izglītības programmai. 

2017. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi sporta zāles 

renovēšanai un skolā esošo centrālo kāpņu remontam. 

2017./2018.m.g. tika izsludināts konkurss par sporta zāles 

remontu 

2018. gadā – ūdens apgādes cauruļvadu nomaiņa; 

tika labiekārtots laukums pirmsskolas izglītības programmas 

īstenošanai, uzstādīt jauns rotaļlaukuma aprīkojums; 

tika veikts administrācijas telpu remonts; 
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ķīmijas kabinetā tika uzstādīta mūsdienu prasībām atbilstoša 

ventilācijas ierīce; 

2019. gadā ir ieplānots atjaunot skolas vēsturisko fasādi 

Zēnu mājturības kabinetu 

nodrošināt mūsdienu prasībām 

atbilstošas ventilācijas ierīces. 

Ventilācijas ierīču iegāde tika ieplānota 2017. gadā. 

2018. gadā atkārtoti tika ieplānota ventilācijas ierīču iegāde. 

2020. gadā atkārtoti tika ieplānota ventilācijas ierīču iegāde. 

 

4. J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas sniegums pamatjomās 

 

Lai novērtētu skolas darbu visās jomās, tika izmantotas šādas metodes: 

 skolas dokumentu un materiālu analīze – e-žurnāls, darba plāni, metodisko komisiju un 

metodiskās padomes dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu rezultātu 

analīze, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, pārbaudošo institūciju 

akti, iekšējās kontroles materiāli, skolotāju pašvērtējumi, statistikas dati; 

 anketēšana un rezultātu analīze – izglītojamo, vecāku, skolotāju anketēšanas rezultātu un 

skolotāju pašvērtējumu rezultātu apkopojums; 

 mācību stundu, interešu izglītības nodarbību, pasākumu vērošana un analizēšana; 

 individuālās sarunas un intervijas ar pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem. 

 

4.1. Mācību saturs – skolas īstenotās izglītības programmas 

 

Nosaukums Kods 
Licences 

numurs 

Izsniegšanas 

datums 

Akreditācijas 

lapas Nr. 

Derīguma 

termiņš 

Pamatizglītības 

mazākumtautību programma 
21011121 V-4665 29.08.2011  8449 12.06.2020. 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

31011021 V-7053 05.03.2014  8452 12.06.2020. 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena 

mazākumtautību programma 

31013021 V-7054 05.03.2014  8453 12.06.2020. 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām 

21015421 V-7338 28.07.2014  8653 12.06.2020  
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Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015621 V-8466 24.03.2016  10906 12.06.2020  

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

21015521 V-9885 19.06.2018  11725  12.06.2020 

Pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma 
01011121 V-4769 02.09.2011.   

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 
01011111 V-8567 25.05.2016.   

 

 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas īstenotās izglītības programmas ir licencētas un 

akreditētas valstī noteiktajā kārtībā. Atbilstoši Izglītības likumam programmās ir noteikti: 

 izglītības programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti; 

 prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai; 

 izglītības saturs kā vienots mācību priekšmetu kopums; 

 izglītības programmas īstenošanas plāns; 

 izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo 

līdzekļu izvērtējums. 

Grozījumi izglītības programmās tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmā, kā arī pamatizglītības posmā skola 

realizē 2.modeli, kas paredz latviešu un dzimtās valodas izmantošanu mācību procesā, kur 

dominējošā ir latviešu valoda, vidējās izglītības apguve notiek atbilstoši Izglītības likuma 9. panta 

prasībām, paredzot, ka mācību satura apguve latviešu valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā trijās 

piektdaļās no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā. 

 Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma, atbilstoši kurai katrs klases audzinātājs veido 

savu darba plānu.   

Skolotāji organizē individuālo darbu, konsultācijas ar talantīgiem skolēniem un skolēniem, 

kuriem ir grūtības mācībās. Skolas pedagogi kopā ar atbalsta komandu izstrādā individuālo 

izglītības plānu izglītojamiem, kuriem ir Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālās izglītības nepieciešamību un/vai 

pedagogs bērnam konstatējis mācīšanās grūtības vai cita veida atbalsta pasākumu nepieciešamību. 

Visi skolotāji pārzina sava mācību priekšmeta standarta prasības, mērķus, uzdevumus, 

obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 
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Skolā ir apstiprināts mācību stundu saraksts, kas ir pieejams izglītojamiem, viņu vecākiem 

un pedagogiem. Izmaiņas mācību stundu sarakstā tiek veiktas  savlaicīgi, par tām  informējot 

izglītojamos un pedagogus. Katru nedēļu skolēniem ir audzināšanas stundas, kuru laikā tiek 

realizēta skolas direktores apstiprinātā audzināšanas darba programma. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst valstī noteikto normatīvo aktu prasībām. 

Skola piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošina izglītojamos ar mācību literatūru, darba burtnīcām 

un dienasgrāmatām. Mācību literatūras izmantojums katra mācību gada beigās tiek izvērtēts 

metodiskajās komisijās. 2016. gadā mācību literatūras saraksts tika apstiprināts ar direktores 

rīkojumu uz 3 gadiem. 

 Metodisko sanāksmju un informatīvo sapulču laikā pedagogi un administrācija dalās ar labās 

prakses piemēriem, pārrunā problēmjautājumus, vienojas par kopīgu pieeju mācību procesa 

vadīšanā. Lai rastu vienotu skatījumu, pieeju mācību procesa organizēšanā un vadīšanā, tika 

novadīti šādi metodiskie semināri: 

1) “Metodiskie paņēmieni uzdevumu nosacījumu lasīšanai un apjēgšanai”; 

2) “Atgriezeniskā saite mācību procesā”; 

3) “Skolēnu un skolotāju savstarpējā sadarbība mācību procesā. Skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas efektīvākie veidi”; 

4) “Atbalsta pasākumu realizācija speciālajā izglītības programmā (21015521, 21015621)”; 

5) Mācīšanās iedziļinoties - “9. klašu skolēni apzināti virza savu mācību darbu uz sasniedzamo 

rezultātu mācību priekšmetos, kuros jākārto CE, VPD.” 

 Skolas administrācija atbalsta skolotāju tālākizglītošanos priekšmeta pasniegšanas metodikā 

un citos ar pedagoģiju saistītos jautājumos. Tālākizglītošanos plāno gan paši pedagogi, gan 

administrācija, ņemot vērā skolas intereses. Lai pedagogi varētu veiksmīgi realizēt savas jaunās 

idejas mācību un pedagoģiskajā procesā, visos skolas mācību kabinetos ir pieejams pieslēgums 

internetam, datortehnika, interaktīvās tāfeles, planšetdatori, dokumentu kameras u.c. darbam 

nepieciešamais. 

 Skolā darbojas šādas mācību priekšmetu metodiskās komisijas: dabaszinību, estētikas jomas, 

krievu valodas un literatūras, latviešu valodas un literatūras, matemātikas un informātikas, 

sākumskolas, Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību, svešvalodu MK. Klašu audzinātāju 

darbu vada un koriģē direktores vietniece audzināšanas jomā.   

 2018./2019.m.g. mācību priekšmetu komisijas pilnveidoja sadarbības prasmes, kopīgi 

plānojot aktivitātes, kurās jēgpilni iesaistīt skolēnus. Dabaszinību un matemātikas un informātikas 

MK sadarbības rezultātā tapa dabaszinību nedēļa, kuras vadmotīvs bija “Laiks”. Estētikas jomas 

skolotāji (vizuālā māksla, sporta, mūzika) sadarbībā ar skolas bibliotekāri organizēja “Veselības un 
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skaistuma nedēļu”, kuras laikā skolēni, aktīvi iesaistoties piedāvātajās aktivitātēs, attīstīja radošumu, 

pašdisciplīnu. 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

 Mācīšanas process skolā ir saskaņots ar skolas izglītības programmām, mācību priekšmetu 

standartiem un programmām. 

 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā tiek veikta pedagogu darba kvalitātes novērtēšana. 

Mācību gada laikā tiek vērotas gan mācību stundas skolā, gan rotaļnodarbības pirmsskolas izglītības 

programmā, lai palīdzētu pedagogiem saskatīt pozitīvās izmaiņas viņu vadītajās stundās, ieviešot 

kompetenču izglītības elementus mācību procesā, iedrošinātu viņus pārmaiņām, kā arī veikt 

korekcijas pedagogu darbībā. Direktoru vietnieki izveidoja jaunu mācību stundas vērošanas un 

novērtējuma lapu, kurā tika iekļauti šādi parametru bloki: dažāda veida sadarbība, SR 

komunicēšana, formatīvā vērtēšana un skolotāja dotā atgriezeniskā saite (AS), savstarpējā AS, 

skolēnu pieredzes aktualizēšana. Atkarībā no stundu apmeklēšanas mērķa tika izmantotas arī 

iepriekš izstrādātās stundu novērtēšanas lapas.  Pēc katras novērotās mācību stundas notika saruna 

ar pedagogu, kurā tika akcentētas mācību stundas pozitīvās, stiprās puses, tika doti metodiskie 

ieteikumi skolotājam stundas efektivitātes paaugstināšanai. Mācību gada laikā tika izveidota 

skolotāju darba grupa, kura kopā apguva teorētisko materiālu un direktora vietnieka izglītības jomā 

vadībā vēroja, analizēja kolēģu vadītās stundas. 

 Aktīvi piedaloties skolas rīkotajos atbalsta semināros un iekļaujot savā darbībā novitātes, 

skolotājiem veidojas vienota izpratne par mācīšanas un mācīšanās procesiem. Iekšējās kontroles 

rezultāti liecina, ka skolotāji pārzina un pilnveido mācību priekšmeta pasniegšanas, bilingvālo 

mācību, priekšmetu apguves valsts valodā metodiku. Pedagogi mācību stundu mērķu sasniegšanai 

izmanto dažādas mācību metodes, kas atbilst izglītojamo spējām, vecumam un mācību satura 

apguves prasībām. Izglītojamie tiek rosināti izteikt savu viedokli, uzklausīt un respektēt citu 

uzskatus, veidot dialogu, diskutēt, analizēt informāciju un izdarīt secinājumus. Pedagogi mācās 

izvirzīt skolēnam sasniedzamu rezultātu un piedāvāt jēgpilnus uzdevumus SR sasniegšanai, 

pilnveido prasmi plānot laiku, lai varētu sniegt un saņemt AS.  Ir vērojama pozitīva tendence, jo 

pedagogi māca skolēniem domāt par to, kā viņi domā, lai izpildītu konkrētus uzdevumus. 

 Pedagogi aktīvi izmantoja portāla Uzdevumi.lv piedāvātās iespējas un paši aktīvi veidoja 

mācību un pārbaudes darbu uzdevumu. Par šo aktivitāti skola saņēma apzinību no portāla 

Uzdevumi.lv. 
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 Lai noritētu izglītības programmas īstenošanas saikne ar reālo dzīvi, tiek izmantotas dažādas 

metodes un darba formas, kuru laikā tiek attīstītas tādas prasmes, kuras tiek izmantotas turpmākajā 

izglītībā, karjerā, sadzīvē, piemēram, iesniegumu, CV rakstīšana, laboratorijas darbi, 

mājsaimniecībā nepieciešamās prasmes un iemaņas. 

 Mācību vielas nostiprināšanai, pedagogi piedāvā dažāda veida mājas darbus. Tie ir gan 

īstermiņā (uz nākamo stundu), gan ilgtermiņā (nedēļas laikā) izpildāmi. Ja mājas darbs ir izpildāms 

ilgtermiņā, tad pedagogs piedāvā kritērijus, kuri palīdz maksimāli kvalitatīvi, jēgpilni izpildīt to. 

Radošuma attīstīšanai tiek piedāvāti uzdevumi, kuru realizēšanai nepieciešama skolēnu sadarbība. 

 Izmantojot e-žurnāla iespējas, tiek iegūta pilna informācija gan par skolēnu sekmēm, gan 

uzvedību stundas laikā. Šī informācija tiek izmantota, analizējot atsevišķu skolotāju darbu, skolēnu 

sasniegumus vai .pretēji, regresu konkrētā mācību priekšmetā. 

 Audzināšanas darbā tiek iekļauti dažādi jautājumu bloki, kuri veicina izpratni par vides 

izglītību, karjeras izvēli, veselības un drošības jautājumiem. Gatavojoties klases audzināšanas 

stundām, pedagogi izmanto arī attiecīgos interneta resursus. Šajā mācību gadā tika izmantotas 

iniciatīvas “Skolas soma” piedāvātās aktivitātes. Visu klašu skolēniem bija iespēja iepazīt dabas, 

vēstures un kultūras objektus. Lai sekmētu skolēnu izpratni par profesiju aktualitātēm mūsdienu 

mainīgajā pasaulē, vidusskolēniem tika nodrošinātas tikšanās ar dažādu augstskolu, firmu, 

kompāniju pārstāvjiem. 

 Mācību procesā tiek izmantoti dažādi mūsdienīgi mācību līdzekļi un tehniskie palīglīdzekļi 

– projektori, datori, interaktīvās tāfeles u.c. Visi skolotāji ir apguvuši darbu ar interaktīvo tāfeli un 

projektoru, skolotāji mācību stundās iespēju robežās izmanto IT. Skolotāji izmanto arī dažādu 

interneta portālu (piemēram, portālu www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, www.valoda.lv u.c.) resursus.   

 Skolas Muzejklase nodrošina skolēniem iespēju uzzināt par Raiņa dzīvi mājās un skolā, 

iesaistoties nodarbībās, kurās var rakstīt ar spalvaskātu, lasīt tekstus gotiskajā šriftā, uzzināt par 

augiem un pilnveidot prasmi izšūt latviešu ornamentus vai veidot sveces. Muzejklases pedagoģisko 

nodarbību laikā var uzzināt arī par citu izcilu skolas absolventu gaitām – Rihardu Zariņu, kura 

jubileju skola atzīmēja mācību gada izskaņā, kā arī botāniķi Kārli Reinholdu Kupferu. Interešu 

izglītības nodarbību laikā “Raiņa skola Raiņa laikā” skolēni, pedagogu vadība, veidoja izglītojošas 

filmiņas, animācijas filmas. Šīs Muzejklases pedagoģiskās aktivitātes ir pieejamas ikvienam 

interesantam. Mācību gada laikā šajās aktivitātēs piedalījās 308 dalībnieki. Tie bija gan dažāda 

vecuma skolēni, gan pedagogi, gan konferences dalībnieki.  

http://www.soma.lv/
http://www.valoda.lv/
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Nr. 

p.k. 

Grupa Apmeklētāju 

skaits 

Datums 

 

1. J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 5.–6. klases skolēni 48 12.09.2018. 

2. Viļānu vidusskolas skolēnu grupa 42 11.10.2018. 

3. Preiļu 1.pamatskolas 3. klases skolēni 22 11.10.2018. 

4. IV Starptautiskās konferences dalībnieki no Pskovas 

(skolas pedagogi I.Vasitova, T.Jakimoviča, V.Tāraude) 

38 14.10.2018. 

5. Rēzeknes skolotāju arodbiedrības pārstāvji 19 31.10.2018. 

6. Preiļu 1.pamatskolas 5. klases skolēni 19 29.11.2018. 

7. Vācu biedrības “Erfolg” gidu grupa 9 22.12.2018. 

8. Spāņu skolotāji 2 07.02.2019. 

9. Skolotāju kursu dalībnieki 30 18.05.2019. 

10. Saskaņas pamatskola, 1. klase 26 27.05.2019. 

11. Saskaņas pamatskola, 2. klase 24 27.05.2019. 

12. Vienības pamatskola 27 30.05.2019. 

13. Vācu tūristi 2 23.05.2019. 

  

Skola organizēja 9., 12. klašu skolēnu anketēšanu, lai noskaidrotu viņu mācīšanās 

paradumus, prasmi lietderīgi izmantot mobilās ierīces mācību stundas laikā, vai skolēniem ir skaidrs 

mācību stundās izvirzītais SR un AS un kā tas veicina viņu pašvadītu mācīšanos. Ar iegūtajiem 

rezultātiem tika iepazīstināti gan skolas pedagogi, gan paši skolēni. 

 Skolas darba stiprās puses 

 Mācīšanas metožu izvēle atbilstoši skolēnu spējām, prasmēm, realizējot dažādas izglītības 

programmas. 

 Mācīšanas procesa nepārtraukta pilnveide. 

 Metodiskais atbalsts skolotājiem. 

 Tālākās attīstības vajadzības 

 Plānveidīgs atbalsts pedagogiem, realizējot pāreju uz mācībām latviešu valodā 1.-9. klasē 

atbilstoši grozījumiem licencētajās izglītības programmās. 

 Metodiski precīzi izstrādāts darba plāns pārejai uz kompetencēs balstītu mācību saturu. 

Vērtējums: labi 
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

 Uzsākot jauno mācību gadu, skolēni tiek iepazīstināti ar mācību darba pamatprasībām un 

uzvedības noteikumiem, kuri ir apkopoti „J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas iekšējās kārtības 

noteikumos”. Ar savu parakstu skolēni apliecina, ka ir iepazinušies ar tiem un pārzina, kādas sekas 

būs, ja noteikumi tiks pārkāpti. 

 Skolēni reizi mēnesī saņēma e-klases sekmju un kavējumu izrakstu, ar kuru iepazinās arī 

vecāki. Tradicionāli arī 2018./2019.m.g. novembrī un aprīlī tika organizētas Vecāku dienas, kurās 

vecāki varēja uzdot individuālus jautājumus priekšmetu skolotājiem, administrācijai. Šīs tikšanās 

tiek organizētas dienas otrajā pusē. Informācija par Vecāku dienu tiek savlaicīgi publicēta skolas 

mājaslapā, ierakstīta skolēnu dienasgrāmatās, atsevišķos gadījumos klašu audzinātāji informē 

vecākus personīgi. 

 Skolā tiek analizēti mācību darba rezultāti. Arī šogad 1.semestra beigās, 2.semestra vidū un 

mācību gada noslēgumā skolas pedagoģiskajās sēdēs tika apkopoti un analizēti mācību darba 

sasniegumi. Šī izpēte skolotājiem palīdz apzināt un ietekmēt skolēnu īpatnības vispusīgas 

personības attīstībā. Savukārt 9. klašu skolēniem sekmju analīze palīdz izvēlēties turpmākās 

izglītības gaitas. 

 Izglītojamie labprāt iesaistās dažādos, ar mācību procesu saistītos skolas, pilsētas, novada, 

valsts  konkursos, viktorīnās, festivālos, sporta sacensībās u.c. pasākumos. Direktores vietnieki 

izglītības jomā apkopo informāciju par skolēnu dalību un gūtajiem sasniegumiem.   

 Atbalstu mācībās sniedz arī ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) nodarbības STEM un vide jomā, valodu jomā, kultūrizglītības un 

radošās industrijas jomā un multidisciplinārā jomā. Skolēni apmeklēja gan individuālās nodarbības, 

kuru laikā tika veikta uzvedības korekcija, gan grupu nodarbības. Grupu nodarbības ir paredzētas 

gan skolēniem, kuri mācību vielu apgūst lēnāk, gan tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk, pilnveidot sevi. 

 Skolēnu kavējumi tiek reģistrēti e-klases žurnālā. Uzskaite liecina, ka 2018./2019. mācību 

gadā mācības ilgstoši neattaisnoti kavēja 1 pamatskolas skolēns. Ar šo skolēnu un viņa vecākiem 

strādāja skolas sociālais pedagogs, skolas psihologs, DPIP bērnu tiesību sadarbības grupa. 

Sadarbības rezultātā skolēnam tika piešķirta iespēja apgūt mācību saturu ģimenē. Nepieciešamības 

gadījumā palīdzību sniedz arī Sociālais dienests. 

 Vērojot mācību stundas, ir redzams, ka lielākā daļa skolēnu cenšas novērtēt savu un citu 

skolēnu darbu, būt taktiski, adekvāti reaģēt uz dažādām situācijām stundas laikā, sadarbojoties 

pāros vai grupās, ievērot katra dalībnieka intereses, kas sekmē sadarbības prasmju attīstību. 

Vērojumi parāda, ka ir skolēni, kuri labprāt strādā individuāli, nosakot savu darba tempu, savukārt 
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citi labprātāk strādā grupā, tā dalot atbildību. Mācību sasniegumus regulāri izskata skolas 

pedagoģiskajās sēdēs, kur tiek saskaņotas tālākās mācību darbības vajadzības. 

 Skolēnu uzvedība tiek vadīta, kontrolēta un koriģēta, izmantojot APU (atbalsts pozitīvai 

uzvedībai) izstrādātos noteikumus. Šie noteikumi ir redzami foajē, mācību kabinetos, bibliotēkā, 

ēdnīcā, tualetes telpās, sporta zālē. 

 Skolas darba stiprās puses 

 Laba administrācijas, skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbība informācijas apmaiņas jomā. 

 Skolēnu pašrealizācijas iespējas vairākās jomās. 

 Tālākās attīstības vajadzības 

 Vienotu prasību  ievērošana mācīšanās iemaņu kvalitātes un motivācijas paaugstināšanai. 

Vērtējums: labi 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

 Vērtēšana J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā notiek atbilstoši valstī noteiktai mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai un „J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas mācību sasniegumu 

vērtēšanas reglamentam”. Reglaments nosaka vērtēšanas biežumu, regularitāti, mācību sasniegumu 

uzlabošanas nosacījumus un citus ar mācību sasniegumu vērtēšanu saistītos jautājumus.   

  Vērtēšanas formas atbilst izglītojamo vecumposmam, individuālajām spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu 

norisei – vienā dienā ir ne vairāk kā divi summatīvie pārbaudes darbi pamatskolā un vidusskolā, bet 

sākumskolā (2.-4. klase) tikai 1 pārbaudes darbs dienā. Katra semestra sākumā tiek izveidots 

summatīvo pārbaudes darbu grafiks. Lai veiktu izmaiņas pārbaudes darbu grafikā, par to ir 

jāinformē direktores vietniece izglītības jomā, pēc saskaņošanas jāveic labojumi grafikos, kuri ir 

skolotāju istabā un klases kabinetos. Pārbaudes darbu grafiks ir pieejams arī skolas mājaslapā. 

Pārbaudes darbu vērtēšanā pedagogi izmanto e-klases un portāla „Uzdevumi.lv” piedāvātās 

pārbaudes darbu vērtēšanas skalas. 

 Ar skolā noteikto vērtēšanas kārtību mācību gada sākumā tiek iepazīstināti izglītojamie. Gan 

vecāki, gan skolēni ar šo kārtību var iepazīties skolas mājaslapās sadaļā “Normatīvie akti” Pēc 

iekšējās kontroles plāna tiek pārraudzīti ieraksti e-klases žurnālā par mācību stundu norisi, 

apmeklējumu, tēmu noslēgumu pārbaudes darbu grafika ievērošanu, vērtēšanas regularitāti. Mācību 

sasniegumu vērtējumu uzskaiti sistemātiski pārrauga direktores vietnieces izglītības jomā. 
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 Klašu audzinātāji katru mēnesi paziņo vecākiem par skolēnu sasniegumiem un kavējumiem 

(ieraksti un informācijas lapas dienasgrāmatās, telefoniski, individuālās tikšanās), lai kopā plānotu 

skolēna mācīšanos, attīstību. Arvien vairāk vecāku kļūst par aktīviem e-klases lietotājiem.   

 Skolas darba stiprās puses: 

 Pedagogu un skolas administrācijas sadarbība izglītojamo mācību sasniegumu apkopošanā 

un analīzē. 

 Vecākiem ir piedāvātas visas iespējas sekot sava bērna sekmēm. 

  Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jēgpilnas un regulāras atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem. 

 Snieguma līmeņa aprakstu (SLA) aprobācija un ieviešana mācību procesā. 

Vērtējums: labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā izglītojamo mācību sasniegumi tiek regulāri uzskaitīti e-

klases žurnālā. Tiek veikta skolēnu ikdienas sasniegumu uzskaite, semestru un mācību gada skolēnu 

sasniegumu izvērtējums. Skolēnu sasniegumu novērtējumam 2018./2019.m.g. tika veltītas semestra 

un gada noslēguma pedagoģiskās sēdes. 

  Semestra un gada beigās skolotāji, izmantojot e-žurnāla iespējas, gatavo atskaites savā 

priekšmetā, klašu audzinātāji audzināmajās klasēs analizē skolēnu sasniegumu attīstības dinamiku. 

 Apkopojot mācību gada rezultātus, skolēniem noslēguma pasākumā “Sumināšanas diena” 

tika izteiktas pateicības. 

  Lai palīdzētu skolēniem iegūt maksimāli labāku vērtējumu, detalizēti tiek analizēta situācija 

gan katrā klasē kopumā, gan katra skolēna sekmes un tā individuālā dinamika. Liela nozīme ir 

kvalitatīvu individuālo plānu izstrādei un to realizēšanai. 

 

Vidējais vērtējums gadā 2.–12. klasēs mācību gada beigās 

 

Klase 
Vidējais vērtējums 

2016./2017. m.g. 

Vidējais vērtējums 

2017./2018. m.g. 

Vidējais vērtējums 

2018./2019. m.g. 

2.a 6.65 6.54 6.16 

3.a 5.93 6.14 5.95 

3.b 5.57 - - 

4.a 6.67 6.40 6.55 

4.b - 5.67 - 
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5.a 6.58 6.35 6.07 

5.b - - 6.23 

6.a 6.09 6.23 5.67 

7.a 6.93 5.93 5.74 

7.b 5.54 - - 

8.a 6.47 6.81 5.73 

8.b 5.15 5.37 - 

9.a 6.38 6.45 6.73 

9.b 5.16 5.16 5.23 

10.a 6.78 5.80 6.24 

11.a 6.08 6.66 5.82 

12.a 6.64 6.46 6.25 

 

 Tabulā apkopotie dati liecina, ka klašu vidējais apguves līmenis ir pietiekamā vai optimālā 

līmenī. Trīs gadu statistiskais salīdzinājums rāda, ka nav vērojamas krasas atšķirības. Ir vērojamas 

nelielas izmaiņas tad, ja skolēni pāriet no viena skolas posma nākamajā. 

 2018./2019.m.g. beigās pagarinātais mācību gads bija noteikts 8 skolēniem. Uz otro mācību 

gadu tika atstāts 1 skolēns. Ar 1 nesekmīgu atzīmi nākamajā klasē tika pārcelti 2 skolēni. Savukārt 

vienam devītās klases skolēnam tika izsniegta liecība, jo 1 atzīme gadā bija zemāka par “4”, kā arī 

matemātikas eksāmenā tika iegūts nesekmīgs vērtējums. 

 Ikdienas sasniegumu rezultāti tiek izmantoti mācību darba korekcijai, mācību procesa 

pilnveidošanai, kā arī darbam ar vecākiem. 

 Skolas darba stiprās puses: 

 Individuāla pieeja darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un valodas traucējumiem.   

 Individuāla pieeja darbā ar izglītojamajiem, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības. 

 Atbalsta personāla iesaistīšanās mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Palielināt optimālo un augsto vērtējumu skaitu mācību priekšmetos. 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skolā tiek veikts sistemātisks darbs, lai skolēni varētu veiksmīgi sagatavoties valsts 

pārbaudes darbiem, centralizētajiem eksāmeniem. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek apkopoti un 

analizēti skolas metodiskajās komisijās, nosakot sasniegumus un izglītojamo pilnveidojamās 

prasmes. Skolas kopējie rezultāti katru gadu tiek izskatīti pedagoģiskās padomes sēdē un metodisko 

komisiju sēdēs, izvērtēti un izvirzīti konkrēti uzdevumi mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitatīvai 

nodrošināšanai. 
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Valsts diagnosticējošie darbi 3. klasē 

2018./2019.m.g. trešajā klasē mācījās un valsts diagnosticējošos darbus rakstīja 17 skolēni. 

3. klašu skolēni pildīja valsts ieskaiti latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmā), 

kombinēto ieskaiti krievu valodā (kā dzimtajā valodā) un matemātikā. Visi skolēni diagnosticējošo 

darbu matemātikā izvēlējās pildīt krievu (dzimtajā) valodā. Skolēni sekmīgi tika galā ar visiem 

uzdevumiem. 

Gads 
Vidējais vērtējums 

krievu valodā 

Vidējais vērtējums 

matemātikā 

Vidējais vērtējums 

latviešu valodā 

2016./2017. 64.88 % 52.75 % 43.98 % 

2017./2018. 55.28 % 50.29 % 45.43 % 

2018./2019. 

Valstī 

75.25 % 

(77.20 %) 

68.65 % 

(78.22 %) 

40.33 % 

(60.30 %) 

 

 Kā liecina statistiskā informācija, 2018/2019.m.g. skolēni uzrādīja labākus rezultātus nekā 

iepriekšējos gados. Vidējais vērtējums dzimtajā valodā ir tuvu valsts vidējam vērtējumam. 

Pedagogi veica 3. klases diagnosticējošo darbu analīzi, konstatēja problēmas, kā arī sniedza 

to risinājumus. Daļai skolēnu kvalitatīvai uzdevumu izpildei pietrūka laika. Ir jāpilnveido skolēnu 

prasme patstāvīgi lasīt uzdevumu nosacījumus, prioritāri izvēloties tos uzdevumus, kuru veikšana 

neradītu grūtības. Matemātikā labi veicās tie uzdevumi, kuros bija jāpielieto konkrētas zināšanas, kā 

arī jāparāda sava loģiskā domāšana. 

Joprojām īpaša uzmanība ir jāpievērš latviešu valodas apguvei sākumskolā. Pedagogiem ir 

jāsadarbojas, plānojot apgūstamās tēmas, jo nākamajā mācību gadā daudzi mācību priekšmeti tiks 

apgūti valsts valodā. Apkopotie dati parāda, ka vislielākās problēmas sagādā lasīšana, valodas 

lietojuma un rakstīšanas aktivitātes. 
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Diagnosticējošie darbi 6.klasē 

2018./2019.m.g. sestajā klasē mācījās 24 skolēni. Visi skolēni rakstīja diagnosticējošo darbu 

matemātikā valsts valodā, bet dabaszinībās – krievu valodā, pie tam šo darbu skolēni pildīja 

elektroniski. 

 Krievu valoda Matemātika Dabaszinības Latviešu valoda 

2016./2017. 60.84 % 47.73 % 61.87 % 39.23 % 

2017./2018. 60.62 % 34.68 % 54.67 % 46.85 % 

2018./2019. 

Valstī 

56.41% 

(68.96% ) 

49.62% 

(55.56% ) 

59.38% 

( 59.46% ) 

45.19% 

(62.25% ) 

 

Apkopotie valsts diagnosticējošo darbu dati liecina, ka vidējais vērtējums dabaszinībās 

sakrīt ar valstī uzrādīto vidējo vērtējumu. Trīs skolēni izpildīja šo darbu augstā līmenī, deviņi – 

optimālā un astoņi – pietiekamā līmenī. I izziņas līmeņa uzdevumu izpildes koeficients bija 0,73, II 

līmeņa uzdevumu izpildes koeficients bija 0.54, III  izziņas līmeņa uzdevumu izpildes koeficients 

0,43. Pirmā semestra noslēgumā 6. klases skolēni, rakstot administratīvo pārbaudes darbu 

dabaszinībās, uzrādīja līdzīgus rezultātus kā valsts diagnosticējošajā darbā. Pedagogs norāda, ka 

turpmākajā darbā tiks pievērsta uzmanība starppriekšmetu saiknei, kas palīdzēs skolēniem apgūt 

mācību vielā vienotā veseluma, kā arī jāpilnveido skolēnu prasme pielietot teorētiskās zināšanas 

praksē. 

Krievu valodā uzrādītie vidējie rādītāji ir nedaudz zemākā līmenī nekā valstī kopumā un 

iepriekšējā mācību gadā.  

Arī krievu valodas diagnosticējošajā darbā tika piedāvāti uzdevumi trīs izziņas līmeņos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Matemātikā uzrādītie vidējie rādītāji arī ir nedaudz zemākā līmenī nekā valstī kopumā, 

tomēr labāki nekā iepriekšējā mācību gadā. Skolēniem vieglāk izpildīt uzdevumus, kuros 
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nepieciešamas konkrētas zināšanas – formulas, grūtāk padodas tie uzdevumi, kur nepieciešama 

loģiskā domāšana, citos mācību priekšmetos gūtās zināšanas un prasmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zemākais vidējais rādītājs ir latviešu valodā. Darbā bija iekļauti trīs izziņas līmeņu 

uzdevumi. Labāk tika izpildīti pirmā un otra līmeņa uzdevumi. Joprojām skolēni neizprot saikni 

starp valodas lietojuma uzdevumiem un rakstīšanas uzdevumiem. Turpmāk pedagogiem ir jāpievērš 

skolēnu uzmanība domāt par to, ka viņi domā, lai patstāvīgi izpildītu konkrētus uzdevumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. klašu skolēni veica laboratorijas darbus fizikā un ķīmijā. Vērtējumi darbos tika izteikti 

punktos un procentos. Tā kā pēc VISC rekomendācijas šo diagnosticējošo darbu rezultāti netika 

izmantoti, lai vērtētu skolas mācību darba kvalitāti, tie tika analizēti skolas metodiskajā komisijā. Ar 

rezultātiem tika iepazīstināti visi skolas pedagogi. 

 

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē 

2018./2019.m.g. valsts pārbaudes darbus devītajās klasēs rakstīja 30 skolēni, 1 skolēns bija 

atbrīvots, pamatojoties uz LR Ministra kabineta 2003. gada 11. marta noteikumiem Nr.112 “Kārtība, 

kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem, Domes 2014. gada 18. februāra rīkojumu 

Nr.66 “Par komisijas izveidošanu izglītojamo atbrīvošanai no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” 

un 2019.gada 5.marta Komisijas protokolu Nr.5. 
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Pēdējo gadu skolā tika realizēta pedagoģiskās korekcijas programma, kas palīdzēja 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības Analizējot salīdzinošo statistiku, redzams, ka kopējie 

rezultāti skolā ir labā līmenī. 

 

 Matemātika Angļu valoda Krievu valoda 

un literatūra 

Latvijas vēsture 

2016./2017.m.g. 43.73 % 44.5 % 55.85 % 60.51 % 

2017./2018.m.g. 50 % 46 % 60.13 % 53.74 % 

2018./2019.m.g.

Valstī 

55.40% 

(55.68%) 

54.67% 

(70.50% ) 

62.79% 

(67.65% ) 

54.00% 

(63.01%) 

 

Apkopotie dati liecina, ka šajā mācību gadā skolēni uzrādīja labākus rezultātus nekā 

iepriekšējos gados. Matemātikas vidējie rādītāji sakrīt ar valsts vidējiem rādītājiem. Pārējos mācību 

priekšmetos tie ir zemāki. 

Izvērtējot valsts pārbaudes darbu statistiskos datus pa līmeņiem, tika iegūti šādi rezultāti. 

 

Abu 9. klašu kopējais vidējais rādītājs VPD: 

 

 Mācību 

gads 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Latvijas 

vēsture 

2016./2017. - 71.4 % 25 % 3.6 % 

2017./2018. - 61.11 % 38.89 % 2.79 % 

2018./2019. 3.33 % 56.66 % 33.33 % 6.67 % 

Angļu valoda 2016./2017. - 57.1 % 39.2 % 3.6 % 

2017./2018. 8.3 % 72.2 % 19.45 % - 

2018./2019. - 70 % 26.67 % 3.33 % 

Krievu valoda 

un literatūra 

2016./2017. - 53.6 % 42.8 % 3.6 % 

2017./2018. - 47.22 % 52.78 % - 

2018./2019. - 46.67 % 39.96 % 13.33 % 

Matemātika 2016./2017. 7.1 % 64.4 % 21.4 % 7.1 % 

2017./2018. 8.33 % 61.11 % 30.56 % 5.56 % 

2018./2019. 3.23 % 48.39 % 48.38 % - 

 

Izvērtējot CE latviešu valodā eksāmenā iegūtos rezultātus, var secināt, ka būtiski labāki 

rādītāji ir valodas lietojuma un rakstīšanas daļā, ko nevarēja redzēt diagnosticējošajos darbos 3.,6. 

klasē. Tā pamatā ir metodiski precīzi izstrādāts darba plāns, kura realizācija ļāva skolēniem 

teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Tāpat labāku rezultātu skolēni uzrādīja lasīšanas daļā. 

 

Mācību 

gads 

Klausīšanās Lasīšana Mutvārdi Valodas 

lietojums 

Rakstīšana 
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2016./2017. 50.71 % 40.56 % 35.83 % 20.92 % 20.39 % 

2017./2018. 65.53 % 51.20 % 51.29 % 36.92 % 19.81 % 

2018./2019. 64,45 % 54,35 % 37,45 % 45,18 % 32.28 % 

   

Izvērtējot statistikas datus par iegūtajiem sertifikātu līmeņiem latviešu valodas eksāmenā, 

var konstatēt, ka A1 līmeņa sertifikātu ieguva pedagoģiskās korekcijas programmas 3 skolēni. 

Vienāds skolēnu skaits ir ieguvis B1 un B2 līmeņa sertifikātus. C1 līmeni ir izdevies sasniegt 

vienam izglītojamajam. 

 

Sertifikātu līmeņi 

 

Kopā 

Māc.g. A1 A2 B1 B2 C1 

2016./2017. 12 
(42.86%) 

7 
(25%) 

7 

(25%) 
2 

(7.14%) - 

2017./2018. 3 
(8.12 %) 

18 
(48.7%) 

13 

(35.14%) 
3 

(8.12%) - 

2018./2019. 3 

(10 %) 
14 

46,67%) 
6 

(20%) 
6 

(20 %) 
1 

(3,33) 

 

Valsts pārbaudes darbi 12. klasē 

  2018./2019.m.g. centralizētos eksāmenus kārtoja 17 skolēni. 2 skolēni bija atbrīvoti no 

valsts pārbaudījumiem, pamatojoties uz LR Ministra kabineta 2003. gada 11. marta noteikumiem 

Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem, Domes 2014. gada 

18.februāra rīkojumu Nr.66 “Par komisijas izveidošanu izglītojamo atbrīvošanai no noteiktajiem 

valsts pārbaudījumiem” un 2019.gada 1.februāra Komisijas protokolu Nr.1. 

 Atbilstoši licencētajām izglītības programmām vidusskolēni kārtoja centralizētos eksāmenus 

latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā. Pēc individuālās izvēles skolēni kārtoja centralizēto 

eksāmenu bioloģijā, fizikā, kā arī eksāmenu krievu valodā un literatūrā, ekonomikā, informātikā. 

 

 Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika 

2016./2017.m.g. 33.78 % 28.35 % 31 % 

2017./2018.m.g 34.12 % 33.06 % 29.53 % 

2018./2019.m.g. 40.04% 39.91% 33.97% 

Valstī 62.72% 49.86% 32.75% 

  



J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019 

 

27 

 

 Informātika 

(8 skolēni) 

Ekonomika 

(4 skolēni) 

Krievu valoda un 

literatūra (7 skolēni) 

2018./2019.m.g. 

Valstī 

46.02% 

59.89% 

75.61% 

71.47% 

84.43% 

72.30% 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti, beidzot 12. klasi, ir viduvējā līmenī. Salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem, skolēni uzrādīja labākus rezultātus. Matemātikas eksāmenā vidējais līmenis ir 

nedaudz labāks nekā valstī kopumā. Šī rezultāta pamatā ir matemātikas pedagoga kvalitatīvi 

veidotās un vadītās mācību stundas, kurās tika izvirzīts skolēniem sasniedzams rezultāts un saņemta 

atgriezeniskā saite. 

 OCE līmenis arī ir augstāks nekā iepriekšējā mācību gadā – angļu valodā 40,04 %, latviešu 

valodā – 39,91%, matemātikā – 30.20 %. 

2018./2019.m.g. 12. klases skolēnu motivācijas līmenis mācīties un gūt labākus rezultātus 

bija pietiekams, jo katram skolēnam bija skaidrs turpmākās izglītības ceļš, kas ir jāizdara, lai 

iecerētais tiktu sasniegts. 

Centralizēto eksāmenu rezultāti parāda skolas mācību darba pozitīvās puses, kā arī 

atspoguļo problēmas, kuras ir nepieciešams analizēt, pētīt, risināt jau sākumskolas un pamatskolas 

posmā. 

 Skolas darba stiprās puses: 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir pietiekamā  līmenī un OCE līmenis ir lielāks 

par 40 %. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

Turpināt darbu pie skolēnu prasmes domāt, lai arī turpmāk būtu rezultātu uzlabojumi valsts 

pārbaudes darbos. 

 Vērtējums: labi 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts, izglītojamo drošība 

 

2018./2019.m.g. skolā strādāja psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, fizioterapeits, 

skolas ārsts un māsa, speciālais pedagogs, kā arī medicīnas māsa pirmsskolas izglītības programmā. 

Kvalitatīvi un savlaicīgi veiktais Atbalsta komandas darbs palīdzēja gan skolēniem, gan 

pedagogiem, gan skolas administrācijai dažādu situāciju un problēmu risināšanā. Sadarbībā tika 

veikts gan preventīvs darbs, paredzot problēmsituācijas, gan reālu situāciju veiksmīga risināšana. 
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Psiholoģiskās palīdzības nodrošinājums 

Skolā strādā skolas psihologs, kuram ir noteikts darba laiks, atsevišķs kabinets. Gan skolēni, 

gan vecāki ir informēti par iespēju saņemt kvalificētu palīdzību pie speciālista. Skolas psihologs ir 

arī pilsētas skolu psihologu MA vadītāja. 

2018./2019. mācību gadā skolas psihologs strādāja ar mērķi atbalstīt un nodrošināt 

psiholoģisko palīdzību skolēniem, skolotājiem un vecākiem strādājot ar viņiem individuāli vai 

grupās, kā arī piedalījās  ESF projektos  ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”  un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.” 

Tika novadītās individuālās īpatnības dziļākas izpētes un sagatavoti atzinumi pilsētas 

pedagoģiski medicīniskajai komisijai pēc vecāku pieprasījuma, lai nodrošinātu skolēniem 

piemērotāko speciālo programmu. 

Šajā mācību gada laikā tika novadītas 299 individuālās konsultācijas skolēniem, skolotājiem 

un vecākiem par dažādām tēmām. Visaktuālākās konsultāciju tēmas bija emocionāla rakstura 

grūtības (trauksme, bailes, depresīva rakstura domas, nomāktība, utt.) un savstarpējo attiecību 

veidošana (tajā skaitā konfliktsituāciju risināšana). 

 

Darbs ar skolēniem. 

Šajā mācību gada laikā tika sniegtas 241 individuālās konsultācijas skolēniem. Konsultāciju 

ietvaros bija nodrošināts atbalsts skolēniem ar mācību grūtībām un ar uzvedības traucējumiem, 

nodrošināta emocionālā izlādēšanās un kognitīvo spēju attīstīšana. 

Tika novadīti adaptācijas pasākumi 1., 5., 10.  klašu skolēniem. 

1. klasē tika realizēta programma “Ievads skolas dzīvē” ar  mērķi apgūt prasmes sadarboties 

ar vienaudžiem un dažādu paaudžu cilvēkiem skolā. (10 nodarbības). Pirmklasnieki jautro spēļu 

laikā tika iepazīstināti ar skolotāju, viens ar otru, ar skolas telpām, ar skolas noteikumiem, ar 

draudzības noteikumiem, ar veselības saglabāšanas noteikumiem. Pēc trīsdesmit mācību dienām 

skolēni pastāstīja, ka skolā visvairāk patika rakstīt, zīmēt un sportot, no priekšmetiem 

visinteresantākais ir matemātika. Atbildot uz jautājumu kādēļ ir jāmācās skolā pirmklasnieki 

atbildēja: “lai būtu gudri,” “lai izveidotu  mūžīgo dzinēju.”  Mācību gada beigās  1. klases skolēni 

pozitīvi atsaucās par skolu, par iegūtam zināšanām un par skolotājiem. 

5. klasē tika organizētas un novadītas piecas psihoprofilaktiskās nodarbības “Mēs visi esam 

dažādi, bet visi esam kopā” ar mērķi uzlabot komunikācijas prasmes, attīstīt prasmi nodibināt 

emocionālos kontaktus ar citiem cilvēkiem un spēju valdīt pār sevi (5 nodarbības).  Adaptācijas 

periodā piektklasnieki  iepazinās  ar skolu, skolotājiem, dzīves likumiem, ar jaunās mācību 
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situācijām. Spēles formā piektklasnieki iemācījās saprast, kādēļ ir nepieciešami skolas noteikumi un 

kādas emocijas izraisa noteikumu neievērošana. 

10. klase - jauns klases kolektīvs, jauni skolotāji, dažiem skolēniem jauna skola, jauni 

noteikumi un prasības — tas ir vēl viens nopietns posms skolēnu dzīvē, kurš jāiziet vidusskolēniem, 

lai tuvotos savam dzīves mērķim vai sapnim. Lai jaunieši justos droši, pārliecināti, tika organizētas 

dažādas aktivitātes Berķeneles dabas parkā ar mērķi veidot kopīgu radošu darba un atpūtas 

atmosfēru, kas palīdzes saliedēt  un izveidot  klases  kolektīvu, kļūt draudzīgākiem.  Tika izveidots 

pētījums ar mērķi izpētīt un analizēt pusaudžu vecuma skolēnu pašapziņas līmeni, izmantojot 

aptaujas anketu. Anketēšanas rezultāti parādīja desmitklasnieku priekšstatus par sevi, emocionālo 

attieksmi pret sevi, savu īpašību novērtēšanu (iekšējo un ārējo), spēju apzināties savus plusus un 

mīnusus, izprast savus pilnveidošanas un pašaudzināšanas ceļus.   

APP projekta ietvaros tika novadītas nodarbības 1.–6.  klašu skolēniem, lai veicinātu bērnu 

emocionālo attīstību un lai paaugstinātu zināšanas par apkārtējo pasauli. Šī projekta ietvaros skolēni 

realizēja savus talantus konstruēšanā, attīstīja skaitīšanas prasmes, paplašināja zināšanas par 

apkārtējo pasauli un veselīgu dzīvesveidu. Skolēni piedalījās labdarības akcijās, izveidojot 

rotaļlietas un organizējot mazu koncertu pirmsskolas izglītojamajiem. 

 

Sadarbība ar skolotājiem. 

Mācību gada laikā skolotāji ir saņēmuši 25 individuālās konsultācijas par skolēna mācību 

grūtībām, par adaptācijas jautājumiem, par skolēna emocionālajām un uzvedības problēmām, par 

īpatnībām gatavībā mācībām skolā, attiecībām starp skolēniem un vecākiem. 

 

Darbs ar vecākiem. 

Mācību gada laikā veidojas sadarbība ar vecākiem.  Vecāki saņēma 33 individuālās 

konsultācijas par tēmām: bērna mācību grūtības, adaptācijas problēmas, gatavība mācībām skolā, 

attiecības starp bērniem un vecākiem, bērna emocionālās un uzvedības problēmas. Vecāku sapulces 

ietvaros pirmo klases skolēnu vecāki tika iepazīstināti ar rekomendācijām, lai veiksmīgi pārvarētu 

adaptācijas periodu skolā. 

 Topošo pirmklasnieku vecākiem tika novadīti divi semināri par īpatnībām gatavībā skolā un 

apvienotā topošo pirmklasnieku un viņu vecāku nodarbība „Uz skolu ar prieku.” Nodarbības mērķis 

bija parādīt vecākiem un topošajiem pirmklasniekiem, ka mācības skolā ir aizraujošas, radošas un 

priekpilnas. Nodarbības ietvaros vecāki un bērni tika iepazīstināti ar pamatprasmēm, kas ir 

nepieciešamas izglītojamajiem, uzsākot skolas gaitas. 
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Psihologa profesionālā izaugsme 

 2018./2019. mācību gadā, lai paaugstinātu profesionālas prasmes, tika apmeklēti kursi un 

semināri, kurus organizēja Latvijas Skolu psihologu asociācija. Kopsapulcē – seminārā tika apgūta 

informācija par psihologu sertifikācijas procesa uzsākšanu, par konfidencialitāti un datu 

aizsardzības prasībām psihologa profesionālajā darbībā, par dokumentāciju un jautājumus saistībā 

ar psihologu profesionālo pārraudzību. (04.10.18./24.01.19.) 

11.10.2018. - seminārs par Psihologu likumu un psihologu sertifikāciju, kuru vadīja IKVD 

10.12.2018. - seminārs „Psiholoģiskās konsultēšanas procesa vadlīnijas’’ (6 ak.st.) 

24.01.2019. – seminārs “ Psihologa komunikācija, respektējot skolēnu vecāku personisko 

loģiku” 

2019. gada 25.,26.,27. aprīlī apmācības programma “Kompetents emocionāli traumētu bērnu 

aprūpētājs. ” 

2019. gada 17.-18. maijā praktiskais seminārs “Pašnāvību prevencija, intervencija, 

postvencija”. 

 

Sociālā pedagoga sniegtās individuālās konsultācijas 

Skolā strādā sociālais pedagogs, kura pienākumos ir apmeklēt ģimenes un sadarboties ar 

valsts un sabiedriskajām institūcijām. Mācību gada laika skola sadarbojas : 

 ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju; 

 ar Sociālo lietu pārvaldi; 

 ar Bāriņtiesu; 

 ar Izglītības pārvaldi; 

 ar Veselības aprūpes iestādēm. 

2018./2019.m.g. sociālais pedagogs veica sociālpedagoģisko darbu ar skolēniem, kuriem ir 

ģimenes problēmas, atkarības problēmas, neapmierinošas sekmes mācībās, neattaisnoti stundu 

kavējumi, skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, uzvedības traucējumi un citas. 

Darbā ar sociālā riska grupas audzēkņiem tika iekļautas individuālās konsultācijas, pārrunas, 

aptaujas. 

Lai palīdzētu vecākiem bērnu audzināšanā, notikušas individuālas konsultācijas vecākiem 

sociālpedagoģiskajos jautājumos, riska grupas bērnu mājas apstākļu apsekošana. Izglītojoša 

rakstura informāciju jautājumos par sociālās palīdzības problēmām, atkarības problēmām, 

vardarbību, konfliktsituāciju risināšanu vecāki saņēma arī vecāku sapulcēs un Vecāku dienās. 

Strādājot ar sociālā riska bērnu vecākiem, varam secināt, ka atsevišķos gadījumos vecāki ir 

pasīvi un vāji sadarbojas ar skolu vai slēpj problēmu. Vecāki galvenokārt meklē palīdzību tikai tad, 
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kad netiek paši galā ar bērna audzināšanu, neattaisnotiem stundu kavējumiem, kas vēlāk izraisa 

skolēnam problēmas mācībās, uzvedībā un attiecībās ar pedagogiem un vecākiem. 

Lai veiksmīgi un efektīvi organizētu atbalstu skolēnam, lielu darbu veica profesionālās 

sadarbības atbalsta komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja, lai bērnu problēmas varētu 

skatīt kopumā. Arī turpmākajā sadarbībā nepieciešams: 

 veikt skolēnu problēmu diagnostiku; 

 motivēt vecākus vairāk sadarboties ar skolu; 

 pastāvīgi analizēt bērnu tiesību ievērošanu ģimenēs; 

 veikt izglītojošas pārrunas ar vecākiem par bērna audzināšanu; 

 turpināt preventīvo darbu, lai novērstu negatīvās sociālās parādības; 

 īpašu uzmanību pievērst romu ģimenēm. 

 

Skolēnu veselības aprūpe, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana 

Līdz mācību gada sākumam tika veikta medikamentu, pārsienamā materiāla, instrumentārija 

un pirmās palīdzības aptieciņu iegāde, sastādīts gada darba plāns un saplānots profilaktiski 

izglītojošs darbs ar bērniem, vecākiem, pedagoģisko un tehnisko personālu. 

Mācību gada laikā skolā tika kontrolēta higiēnas prasību izpilde saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr.610. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.610 un Nr.104, tika izstrādāts skolas higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma plāns. 

Septembrī tika veikta skolēnu pārbaude uz kašķi un pedikulozi. Šādas pārbaudes tika 

atkārtotas pēc katra skolēnu brīvlaika un klasēs, kurās iepriekš tika konstatēti pedikulozes gadījumi. 

2018./2019. mācību gadā skolā tika konstatēti 2 pedikulozes gadījumi. Sākumskolas mācību telpās 

tika pārbaudīta mēbeļu atbilstība izglītojamo augumam. Izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām 

galda un krēsla augstums tika noteikts, ņemot vērā viņu individuālās vajadzības. 

2018. gada septembrī, oktobrī un novembrī tika veikta skolēnu veselības stāvokļa novērtēšana, 

kuras laikā tika noteikti izglītojamo antropometriskie un vitālie rādītāji, novērtēta kustību un balsta 

orgānu sistēma. Lielam skolēnu skaitam tika konstatēti redzes (104) un stājas traucējumi (177), 24 

skolēniem ir konstatēts liekais svars. Visvairāk skolēnu ar lieko svaru ir pamatskolas skolēnu vidū. 

Novērtēšanas rezultāti tika dokumentēti bērnu medicīniskajās kartēs (f.026). Balstoties uz šiem 

rezultātiem, gada laikā skolēni tika nosūtīti pie ģimenes ārsta uz ikgadējo profilaktisko apskati vai 

ārstiem-speciālistiem. 2018./2019. mācību gadā izglītības iestādē ir saglabājies II veselības grupas 

bērnu īpatsvars (215). 

2018./2019. mācību gadā skolēni traumas pārsvarā guva starpbrīžos (sīkas traumas – 20). 

Dažas traumas tika gūtas arī sporta stundu laikā (sīkas traumas – 9, kaulu lūzums – 1). Traumu un 
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akūtu saslimšanu gadījumos pārskata gadā ātrā palīdzība tika izsaukta 5 reizes. Traumatisma 

profilaksei mācību gada laikā notika vairākas pārrunas ar skolēniem un pedagoģisko personālu. 

2018./2019. mācību gadā skolēni visbiežāk slimoja ar augšējo elpceļu vīrusu slimībām (298), 

gripu (7), angīnu (12) un bronhītu (12). Pārskata gadā izglītības iestādi apmeklēja 45 skolēni ar 

hroniskām saslimšanām, 12 skolēni ar somatiskām saslimšanām (augšējo elpceļu) un 6 bērni ar 

invaliditāti. 

2018./2019. mācību gadā tika veikta aptauja „Skolēnu ēdināšana”. Aptaujā piedalījās 198 

skolēni un 167 vecāki. Vairākums skolēnu (154) ir apmierināti ar ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā. Ar 

ēdienu kvalitāti un daudzveidību skolā ir apmierināti 126 vecāki, kas ir lielākā daļa aptaujāto. 

Nozīmīgas sūdzības par ēdiena kvalitāti netika saņemtas. 

2018./2019. mācību gadā skola piedalījās projektā „Skolēna soma 2018”. Projekta gaitā tika 

nosvērtas somas dažādās vecuma grupās. Apkopojot rezultātus, tika veiktas pārrunas ar skolēniem 

un klašu audzinātājiem par pieļaujamo skolas somas svaru attiecīgajā vecuma grupā un stājas 

traucējumu profilakses nozīmi. Gada laikā tika veikta arī kaitīgo ieradumu (alkoholisma, 

smēķēšanas, narkomānijas un toksikomānijas), kā arī seksuāli transmisīvo slimību profilakse. Gada 

laikā tika novadītas 6 informatīvas klases stundas, veiktas individuālas pārrunas ar bērniem un viņu 

vecākiem. 

Pārskata gadā skolas māsa turpināja koordinēt skolēnu profilaktisko vakcināciju. 2018./2019. 

mācību gadā potes bija nepieciešamas 64 skolēniem. Potes saņēma tikai 56 skolēni, jo 8 vecāki 

atteicās. Gada laikā tika turpināts izglītojošs darbs ar skolēniem un viņu vecākiem par profilaktisko 

pošu nepieciešamību. 

 

Drošības pasākumu ievērošana 

Skolēnu un skolas darbinieku drošība tiek uzraudzīta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. Skolas ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības sistēmām. Izejas no skolas aprīkotas 

ar rādītājiem, un visas skolas ieejas ir apgaismotas. 

Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas. 

Skolēni un skolas darbinieki ir iepazīstināti ar drošības instrukcijām. Skolēni apgūst 

drošības jautājumus audzināšanas stundās, mācību saturā, t.s. kā rīkoties ekstremālās situācijās 

(integrēti mācību priekšmetu saturā un klases stundās). Skolā tiek veikti mācību trauksmes 

pasākumi – skolēnu mācību evakuācija no skolas ēkas. 

Skola piedalās pilsētas, IZM organizētajos drošības nedēļas pasākumos, organizē skolēnu 

apmācību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanā (tikšanās ar ceļu policijas pārstāvjiem, mācību filmu 

skatīšanās). 



J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019 

 

33 

 

1.–9. klašu skolēni aktīvi piedalās Drošības nedēļas pasākumos. Skolā darbojās divas 

pagarinātās dienas grupas (1.–4. klase), kas nodrošina sākumskolas skolēnu uzraudzību. 

 Skolas darba stiprās puses: 

 Atbalsta komandas, pedagogu, klašu audzinātāju, skolas administrācijas un vecāku 

 sadarbība. 

 Skola nodrošina skolēniem kvalitatīvu medicīnisko palīdzību (skolas māsas pilnvaru 

robežās). 

 Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt atkarību profilakses pasākumu skolēniem realizāciju. 

 Organizēt pedagogiem izglītojošus preventīva rakstura seminārus izdegšanas sindroma 

atpazīšanai. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Lai sekmētu skolēnu pozitīvās attieksmes, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu, 

tika turpināta J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas audzināšanas programmas īstenošana. Katrs klases 

audzinātājs kopā ar saviem skolēniem izstrādāja klases audzināšanas darba plānu I un II semestrim, 

ievērojot audzināšanas programmu. Audzināšanas plānā tika iekļautas tēmas, kuras ir aktuālas 

konkrētajai klasei. Mācību gada laikā šai plānā klases audzinātāji varēja veikt izmaiņas, ja tika 

konstatēti konkrēti problēmjautājumi, kuru risināšanai ir jānotiek uzreiz. 

Klašu audzinātāju darba plāni ietver šādus tematiskos lokus: 

 Sevis izzināšana un pilnveidošana; 

 Es ģimenē, klasē, skolā; 

 Sabiedriskā līdzdalība; 

 Veselība un vide; 

 Karjeras izvēle; 

 Drošība. 

Dažas audzināšanas stundas 5. - 12. klasēs tika novadītas ar psihologa, skolas māsas un 

sociālā pedagoga palīdzību šādās jomās: 

 veselīga dzīves veida pamati; 

 tikumiskās vērtības un īpašības; 

 uzvedības un saskarsmes kultūra; 

 pilsoņa tiesības un pienākumi. 
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Atbalstu personības veidošanā sniedz arī skolas bibliotēka. Viens no galvenajiem bibliotēkas 

uzdevumiem ir lasīšanas veicināšana. Lasīšanas veicināšanai bibliotēka piedāvā dažādas grāmatu 

izstādes (Valsts svētkiem veltītās izstādes, tematiskās izstādes, jaunumu izstādes), bibliotekārās 

stundas, dažādus literāros pasākumus. Bibliotekāre iesaistīja skolēnus eTwinning projektā 

“REA(Y)”. Projekta nosaukums tiek interpretēts kā izaicinājums “Vai esi gatavs lasīt?” (Are you 

READY to READ?), un tas ir veltīts skolu bibliotēkām. Tas ir starpkulturāls projekts, kurā 13-15 

gadus veci skolēni, izmantojot dažādas aktivitātes, tika motivēti apmeklēt skolas bibliotēku, lasīt 

dažādu žanru literatūru, interpretēt izlasītās grāmatas, diskutēt par izlasīto ar projekta partneriem, kā 

arī veidot dažādas kopējas e-grāmatas un piedalīties vairākas tiešsaistes pasākumos. Projekta 

partnervalstis ir Latvija, Grieķija (2 skolas), Rumānija, Ukraina (4 skolas), Horvātija, Slovēnija, 

Islande, Albānija un Polija. Projekta dalībnieki: 217 skolēni un 22 skolotāji un skolas bibliotekāri. 

Liela kopēja aktivitāte bija R.Fišera stāsta “Bruņinieks rūsas bruņās” lasīšana un apspriešana 

projekta platforma forumos. J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas skolēni veidoja ilustrācijas šim 

stāstam un prezentēja tos izstādē skolas projekta nedēļas laikā. Projekta laikā tika novadīti četri 

tiešsaistes pasākumi TwinSpace internetplatformas LIVE EVENT telpā. Projekts ”READ(Y)?” tika 

prezentēts Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu bibliotekāru seminārā - Mūsdienu bibliotēkas 

pakalpojumi – 10.04.2019. Skolas projektu nedēļas laikā ar R.Fišera stāsta «Bruņinieks rūsas 

bruņās» aktivitātēm nodarbojas ne tikai projekta dalībnieki, bet visi ieinteresētie. Projekta dažādas 

aktivitātes tika izmantotas bibliotekārās stundās citām klasēm. Grāmatzīmes un apsveikuma 

kartiņas tika veidotas vizuālās mākslas stundās un pulciņos. Ģeogrāfijas stundās iepazīšanās ar 

Eiropas karti un kultūru notika izmantojot ”READ(Y)?” projekta materiālus. Informātikas stundās 

tika izmantoti dažādi digitālie rīki. Dažādas aktivitātes notika angļu valodas un literatūras stundās. 

Projekta ieguvumi : 

 Pieaugusi skolēnu vēlme lasīt. 

 Pieaudzis bibliotēkas apmeklējumu skaits. 

 Palielinājās skolēnu vēlme uzzināt kaut ko jaunu par dalībvalstu kultūru un literatūru. 

 Skolēni iemācījās izmantot jaunus IT rīkus. 

 Skolēni uzlaboja angļu valodas prasmes. 

Visu mācību gadu notiek cieša sadarbība ar Pārdaugavas bibliotēku, kuru laikā skolēniem 

bija iespēja tikties ar rakstniekiem, gan piedalīties radošajās darbnīcās. 

Izglītības iestādē darbojas izglītojamo pašpārvalde. Ir izstrādāts J.Raiņa Daugavpils 

6.vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes reglaments. Pašpārvalde plāno darbu, savas kompetences 

ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā. Skolēniem ir iespēja izteikt savus 

priekšlikumus skolas darba organizācijā Skolas padomē, iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu 
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uzlabošanā, saglabāt, pilnveidot skolas tradīcijas. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki veic sadarbību ar 

klašu audzinātājiem, citiem pedagogiem, pārējiem skolēniem. 

Pedagogi atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes un izglītības iestādes 

padomes darbā. Tādā veidā skolēni gūst pieredzi uzņemties atbildību, plānot, prognozēt, sadarboties 

ar dažāda rakstura un vecuma cilvēkiem, piekāpties, ja nepieciešams un apgūst daudzas citas dzīve 

nepieciešamās īpašības. 

Viena no 2018./2019.m.g. metodiskajām prioritātēm bija Latvijas valsts simtgades 

sagaidīšana, pilsoniska un patriotiska audzināšana. Simtgades svētkus sagaidot, J. Raiņa Daugavpils 

6. vidusskola bija veltījusi veselu pasākumu ciklu: 

 Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija 6. klašu skolēniem; 

 Forums „Sirdī daugavpilietis” LKC; 

 novembra svētkiem veltīts svinīgais pasākums skolā; 

 Dalība Lāčplēša dienai veltītais Lāpu gājienā; 

 Baltā galdauta svētki; 

 Tematiskās kases audzināšanas stundas. 

 2018./2019.m.g. izskaņā skolā tika svinēta izcilā skolas absolventa Riharda Zariņa jubileja. 

Par godu šim pasākumam tika organizētas dažādas radošas aktivitātes, kuru laikā tapa naudas zīmes, 

grāmatzīmes, tika zīmēts īpašā tehnikā, un noslēgumā visi piedalījās svētku ballītē. Šādā atraktīvā 

veidā tika stiprināta skolas piederības sajūta, lokālpatriotisms. 

 

Interešu izglītības programmu ieguldījums 

Fakultatīvās nodarbības 
Stundu 

skaits 

nedēļā 

Izglīto-

jamo 

skaits 

t. sk. izglītojamie 

1.-4. 

klasēs 

5.-9. 

klasēs 

10.-12. 

klasēs 

padziļināta mācību priekšmeta apguve 9,00 113 40 73 0 

ārpus paraugplāna mācību priekšmetu apguve 5,00 47 0 47 0 

mākslinieciskā pašdarbība 4,00 25 5 20 0 

mazākumtautību valodas apguve 3,00 41 10 31 0 

CLIL  6,00 43 16 27 0 

 

Skola nodrošina iespēju skolēniem darboties atbilstoši savām interesēm un spējām, organizē 

fakultatīvās, individuālās un grupu nodarbības skolēniem. 

 Par tradīciju kļuvusi 10. klašu skolēnu uzņemšana vidusskolēnu saimē. Interešu izglītības 

kolektīvi organizē pasākumus (koncertus, izstādes), kurus apmeklē skolēnu vecāki. Tie ir gan 

Skolotāju dienai, Mātes un Tēva dienai veltītie koncerti, kā arī valsts svētki 18. novembrī. 

 Fotomākslas pulciņa vadītāja spēj iesaistīt skolēnus dažādos skolas un valsts līmeņa 

pasākumos. Šajā mācību gadā J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas skolēni piedalījās nodibinājuma 
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“Zinātnes un inovāciju parks” īstenotā projekta “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursā ”Mana zeme 

skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret 

savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. 

Fotokonkursa ietvaros skolēni uzņēma Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot 

mobilos telefonus un foto aparātus. Konkursa projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv 

skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu. Mājaslapas apmeklētāji balsoja par labākajiem attēliem. 

1.vietu ieguva 11.a klases skolniece Julianna Baranovska, 2./3.vietu – Natālija Radionova 

(9.a klase) un dalītu 2./3.vietu - Jūlija Ivanova (9.b klase). Konkursa organizatori dāvināja skolai šo 

skolēnu darbus kā foto gleznas, lai demonstrētu plašai sabiedrībai, ienesot valsts svētku noskaņu un 

Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem. Skolēnu nelielo fotoizstādi varēja apskatīt 

skolas 3.stāva foajē. 

 

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā 2018./2019. mācību gadā 274 skolēni piedalījās 

iniciatīvas „Latvijas skolas soma” pasākumos vismaz vienu reizi katrā semestrī. Kultūras ministrijas 

piešķirtais finansējums attiecas uz izglītojamiem, kas klātienē apgūst  vispārējās un speciālās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

 Pasākumi tika plānoti un organizēti atbilstoši iniciatīvas "Latvijas skolas soma" saturiskajām 

jomām. Lai iepazītu Latvijas dabu un kultūrainavu, Latvijas kultūras vērtības un kultūras 

laikmetīgās izpausmes, Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības un zinātnes un 

inovāciju attīstību Latvijā, 1.-4. klašu skolēni apmeklēja Novadpētniecības un mākslas muzeja 

ekspozīcijas, Latgales zoodārzu, ekspozīcijas un meistardarbnīcas Marka Rotko mākslas centrā un 

Māla mākslas centrā, piedalījās muzejpedagoģiskā nodarbībā – braucienā  „Ceļojums pa pilsētu ar 

tramvaju”, ekskursijās pa Daugavpils cietoksni.  2.-3.klašu skolēni apmeklēja izrādi  „Spokuskopija” 

Rēzeknes teātrī  "Joriks". 

Savukārt 5.-6. klašu skolēni arī apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, 

Daugavpils Skrošu rūpnīcu, Marka Rotko mākslas centru, Māla mākslas centru un cietoksni. Šajā 

vecuma grupā pirms Ziemassvētkiem tika organizētas arī amatnieku meistardarbnīcas ziepju 

vārīšanā. 

7.-9. klašu izglītojamie tika iesaistīti interaktīvajā aktivitātē „Tehniskās zinātnes atraktīvā 

veidā ar Tehnobusu”, apmeklēja ekskursijas Daugavpils cietoksnī un Daugavpils Skrošu rūpnīcā, 

ceļojumu pa pilsētu ar tramvaju, kā arī aizbrauca uz Likteņdārzu. 

Arī 10.-12. klašu skolēni apmeklēja Marka Rotko mākslas centra ekspozīcijas,   izbaudīja 

Daugavpils teātra izrādes „Purva Bridējs(-i)” un „Džeina Eira”, koncertu “Mūžīgais Mocarts” 
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Latgales vēstniecībā GORS, Fonda "Viegli” koncertu „Mūzika Tev” Rīgas Kongresu namā. 

Vidusskolas izglītojamie apmeklēja arī mūsu skolai īpaši svarīgas vietas - Raiņa māju Berķenelē, 

Raiņa muzeju “Tadenava” un Raiņa muzeju “Jasmuiža”. 

Tostarp visiem J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas skolēniem bija iespēja noskatīties “Kino 

visiem un visur Latvijā” filmas. 

 Skolas darba stiprās puses: 

 Daudzveidīgs mākslinieciskās pašdarbības un interešu izglītības nodarbību nodrošinājums.  

 Skolā darbojas skolas pašpārvalde 

 Skolēnu līdzdalība skolas popularizēšanā valsts un starptautiskajā līmenī. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

Tehniskās jaunrades interešu izglītības nodarbību izveidošana. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Realizētās aktivitātes izglītības iestādēs 

Individuālās sarunas 

(konsultācijas) ar 

skolēniem 

 Izglītības iestādes izvēle (3 individuālās konsultācijas) 

Profesijas un studiju virziena izvēle (2 individuālās konsultācijas) 

Novadītās grupu 

nodarbības 

/konsultācijas 

 

“Izglītības iespējas Latvijā pēc 9. klases absolvēšanas” (2  nodarbības 9.a un 

9.b klasēs)” 

“Studiju iespējas Latvijā” (1 grupas konsultācija 12.a klases 7 skolēniem) 

“Karjeras un dzīves ceļa izvēle”(2 grupas konsultācijas 12.a klases 3 

skolēniem) 

Karjeras tēmu 

integrēšana mācību 

priekšmetu stundās/ 

audzināšanas stundās 

Darbā ar 11.-12. klašu skolēniem – sadarbība ar ekonomikas un filozofijas 

skolotāju: kopā novadīti 4 stundu fragmenti 

Karjeras izglītības 

pasākumi skolā 

 

Projekta pasākumi: 

07.11. - interaktīvās nodarbības „Esi līderis karjerā un dzīvē!” (11.-12. klašu 

skolēni) 

27.11. – interaktīvās nodarbības “Biznesa gēns” (9.-10. klašu skolēni) 

08.02. – nodarbības „Karjeras izaugsme no skolas sola līdz sirmam 

vecumam” (10.-12. klašu skolēni) 



J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019 

 

38 

 

04.04. - interaktīvās nodarbības “Profesija - pavārs” (6.a, 7.a, 8.a un 9.b  

klašu skolēni) 

23.04., 09.05.  - interaktīvās nodarbības “Tehniskās zinātnes atraktīvā veidā” 

(10.-12. klašu skolēniem) 

Ārpus projekta pasākumi: 

28.09. – klases stunda ar “Swedbank” pārstāvi (11.a klase) 

02.10. – lekcija par studiju iespējām Dānijā ar “Study Start” pārstāvi (11.-12. 

klases) 

13.02. – “Ēnu diena” skolā – medmāsas un lietvedes “ēnošana” 

22.02. - ekonomikas stunda ar “Swedbank” pārstāvi (11.a klase) 

29.03. – tikšanās ar RTU Daugavpils filiāles direktoru (12.a klase) 

12.04. – lekcija par studiju iespējām ārzemēs ar “Dream Foundation” pārstāvi 

(12.a klase) 

Karjeras nedēļas ietvaros: 

 1.-4. klases – zīmējumu konkurss “Karjeras māja” 

 5. - 9. klases - zīmējumu izstāde "Mans karjeras ceļš!" 

 1.-12. klases – balsošana “Profesiju vēlēšanas” 

Skolēnu iesaistīšanās 

karjeras izglītības 

pasākumos ārpus 

skolas 

 

 

08.10. – “Karjeras nedēļas” atklāšanas pasākums (7.a un 11.a klases) 

09.10. - Izglītojošā spēle „Kas? Kur? Kad?” Krievu vidusskolā - licejā (10.a 

un 11.a klases) 

10.10. - ekskursija uz uzņēmumu „Daugavpils Siltumtīkli” (8.a klase) 

 10.10. - ekskursija uz Daugavpils Būvniecības tehnikumu (9.b klase) 

11.10. - ekskursija uz Swedbank (10.a klase) 

29.11. – seminārs „Karjeras diena dzelzceļa nozarē” (9.a klase) 

22.01. – seminārs “Karjeras iespējas mākslas un kultūras nozarē” Daugavpils 

Universitātē (12.a klase) 

13.02. – “Ēnu diena” (9.a, 11.a, 12.a klašu skolēni) 

08.05. – konkursa “Skills Latvia” apmeklējums (9.b klase) 

   

Skolēnu informēšanu par aktivitātēm, kuras saistītas ar karjeru, nodrošina pedagogs-karjeras 

konsultants gan klātienē, gan izmantojot elektronisko skolvadības sistēmu E-klase, kā arī klašu 

audzinātāji un priekšmetu skolotāji. Regulāri tika atjaunots informatīvais stends „Karjeras izglītība”, 

informācija par pasākumiem tika publicēta skolas mājaslapā www.rainisskola.lv -> Skola -> 

Karjeras izglītība. 
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Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par Atvērto durvju dienām augstskolās, koledžās u.c. 

mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs. Tiek piedāvāti informācijas materiāli klases stundām. 

 

9. klašu beidzēju turpmākās izglītības gaitas 2018./2019.m.g. 

Tā kā 2019./20120.m.g. J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā netika atvērta 10. klase, 9. klašu 

skolēni turpināja izglītību citās pilsētas, novada, Rīgas izglītības iestādēs. Daži skolēni izvēlējās 

apgūt tādu izglītības programmu, kur ir noteikts vecums, kādā tiek uzņemti audzēkņi, tāpēc šis 

mācību gads viņiem būs pašizglītības gads. 
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 12. klases absolventi izvēlējās savas turpmākās gaitas saistīt ar izglītības iegūšanu vai nu 

augstskolās, vai profesionālās izglītības iestādēs. Ir arī tādi skolēni, kuri nolēma uzsākt darba gaitas. 
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 Skolas darba stiprās puses: 

 Nodrošināts pedagoga-karjeras speciālista atbalsts skolēniem. 

 Atbalsta personāla, klašu audzinātāju, karjeras konsultanta cieša savstarpējā sadarbība. 
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 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt sadarbību karjeras izvēles jautājumos ar valsts, pašvaldības institūcijām un 

privātuzņēmumiem; 

 Izveidot pārdomātu pedagoga - karjeras konsultanta darba ciklu ar pamatskolas (7.-9. klase) 

skolēniem un viņu vecākiem 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Ir apzināti skolēni, kuriem ir labi sasniegumi mācību priekšmetos. Notiek individuālas 

nodarbības ar talantīgajiem skolēniem. Skola organizē I posma olimpiādes un konkursus mācību 

priekšmetos. Konkursu laureāti un skolēni ar labām un teicamām sekmēm tika apbalvoti gada 

noslēguma pasākumā “Skolēnu sumināšanas diena”.  Skolēni ar optimālu un augstu sekmju līmeni 

gada beigās saņem sudraba un zelta liecības. 12. klases skolniece saņēma 500 eiro stipendiju, kuru 

Latvijas simtgades kontekstā organizē Finanšu ministrija sadarbībā ar VAS “Latvijas Loto”. 

2018./2019.m.g. skolā tika realizētas 3 programmas, kuru ietvaros tika sniegta palīdzība 

skolēniem: 

1) “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem”; 

2) “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem”; 

3) “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām” 

Arī 2018./2019.m.g. skola piedalījās ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001). Atbalsts skolēniem tika nodrošināts četrās 

jomās: STEM un vide, Valoda, Kultūrizglītība un radošās industrijas, Multidisciplinārā. Šī mācību 

gada beigās bija projekta pirmā posma noslēgums. Divu gadu laikā skolēni piedalījās dažāda veida 

mācību aktivitātes skolā, pilsētā, citās Latvijas pilsētās – Cēsīs, Salaspilī, Valmierā, Jēkabpilī. 

Skolēni pilnveidoja savas prasmes un talantus, darbojoties individuāli un grupā. Skolēniem, kuriem 

ir mācīšanās traucējumi, tika pilnveidotas rakstīšanas, lasīšanas, runāšanas, tēlainās domāšanas 

iemaņas. 

2018./2019.m.g. skola izmantoja ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001)” iespējas. 
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Atbalsts tika sniegts tiem skolēniem, kuri atgriezās Latvijā no ārzemēm, lai turpinātu 

mācības Latvijas skolā. Izvērtējot katra skolēna situāciju, tika nolemts atbalstu sniegt latviešu 

valodas, krievu valodas, Latvijas vēstures, angļu valodas apguvei. 

Psihologs novadīja korekcijas nodarbības pēc vecāku pieprasījuma. Stundu laikā pedagogi 

diferencēja uzdevumus, lai palīdzētu katram skolēnam apgūt zināšanas viņa spēju robežās. 

Skolā tiek apkopota informācija par skolēnu sasniegumiem konkursos, olimpiādēs, sporta 

sacensībās. 

 

DALĪBA PASĀKUMOS, KONKURSOS UN SASNIEGUMI TAJOS 

2018./2019.M.G. I SEMESTRĪ 

Datums Pasākums Klase Skolotājs/-a Rezultāts 

17.09.2018. Multilingvistiskā olimpiāde 7.a M.Hroloviča 

A.Dorofejeva 

L.Kozlovska 

Pateicība 

 

05.11.2018. Interaktīvā spēle “Jaunais 

pētnieks” 

5.a 

 
L.Pruskaova 2.vieta 

9.11.2018. Pilsētas kolāžu konkurss 11.a 

 

V.Gudovska 1.vieta 

3.vieta 

15.11.2018. Valsts policijas Latgales reģiona 

pārvaldes fotokonkurss 

“Supervasaras fotoalbums” 

8.a T.Jevstafjeva- 

Aksjuta 

2.vieta 

16.11.2018. Radošo darbu konkurss 

“Atveram durvis nākamajai 

Latvijas simtgadei” 

8.a 

7.a 

 

6.a 

A.Stūraine 

T.Jakimoviča 

T.Jevstafjeva- 

Aksjuta 

Diploms par 

izcilu dabas 

materiālu 

izmantošanu 

22.11.2018. Spēle-konkurss 

“Skaista mana tēvu zeme” 

2.a L.Kondrašova-

Lutinska 

N.Pilace 

Pateicība 

27.11.2018. Pilsētas skolu sacensības 

florbolā 

8.a 

7.a 

N.Grigorjevs IV vieta 

 

2018./2019.M.G. II SEMESTRĪ 

16.01.2019. Mājturības un tehnoloģijas 

konkurss 

“Ziemassvētku noskaņojums” 

8.a T.Jakimoviča I vieta 

17.01. Pilsētas angļu valodas olimpiāde 9.a V.Koževņikovs Atzinības raksts 

25.01.2019. “Tautas bumba” (zēniem) 5.a 

5.b 

4.a 

N.Grigorjevs 4.vieta grupā 

06.02.2019. Pilsētas skolu sacensības 

florbolā (2005.-2006.dz.g.) 

7.a 

6.a 

5.a.b 

N.Grigorjevs III vieta 

22.02.2019. Nacionālās Skaļās lasīšanas 

sacensības 

5.a M.Hroloviča Dalība 

Daugavpils 
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reģionālajā finālā 

22.02.2019. Krievu valodas reģionālā 

olimpiāde 

9.a L.Kozlovska Pateicība 

01.03.2019. Latvijas skolu ziemas 

olimpiskais festivāls 

7.a 

6.a 

N.Grigorjevs II vieta 

(N.Fedotovai) 

08.03.2019. Latgales reģiona skolēnu ZPD 

konference 

11.a L.Prusakova II pakāpe 

13.03.2019. Dižpuika - fināls 4.a N.Grigorjevs 6.vieta 

Dalība 2.posmā 

20.03.2019. Radošais konkurss 

“Es skatos izrādi” 

10.a I.Vasitova I vieta 

28.03.2019. Konkurss-spēle “Daiļliteratūras 

darbs-tā nav tikai literatūra” 

5.a V.Macenko III vieta 

03.04.2019. Konkurss 

“ Jauno erudītu kauss 2019” 

8.a  pateicība 

5.04.2019. Spēle-konkurss “Dabaszinātņu 

un matemātikas labirintā” 

2.a L.Kondrašova-

Lutinska 

N.Pilace 

III vieta 

10.04.2019. Latvijas skolu orientēšanās 

kauss Rīgā 

6.a 

7.a 

N.Grigorjevs 

T.Bondere 

dalība 

10.04.2019. Vokālais konkurss “Pīks un 

Pīka” 

3.a A.Snetkova I pakāpe – 

O.Kirilova 

II pakāpe – trio 

13.04.2019. Valsts ZPD konference Rīgā 11.a L.Prusakova Pateicība 

23.04.2019. IT ceļš 4.a 

6.a 

7.a 

J.Smetaņina II vieta 

III vieta 

III vieta, III vieta 

26.04.2019. Latgales reģionālā angļu 

valodas olimpiāde 

9.a V.Koževņikovs II vieta 

30.04.2019. Konkurss “Mēs esam talantīgi” 7.a 

5.b 

O.Čapule-Ivaņeca 2.vieta 

2.vieta 

 Fotokonkurss “Mana zeme 

skaistā” 

11.a 

9.a 

9.b 

T.Jevstafjeva- 

Aksjuta 

1. vieta – 

11.klase 

dalīta 2./3. vieta 

– 9.klase 

05.05.2019. “Skrien, Latvija” 2.posms, 

Daugavpils 

2.-10.a T.Bondere 

N.Grigorjevs 

Dalība 

20.05.2019. 

 

09.06.2019. 

Konkurss 

“Mēs esam talantīgi” 

4.a,5.b 

 

Alla Snetkova Dalība finālā 

 

Dalība pilsētas 

svētku 

koncertprogram

mā Dubrovina 

parkā 

01.06.2019. Starptautiskajai bērnu 

aizsardzības dienai veltītais 

pasākums pilsētā 

3.a Alla Snetkova 5.,6. vieta 
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4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar īpašām vajadzībām 

 

 Skolā ir integrēti 5 izglītojamie ar speciālām vajadzībām (cukura diabēts, epilepsija, 

autoimūnā saslimšana, nieru saslimšana, iedzimtās anomālijas.) atbilstoši Vispārējās izglītības 

likumā noteiktajai kārtībai. Pārējie izglītojamie spēj pilnvērtīgi apgūt izglītības programmu kopā ar 

saviem klasesbiedriem. Skolēnu vecāki ir informēti par iespēju nodrošināt mājas apmācību, kā arī 

atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. 11. klases skolēnam tika organizēta mājas 

apmācība un 3 skolēni tika atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem. 

  Skolas darba stiprās puses: 

 Nodrošināts individuāls darbs ar izglītojamiem (konsultācijas) visos mācību priekšmetos. 

 Skolēni var saņemt atbalsta personāla (sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, skolas māsa) 

palīdzību. 

 Individuālo plānu izveide, lai uzlabotu skolēnu sekmes. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt realizēt mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

 Katra mācību gada sākumā skolā tiek organizētas vecāku sapulces, kurās vecāki ir informēti 

par iepriekšējā gada rezultātiem un nākamā gada darba plānu. Vecākiem ir tiesības izteikt savus 

priekšlikumus nākamā gada skolas darbībai, kurus skolas administrācija ņem vērā turpmākajā 

darbībā. 

 Informācija vecākiem par izglītojamo sasniegumiem tiek izvietota e-žurnālā, dienasgrāmatās, 

sniegta pārrunās ar atbalsta personālu, klases audzinātājiem un administrāciju. 

Ir izveidota skolas mājaslapa, www.rainisskola.lv, kur vecāki var gūt informāciju par skolas vēsturi, 

tradīcijām, personālu, izglītības programmām, ikdienas darbu. 

 Divas reizes gadā tiek organizētas „Vecāku dienas”. Pēc administrācijas atļaujas vai 

iniciatīvas vecāki var apmeklēt stundas. 

 Katru gadu skolā tiek organizēti pasākumi, kuri ir veltīti Tēva dienai, Mātes dienai, uz ku-

riem tiek aicināti vecāki. Vecāki tiek iesaistīti radošajās darbnīcās un kopā ar bērniem atklāj savus 

talantus.  

http://www.rainisskola.lv/
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 Skolas darba stiprās puses: 

 Skolotāji regulāri informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumu 

un skolas pasākumiem, izmantojot dažādas saziņas formas. 

 Skolā regulāri notiek vecāku informatīvās dienas. 

 Vecāki var konsultēties ar atbalsta personālu - sociālo pedagogu, psihologu, logopēdu, 

skolas māsu. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paplašināt informācijas apmaiņu, izmantojot e-klases iespējas. 

 Turpināt veidot ciešu un mērķtiecīgu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm. 

Vērtējums: labi 

 

4.5. Skolas vide 

4.5.1. Mikroklimats 

 

 Skolā valda pozitīva gaisotne un ir labvēlīgs mikroklimats. Skolotāju, skolēnu un vecāku 

attiecības un sadarbība tiek balstītas uz savstarpējo cieņu un taisnīguma principiem, tādēļ skolēniem 

un vecākiem ir pozitīva attieksme pret skolu un skolotājiem. Skolēni skolā var justies droši, jo zina, 

ka saņems atbalstu un nepieciešamo palīdzību, kā arī tiks nodrošināta konfidencialitāte. Skolēni un 

viņu vecāki ir iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, kas veicina vienotu mērķu 

sasniegšanu, atbildību par savu rīcību. 

Skolas vadības un skolotāju savstarpējās attiecības balstītas uz cieņu un savstarpējo sapratni. 

Skolas vadība atbalsta pedagogus, palīdz risināt problēmas. Starp kolēģiem valda radoša sadarbība, 

pozitīva attieksme pret pedagoģisko procesu. Administrācija atbalsta un rūpējas par pedagogu 

tālākizglītību,  pedagoģisko kompetenci. 

Skolā visi skolēni ir vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, tautības, kultūras un reliģiskās 

piederības. Skola izglīto skolēnus tiesiskajos jautājumos. Regulāri audzināšanas stundās tiek 

apgūtas tēmas par uzvedības un disciplīnas jautājumiem, tiek organizētas tikšanās ar policijas 

darbiniekiem. 

Skolas darbinieki ar cieņu izturas pret visiem skolēniem. Savā starpā vadības, skolotāju, 

tehniskā personāla un skolēnu attiecības ir labvēlīgas, izpalīdzošas. 

Skolas apmeklētāji tiek pieņemti laipni, ar skolas dežurantes un administrācijas palīdzību 

viņi var viegli atrast vajadzīgo personu vai telpu. 

Skolā ikvienam skolotājam ir iespēja radoši strādāt, piedalīties metodiskajā darbā, brīvi 

izteikt savu viedokli, tikt uzklausītam MK sēdēs, pedagoģiskajās sēdēs un skolotāju kopsapulcēs. 
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 Skolas darba kārtības noteikumi un iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti, 

pārskatīti ar skolēnu pašpārvaldes un arodkomitejas palīdzību, pieejami darbiniekiem un skolēniem 

skolotāju istabās, bibliotēkā, skolēnu dienasgrāmatās. Skolas darbinieki un skolēni to ievēro. 

Skola lepojas ar interesantu vēsturi un daudzveidīgām tradīcijām. Lai veidotu un attīstītu 

kopības sajūtu, lepnumu par savu skolu, skolā katru rudeni tiek organizēti Dzejas dienu pasākumi, 

kas palīdz saglabāt un attīstīt interesi par kultūrmantojumu. Tiek organizētas dzejas stundas un 

tikšanās ar dzejniekiem, apmeklēti pasākumi Raiņa mājā – muzejā Berķenelē. Sākumskolas 

skolēniem tiek rīkotas “Muzejstundas”, kur viņi skolas muzejā iepazīstas ar skolas vēsturi. 

Skolas pasākumi padara vidi mājīgāku un saliedētāku. Īpaša gaisotne skolā valda 

Absolventu vakaros, kad skolā ciemojas ne vien absolventi, bet arī pensionētie skolotāji. 

 Skolas darba stiprās puses: 

 Pozitīvu, cieņpilnu attiecību veidošana starp skolas darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. 

 Skolas tradīciju un skolas tēla popularizēšana pilsētā. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jaunu pedagoģisko kadru piesaiste, lai veiksmīgi realizētu izglītības reformas; 

 NVO piesaiste kopīgu pasākumu realizācijai. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

 

Skolas un klašu telpas ir funkcionālas, atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, tīras un 

kārtīgas. Skolā ir kabineti ir aprīkoti ar datoriem un pieeju internetam, lai nodrošinātu darbu e-klasē. 

Skolā ir bibliotēka, kas pieejama skolēniem mācību un ārpusstundu darbam. 

Skolā regulāri veic telpu kosmētisko remontu. Darbi tika veikti 3 labierīcības telpās, grīdas 

flīzes tika nomainītas centrālo kāpņu laukumos, tika uzstādīta ventilācija ķīmijas kabinetā, kā arī 

uzstādīta jauna elektrības instalācija. 

 Skolā atbilstošās vietās izvietoti papīrgrozi. Skolas personāls un skolēni rūpējas par telpu 

estētisko noformēšanu un kārtības uzturēšanu. 

Skolas ēkās ir silti. Apgaismojums atbilst normām un ir pilnībā nomainīts. Skolas telpas ir 

drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni, evakuācijas izejas aprīkotas ar radītājiem. 

Skolā ir ēdnīca, kurā skolēniem un skolas darbiniekiem tiek piedāvāti karstie ēdieni un 

bufetes pakalpojumi. APU programmas ietvaros tika formulēti uzvedības noteikumi, izveidotas 

atgādnes, kuras tika piestiprinātas pie sienām skolas gaiteņos, kabinetos, bibliotēkā, ēdnīcā, sporta 

zālē un citur. 
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Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, skaista, pievilcīga. 

Skolēni skolas telpās un apkārtnē var justies droši. Apkārt skolai ir uzstādīts nožogojums. 

Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes, ir gājēju 

pāreja ar regulējamu luksoforu. Izglītības teritorijā tika uzstādītas nojumes pirmsskolas izglītības 

bērniem. 

Ir sakārtota autotransporta atrašanās skolas teritorijā, kā arī skolotāju personiskā 

autotransporta novietošana skolas pagalmā, kas nodrošina skolēnu un darbinieku drošību. 

 Skolas darba stiprās puses: 

 Skolas teritorija un telpas ir sakārtotas, pievilcīgas, ar labu vizuālo noformējumu. 

 Skolas telpas ir atbilstošas pilnvērtīga mācību procesa un interešu izglītības veikšanai. 

 Skolas mēbeles pārsvarā atbilst skolēna vecumam un augumam. 

 Skolas telpas un apkārtne ir droša. 

 Vecāki piedalās skolas vides labiekārtošanā. 

 Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot un modernizēt skolas foajē vizuālo noformējumu. 

 Turpināt skolas apkārtnes apzaļumošanu, labiekārtošanu. 

 Savlaicīgi modernizēt tehnisko aprīkojumu. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.6. Resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Skolas telpas tiek pakāpeniski renovētas, mācību telpas – modernizētas. 

Skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa, skolēnu un skolotāju vajadzību 

nodrošināšanai. Ir pietiekami labi aprīkoti ķīmijas, bioloģijas, vēstures, matemātikas, informātikas, 

valodu, mājturības un tehnoloģiju (meitenēm un zēniem), ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, kā arī 

sākumskolas kabineti. 

Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai. Skolas telpas atbilst skolēnu 

skaitam, kā arī vecumam un augumam. Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi, lai 

nodrošinātu mācību procesu: audio ierīces valodu skolotājiem, kodoskopi, televizori, projektori, 

interaktīvās tāfeles (11) un interaktīvas sistēmas (4), 3 skaņu sistēmas, 19 projektori, pieslēgums 

vada un bezvada internetam. Lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu, skolā tika pilnveidots 

datoru lokālais tīkls, kurā apvienoti informātikas kabinetu, bibliotēkas, mācību kabinetu, skolotāju 

istabas un skolas administrācijas datori.  
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Skolā ir 5 personas, kuras ir atbildīgas par materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanu un 

uzglabāšanu. Tika veikta materiāli tehnisko līdzekļu inventarizācija. 

Lielākā daļa skolas mēbeļu ir labā stāvoklī, notiek pakāpeniska veco mēbeļu nomaiņa klasēs. 

Tika iepirkti 25 mācību krēsli un 12 mācību soli fizikas kabinetam, 2 skolotāju galdi, 5 krēsli, 2 

drēbju skapji, 2 plaukti, 15 ofisa krēsli, 25 krēsli, kuri atrodas aktu zālē. Skolā ir izveidota 

multifunkcionāla muzejklase, lai nodrošinātu darbu gan stundām, gan ārpusklases nodarbību 

vadīšanai. 

Skolā ir bibliotēka, kura strādā pēc noteikta darba grafika. Bibliotekāre konsultē skolotājus 

un skolēnus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. Bibliotēka ir aprīkota ar 

mūsdienīgām iekārtām. 

Skolā ir sporta zāle. Skolā ir dušas telpas, sanitārie mezgli atbilst sanitāri higiēniskajām 

normām. Skolā ir atsevišķi kabineti sociālajam pedagogam, psihologam un logopēdam, tā 

nodrošinot labvēlīgus apstākļus individuālajam darbam ar skolēniem. 

 Skolas darba stiprās puses: 

 Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, droši lietošanai. 

 Revīzijas akti liecina, ka materiāli tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un tiek labi uzglabāti. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 “TOY bibliotēkas” projekta realizācija 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.6.2. Personālresursi 

 

Skolā tik nodrošināta visu mācību priekšmetu apguve. Skolā tika nokomplektēts viss 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls.  Skolā strādā atbalsta personāls – 1 

skolas māsa (1.-12. klase) un 1 skolas māsa pirmsskolas izglītības programmā, 1 psihologs, 1 

sociālais pedagogs, 2 logopēdi, 1 fizioterapeits, 1 skolas ārsts, 1 pedagogs – karjeras konsultants. 

Skolotāju slodze ir optimāla. Skolotāju slodzes tiek dalītas, ievērojot skolas izglītības 

programmu apjomu, skolotāja kvalifikāciju un pieredzi, kā arī darba organizācijas vajadzības. 

Personāla pārvaldība notiek atbilstoši darba līguma un amata apraksta prasībām. Visu skolas 

darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amata aprakstos. 

Skolā izveidotas 7 mācību komisijas. Skolotājam ir tiesības brīvi izteikt savus priekšlikumus 

metodiskajā komisijā, pedagoģiskajā sēdē vai administrācijai tieši par skolas vai sava darba 

uzlabošanu. 
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Atbalstu pedagogiem sniedz direktore, direktora vietnieki izglītības jomā, mācību komisiju 

vadītāji (skolas darba kārtības noteikumi, mācību dokumentācijas aizpildīšanas kārtība, darba 

organizēšana stundā u.c.) 

Skolas darba kārtības noteikumi un iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti, 

pārskatīti ar skolēnu pašpārvaldes un arodkomitejas palīdzību, pieejami darbiniekiem un skolēniem 

skolotāju istabā, bibliotēkā un e-klases žurnālu pielikumos. Skolas darbinieki un skolēni tos ievēro. 

Skolā ir noslēgts darba koplīgums starp J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas, kuru pārstāv 

iestādes direktore Larisa Koževņikova, no vienas puses un J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 

arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāju Nataļju Minejevu (arodbiedrība). 

Skolas psihologa, logopēdu, sociālā pedagoga, skolas māsu, fizioterapeita pienākumi ir 

noteikti amata aprakstos. Atbalsta personālam ir atbilstošas telpas, ir noteikts darba laiks.  Atbalsta 

personāla darbs ir ļoti efektīvs un novērtēts. Atbalsta personālam ir ļoti labas un produktīvas  

attiecības ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem. 

Skolas darba plānā norādītas skolas darbinieku tālākizglītības vajadzības. Skolotāji 

pilnveido savu kvalifikāciju, apmeklē tālākizglītības kursus atbilstoši plānam un kursu 

piedāvājumam. Skolotāji izstrādā metodiskos materiālus, ar kuriem dalās pieredzē skolas ietvaros, 

kā arī pilsētā piedalās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs.   

Skolā tiek kontrolēta katra darbinieka tālākizglītība, izmantojot VIIS sistēmā pieejamo 

informāciju. 

 Skolas darba stiprās puses:  

 Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem pedagogiem.   

 Pedagogi piedalās tālākizglītības kursos, semināros, konferencēs, metodiskajos lasījumos, 

projektos. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi kompetenču pieejas kontekstā. 

 Turpināt sadarbību ar organizāciju “Iespējamā misija”, lai nodrošinātu mūsdienīgu un 

kreatīvu izglītības procesu. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Darba pašvērtēšana un attīstības plānošana   

 

 Skolas darba pašvērtēšana notiek pastāvīgi visa mācību gada garumā un pēc katra skolas 

pasākuma. Tā ir neatņemama skolas darba plāna sastāvdaļa. Lai pašvērtējums būtu objektīvs, tiek 
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iesaistīti gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki. Katru gadu tiek analizēti iepriekšējās akreditācijas 

ieteikumi un to realizēšana. 

Skolā katru gadu tiek veikta vispusīga skolas darbības analīze un gatavots pašvērtējums, 

kurā ir iekļauta šāda informācija: 

- informācija par skolas absolventu gaitām, 

- valsts diagnosticējošo darbu analīze, 

- mācību programmām 

- valsts pārbaudes darbu rezultāti, 

- audzināšanas darba atskaite, 

- psihologa atskaite, 

- skolas māsas pārskats, 

- atbalsta personāla komisijas darba atskaite, 

- sociālā pedagoga atskaite; 

- pedagoga karjeras-konsultanta atskaite. 

Par visiem skolā notiekošajiem vērtēšanas un pašvērtējuma procesiem darbinieki tiek 

iepazīstināti gan pedagoģiskās padomes sēdēs, gan informatīvajās sanāksmēs. 

Skolā ir izstrādāts skolas iekšējās kontroles plāns, kas pakārtots skolas gada plānam. 

Direktora vietnieki izglītības jomā analizē skolas mācību un audzināšanas darbu un apkopo 

rezultātus. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un daudzpusīgu pašvērtējuma un attīstības plānošanas procesu, 

tiek organizēti šādi pasākumi: 

 Aptauja 1.,5.,8.,10. klašu vecākiem un skolotājiem “Skolas vides izvērtējums (katru gadu); 

 Aptauja skolēniem un vecākiem “Ēdināšanas kvalitāte ” (katru gadu); 

 Skolotāju pašvērtējuma karte (katru gadu); 

 Uzklausīti priekšlikumi, ierosinājumi no skolotājiem; 

 Analizēti uzraugošo instanču (VUGD, PVD, Veselības inspekcija, auditu) atzinumi; 

 Skolas vadība pastāvīgi prezentē skolas darbību vecāku sapulcēs, Skolas Padomes sēdēs, 

semināros un citos pasākumos. 

Skolas vadība un pedagoģiskais sastāvs mācību un audzināšanas procesā ir objektīvi, lojāli 

Latvijas valstij un tās Satversmei, neveic aģitāciju, ievēro politisko un reliģisko neitralitāti, kā arī 

ievēro profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. 

Informācija par mācību un ārpusskolas aktivitātēm, par skolas dzīvi kopumā ir pieejama 

skolas mājaslapā. 
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Mācību gada sākumā skolā tika izstrādāts stratēģiskais plāns pārejai uz mācībām latviešu 

valodā. Ar pašvaldības atbalstu skolēniem tika nodrošinātas šādas nodarbības - 8. klasē 2 

matemātikas stundas un 1 Latvijas vēstures stunda, 9. klasēs - 2 matemātikas stundas un 1 Latvijas 

vēstures stunda, kuru laikā īpaša vērtība tika veltīta latviešu valodai. 

 Skolas darba stiprās puses:  

 Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, kā arī izsaka priekšlikumus turpmākajam 

darbam. 

 Skolas vadība organizē kontroles un vērtēšanas procesu, vienojas par kontroles formu, 

atbildīgajām personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem. 

 Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot sadarbību ar vecākiem Skolas padomes ietvaros. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. 

Ir skolas gada darba plāns, ikgadējā pašvērtējuma atskaite un aktualizēts pašvērtējuma ziņojums. 

Personāla amatu apraksti sistemātiski tiek aktualizēti. 

Izglītības iestādes darbību reglamentē Skolas nolikums, Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi, darba 

kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti. 

Vadītāja darba pienākumi ir noteikti amatu aprakstos. Skolas vadības atbildības jomas 

zināmas skolēniem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm. Vadītājs savas kompetences 

ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu, kontrolē lēmumu īstenošanas laiku un kvalitāti. 

Skolas vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, vada un koordinē 

pedagoģisko sēžu un metodisko komisiju darbu. Skolas vadības darba stils ir demokrātisks. 

Skolas direktors organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus, pārrauga to izpildi, 

kopā ar citiem administrācijas locekļiem plāno skolas darbību. Kopā ar direktoru strādā 2 direktora 

vietnieki izglītības jomā, 1 – audzināšanas jomā, 1 direktora vietnieks pirmsskolas izglītības 

programmā, 1 direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. Visiem direktora vietniekiem ir 

nepieciešamā izglītība un darba pieredze, viņu pienākumi ir precīzi un balstīti uz amatu aprakstiem. 

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā kontrolē tehnisko darbinieku pienākumu izpildi, kā arī 

atbild par materiāltehnisko resursu iegādi un saglabāšanu, kārtību un tīrību skolā. 
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Skolā katru otrdienu notiek informatīvās sanāksmes, savukārt ceturtdienās tiek plānotas 

pedagoģiskās padomes sēdes, metodiskās padomes sēdes, metodisko komisiju sēdes, kas tiek 

protokolētas. 

Skolā darbojas 7 metodiskās komisijas: latviešu valodas un literatūras MK, krievu valodas 

un literatūras MK, svešvalodu MK, dabaszinību MK, matemātikas un informātikas MK, estētikas 

MK, vēstures un sociālo zinību MK. 

Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde, kurā darbojas aktīvi, radoši jaunieši. Izglītojamo 

pašpārvalde darbojas, pamatojoties uz izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, katrā pašpārvaldes 

sēdē piedalās vietniece audzināšanas darbā. 

Skolas administrācija cieši sadarbojas ar vecākiem, pedagogiem un skolēniem, ņemot vērā 

demokrātijas principus. 

 Skolas darba stiprās puses: 

 Skolas administrācija cieši un mērķtiecīgi sadarbojas ar pedagogiem, ņemot vērā 

demokrātijas principus. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Rast jaunas sadarbības formas visiem darbiniekiem, kuri ie iesaistīti pedagoģiskajā 

procesā 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.7.3. Sadarbība ar citām institūcijām 

 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola cieši sadarbojas ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, 

Daugavpils pilsētas domi. Skolas finanšu līdzekļu izlietojumu un uzskaiti veic Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes centrālā grāmatvedība. 

Skolas darbība ir pakārtota izglītības programmu realizēšanai un infrastruktūras uzturēšanai,  

skolas attīstība tiek plānota valsts budžeta un pašvaldības budžeta finanšu resursu robežās. 

Izglītības iestāde aktīvi sadarbojas ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, 

Sporta skolu, Latgales Centrālo bibliotēku un tās filiāli – Pārdaugavas bibliotēku, Raiņa māju 

Berķenelē, Daugavpils Ledus halli, bērnu un jauniešu centru „Jaunība” un tās filiāli – klubu „Grīva”, 

IAC, Daugavpils Universitāti, nodrošinot pedagoģisko praksi universitātes studentiem, sadarbības 

partneriem Vācijā, Gistrovā, Kultūras ministriju, Daugavpils nacionālajām biedrībām. 

Lai popularizētu skolas tēlu, skolēni aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos izglītojošajos 

pasākumos. Skolā tika rīkoti semināri pilsētas skolu bilingvālās izglītības koordinatoriem, 

pedagogiem, klašu audzinātājiem. Pedagogi dalījās pieredzē, rādot atklātas stundas. 
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Skolas dzīve, interesantākie notikumi, skolēnu panākumi tiek aktualizēti skolas mājaslapā, sociāla-

jos tīklos. 

 

 Skolas darba stiprās puses: 

 Skolas administrācija, pedagogi, skolēni aktīvi piedalās visos pasākumos, kuri tika 

organizēti pilsētā. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot sadarbību ar Daugavpils novada institūcijām. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) 

 

Skolā tiek realizētas: 

 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma; 

 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma; 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem; 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma; 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajam ar somatiskām 

saslimšanām. 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajam ar valodu 

traucējumiem. 

 2. klases skolēniem piedāvā papildus angļu valodas stundas. 

 2. klases skolēni apmeklē peldēšanas nodarbības; 

 5. klases skolēniem piedāvā apgūt vācu valodu; 

 Jau desmito gadu skolā tiek vadītas teatralizētās stundas „Raiņa skola Raiņa laikā” 

(matemātika, rokdarbi, botānika, gotiskā šrifta lasīšana, rakstīšana ar spalvaskātu), kuras 

apmeklē skolotāji, skolēni un vecāki no visiem Latvijas novadiem un ārzemēm. 

 Skolā darbojas divas pagarinātās darba dienas grupas, kuras ir ļoti pieprasītas no 

vecāku puses. 

 Skola piedalās skolēnu apmaiņas programmā ar Marbaha ģimnāziju (Vācija). 

 Skola sadarbojas ar pilsētas romu biedrību „Nevodrom”, kā arī, sadarbojoties ar IIC, 

piedalās dažādos projektos pilsētā, valstī un ārzemēs. 
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 Katru mācību gadu skolā notiek Daugavpils Universitātes studentu pedagoģiskā 

prakse. 

 Skolas līdzdalība projektos: 

- līdzdalība IFC projektā (Marbaha, Vācija); 

- līdzdalība projektā CLIL; 

- līdzdalība projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” sadarbībā ar Pārdaugavas 

bibliotēku; 

- līdzdalība eTwinnig projektos; 

- līdzdalība IIC projektā; 

- Līdzdalība starpkultūru dialoga projektā “Skaistais daudzveidībā”; 

- Līdzdalība projektā “Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības 

veicināšana” 

- dalība iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. 

 Skolā darbojas: 

- pulciņš „Raiņa skola Raiņa laikā”; 

- pulciņš „Dekupāža”; 

- pulciņš „Tekstilmozaīka”; 

- „Fotomākslas pulciņš”; 

- „Čaklās rokas’ 

- vokālie ansambļi; 

- intelektuāļu klubs “Kas? Kur? Kad?”; 

- skolas muzejs; 

- CLIL programma. 

- Mazo aktieru klubs 

- Jauno pētnieku klubs 

 Piedalīšanās olimpiādēs, konkursos. 

 

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

 

 Pilnveidot pedagogu zināšanas, kvalitatīvai speciālo programmu realizēšanai. 

 Stratēģiskā plāna pāreja uz mācībām latviešu valodā realizācija. 

 Vērtēšanas sistēmas (SLA) pilnveide un aprobācija, pievēršot uzmanību formatīvajai 

vērtēšanai. 
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 Kvalitatīvas mācību stundas organizācija, kurā tiek iekļauts sasniedzamais rezultāts un 

atgriezeniskā saite, jēgpilni 21. gadsimtam atbilstoši  uzdevumi. 

 

 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas direktore    Larisa Koževņikova 


