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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola „PREMJERS” (turpmāk – Skola) ir 

Akciju sabiedrības „Izglītības Nams” dibināta privāta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura 

īsteno vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programmu, vispārējās vidējās izglītības 

mazākumtautību programmu un vispārējās vidējās izglītības programmas. 2000.gada oktobrī  tika 

nodibināta izglītības iestāde ”ISMA Koledža”. 2001.gadā izglītības iestādei tiek mainīts nosaukums 

„Informācijas sistēmu privātā vidusskola”, bet no 2008.gada  –  „Informācijas sistēmu 

menedžmenta augstskolas vidusskola „PREMJERS”. 

Skola saskata savu attīstību ciešā sadarbībā ar augstskolu „ISMA”, kas piedāvā daudzveidīgas 

iespējas izglītojamiem, piemēram, karjeras izglītībā, nodrošinot izglītojamos ar zināšanām un 

prasmēm, kas nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, 

nodarbinātībai, sociālajai integrācijai, kā arī izglītības turpināšanai.  

Skolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta 

noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Skolas Nolikums, Skolas iekšējo kārtību 

reglamentējošie akti. Skolā mācības notiek latviešu valodā, mazākumtautības valodā - krievu 

valodā. Izglītojošo darbību reglamentē izglītības programmas. Pedagogi mācību darbā izmanto 

Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas vai pašu 

izstrādātās izglītības programmas. Izglītības programmas ir sagatavotas tā, lai mācību process būtu 

bilingvāls, atsevišķi mācību priekšmeti sākot no 1.klases tiek apgūti bilingvāli - latviešu un krievu 

valodā; vidusskolā – mācībvaloda ir latviešu valodā, (izņēmot 12.klasi, kura 2020./2021. mācību 

gadā turpina apgūt vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu). Angļu valodas 

apgūšanai Skolā tiek pievērsta īpaša uzmanība, jau no 1. klases tiek nodrošinātas papildus 

fakultatīvas valodas stundas. Ar divvalodu izglītību Skolas mērķis ir palīdzēt izglītojamajiem iegūt 

starptautiskas izglītības perspektīvas jau no agra vecuma. Sākot no 5.klases Skola piedāvā 

izglītojamajiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, papildus apgūt sekojošas svešvalodas: vācu, 

franču vai spāņu valodas. 

Skolā tiek veidotas mazas klases. Vidējais izglītojamo skaits vienā klasē ir 13 izglītojamie, kas 

nodrošina iespēju  koncentrēties uz individuālu pieeju mācību saturam. Izglītojamo skaits Skolā 

pēdējo piecu gadu laikā ir stabils ar nelielu pieaugumu. 

 

Pedagogu skaits un izglītība 

 

Skolā 2020./2021. mācību gadā strādā 42 pedagogi: 

 

 

Pedagoģiskā 

personāla 

skaits 

Tarificētā 

pedagoģiskā 

personāla skaits 

(kopējais 

skaits) 

Direktors  Direktora 

vietnieks 

(izglītības 

jomā) 

Izglītības 

metodiķis 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

skolotājs 

Vispārējās 

pamatizglītības 

skolotājs 

Sākumiz

glītības 

skolotājs 

42 40 1 3 1 10 24 6 

 

Pedagogu izglītība: 

 

Ar augstāko pedagoģisko izglītību 

(tajā skaitā pedagoģijas maģistri) 
Ar citu augstāko izglītību Iegūst augstāko 

pedagoģisko izglītību 
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35 7 6 

 

Pedagogu izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un tā tiek regulāri 

papildināta un pilnveidota tālākizglītības kursos un semināros. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi 

paaugstina kompetenci šādos virzienos:  

 mācību priekšmeta mācīšanas metodikā;  

 pedagoģija un psiholoģijā;  

 informācijas tehnoloģijās;  

 audzināšanā;  

 izglītības vadībā.  

Visi pedagogi darbojas mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskajās komisijās. 

 

Skolā īstenotas izglītības programmas 

 

Aktīvās izglītības programmu licences: 
 

Kods Nosaukums Licences 

numurs 

Izsniegšanas 

datums 

Derīguma 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

21011121 Pamatizglītības 
mazākumtautību 

  programma 

V-8026 30.06.2015 01.04.2021 159 

31011011 Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā  
virziena programma 

VK-7744 23.12.2014 01.04.2021 12 

31011021 Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā  

virziena mazakumtautību 

programma 

V-7744 23.12.2014 01.04.2021 14 

31016011 Vispārējas vidējās 

izglītības programma 

V_4034 01.09.2020 01.04.2021 19 
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS 

 

Misija 

 

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas dotu iespēju izglītojamajiem 

ar dažādu sociālo un kultūras izcelsmi iegūt un pilnveidot savas zināšanas un prasmes, paplašināt 

saziņas robežas, lai pārvarētu esošos šķēršļus (ieskaitot valodu) un attīstītu savstarpējās attiecības, 

kuru pamatā ir savstarpēja cieņa, un lai izveidotu humānu kopienu, kas sastāv no aktīvu, labi 

izglītotu, konkurētspējīgu, radošu, uz iniciatīvu vērstu personību. 

 

Vīzija 

 

 Skola - mūsdienīga, radoša, tradīcijām bagāta, kvalitatīvas izglītības, konkurētspējīga 

izglītības iestāde mainīgajā pasaulē 

 Pedagogs – inovatīvs, radošs, saprotošs, uz sadarbību vērsts 

 Skolēns – mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs, draudzīgs 

 Vecāks – atvērts sadarbībai, līdzatbildīgs, uzticas skolai  

 

Vērtības 

 

 sadarbība 

 cieņa 

 rīcība 

 atbildība 

 

Mērķis 

 

Nodrošināt izglītojamos ar dzīvei nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, veidojot iemaņas 

patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī motivējot mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei. 

 

Uzdevumi 

 

 īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to 

mērķus un uzdevumus;  

 turpināt veidot individuālu pieeju izglītojamajiem, respektējot katra izglītojamā individuālās 

vajadzības; 

 mērķtiecīgi virzīt pedagogu tālākizglītību saskaņā ar reālo situāciju un skolas vajadzībām, celt 

pedagogu profesionālo kompetenci; 

 veidot izglītojamo attieksmi pret vidi, sevi un līdzcilvēkiem, akcentējot viņu tiesības, 

pienākumus un rīcības sekas, tādējādi uzlabojot disciplīnu skolā; 

 nodrošināt drošu vidi skolā;  

 nodrošināt visiem izglītojamajiem iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo 

izglītību, motivēt viņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei; 

 veicināt izglītojamo atbildību par savu mācību darbu un tā rezultātiem;  

 sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;  
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 veicināt izglītojamo radošumu; 

 darboties ar izglītojamo vecākiem vai citām personām, kas realizē aizgādību (turpmāk tekstā- 

vecāki) ar mērķi nodrošināt pozitīvu un kvalitatīvu izglītojošo darbu; 

 uzlabot informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem, palielināt vecāku atbildību par viņu 

bērnu sasniegumiem; 

 virzīt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides procesu;  

 regulāri uzturēt skolas prestižu sabiedrībā un pilnveidot skolas mājas lapu; 

 iesaistīt izglītojamos, viņu vecākus un pedagogus skolas darba analīzē, plānošanā un pilnveidē, 

tādējādi paaugstinot viņu personisko atbildību par notiekošo skolā. 
 

Skolas svarīgais, specifiskais 
 

 Mazs izglītojamo skaits klasēs ļauj nodrošināt individuālo pieeju katram izglītojamajam. 

 Diferencētas pieejas nodrošināšana. 

 Izglītojamo laba konkurētspēja Latvijas un ārvalstu augstskolās, kā arī darba tirgū. 

 Iespēja padziļināti mācīties svešvalodas. 

 Estētiskas un atbilstoši aprīkotas telpas mācību programmu īstenošanai.  

 Skolvadības sistēma “E-klase”.  

 Skolai ir funkcionāla mājas lapa. 

 Interneta pieslēgums, Wi-Fi un datori visos mācību kabinetos.  

 Projektu un zinātniskās pētniecības darbu izstrādāšanas un prezentēšanas prasmju veidošana 

vidusskolas izglītojamajiem.  

 Iespējas darboties starptautiskajos projektos. 

 Skolā aktīvi darbojas Skolas Padome un Izglītojamo pašpārvalde.  

 

 Skolai ir savas tradīcijas, kas saistās ar svētkiem, tradicionāliem pasākumiem un konkursiem. 

Tās ir: Zinību diena, Miķeļdiena, Skolotāju diena, Latvijas valsts svētku pasākumi, Helovīns, 

Ziemassvētku pasākumi, Svēta Valentīna diena, Meteņi, Mātes diena, Pēdējais zvans, izlaiduma 

vakari, izglītojamo radošo darbu izstādes, Vecāku dienas, Sporta dienas, piedalīšanās “Ēnu dienās”, 

Karjeras nedēļa, mācību priekšmetu metodiskās nedēļas, projektu nedēļa, labdarības nedēļa.  
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3. SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PROCESS 

 

Skolas attīstības plāna prioritātes noteiktas trīs gadiem no 2020. līdz 2023. gadam. Skolas 

kolektīvs tiek iesaistīts attīstības plāna izstrādē, apspriešanā un pieņemšanā. Informācijas iegūšanai 

tika analizētas anketēšanas rezultāti, pedagogu un vecāku anketu rezultāti, skolotāju pašvērtējuma 

rezultāti, skolas dokumentu un materiālu analīze, vērotas un analizētas mācību stundas, pasākumi, 

individuālo sarunu rezultāti ar skolotājiem, izglītojamajiem, vecākiem, e-klases dati. Analizējot 

iepriekš izvirzītās skolas prioritātes ir tikušas konstatētas skolas stiprās puses, pozīcijas, kurās būtu 

nepieciešami uzlabojumi, iespējas, ar kuru palīdzību var realizēt turpmāk izvirzīto skolas attīstības 

mērķi. Skolas attīstības virzieni tiek apspriesti metodiskajās komisijās, metodiskās padomes sēdē, 

pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomes sēdē. Tā izpilde tiek kontrolēta un analizēta 

administrācijas un informatīvajās sēdēs. Skolas darba kvalitātes novērtējuma iegūšanas paņēmieni ir 

sekojoši: skolas dokumentu un citu materiālu analīze, VIIS datu bāze, e-klases datu analīze, 

pedagogu, vecāku un izglītojamo anketēšana. 

Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir strukturēts, pārdomāts un 

reāls, pārskatāms un skaidrs. Prioritātes noteiktas trim gadiem. Attīstības plāns ir veidots, ņemot 

vērā skolas pamatmērķi un iepriekš paveikto darbu. Plānotās prioritātes un uzdevumi tiek koriģēti, 

veidojot darba plānu konkrētam mācību gadam. 
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4. SKOLAS PRIORITĀŠU IZPILDES NOVĒRTĒJUMS NO 2017.G. LĪDZ 2020.G. 
 

Pamatjoma Prioritātes 

1. joma Mācību saturs   Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu aktualizēšana un pilnveidošana   

  atbilstoši mūsdienu sabiedrības pieprasījumam.  

  Kvalitatīva atbalsta sniegšana pedagogiem mācību programmu īstenošanā. 
 

Sasniegtais: 
1. Skolas īstenotās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas.  
2. Pedagogu mācību programmas un tematiskie plāni, klašu audzinātāju plāni ir saskaņoti ar skolas izglītības programmām un skolas katra mācību 

gada prioritātēm. 
3. Iegādāta atbilstoša mācību un metodiskā literatūra, līdzekļi.  

2. joma Mācīšana un mācīšanās 
 

Vienotas skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasību izpildes nodrošināšana un 

izglītojamo individuālās izaugsmes dinamikas analizēšana. 

Mācību procesa modernizēšana, veicinot IKT izmantošanu un izzinoši pētniecisku pieeju 

ikdienas mācību procesā un darbā ar talantīgiem skolēniem. 
 

Sasniegtais: 

1. Pedagogi izmanto vienotu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu pārbaudes darbos, ikdienas darbā.  

2. Ir organizēti atbalsta pasākumi mācību priekšmetos izglītojamajiem ar dažādiem zināšanu apguves līmeņiem.  
3. Pedagogi izmanto mūsdienīgas, efektīvās tehnoloģijas mācību procesā un veic visu pārbaudes darbu apstrādi un analīzi. 

3. joma Izglītojamo sasniegumi 

 

  Izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana un sasniegumu paaugstināšana ikdienas  

  darbā. 

  Individuāla atbalsta nodrošināšana talantīgajiem skolēniem un motivācijas  

  veicināšana dalībai olimpiādēs, konkursos un sacensībās. 

 
 

Sasniegtais: 

1. Visu izglītojamo sasniegumi tiek analizēti katrā mācību priekšmetā, izstrādāti rīcības plāni mācību sasniegumu uzlabošanai, nosakot katra 

izglītojamā sasnieguu līmeni. 

2. Izglītojamie ar nepietiekamiem vērtējumiem apmeklē individuālās konsultācijas. 

3. Izglītojamo sasniegumiem mācību darbā ir vērojama izaugsme, palielinoties optimālā un augsta līmeņa sasniegumiem.  

4. 9.un 12.klašu izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir uzlabojušies.  
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5. Izglītojamie piedalās un gūst labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos.  

4. joma Atbalsts izglītojamajiem 1. Atbalsts karjeras izglītībā. 
2. Pilsoniski izglītotas, patriotiskas, nacionālo kultūrvērtību izprotošas personības 

veidošana.   
3. Diferencēta atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem. 
 

Sasniegtais: 

1. 1. Nodrošināts atbalsts klašu audzinātājiem, lai konsultētu izglītojamos karjeras izglītībā.  

2. 2. Skolā notiek karjeras nedēļa. 

3. 3. Izglītojamie piedalās Ēnu dienās. 

      4. Tiek apmeklēta izstāde „SKOLA 20...”.  

      5. Skola iesaistās starptautiskajos sadarbības projektos.   

4. 6. Vidusskolas izglītojamie piedalās ISMA organizētajā starptautiskajā konferencē “Internship and Employment”. 

5. 7. Skola organizē pasākumu ciklu Latvijas Valsts simtgadei.   

6. 8. Pedagogi, savas metodiskās komisijas ietvaros, izstrādā aktivitātes simtgades sagaidīšanai, un tās īsteno.   

7. 9. Mācību priekšmetu pedagogi strādā diferencēti, ievērojot izglītojamo spējas, intereses un mācību sasniegumu dinamiku. 

8. 10. Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām ir sastādīti individuālie plāni. 

9. 11. Izglītojamajiem ar nepietiekamu vērtējumu nodrošināti atbalsta pasākumi. 

10. 12. Talantīgie skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. 

11. 13. Tiek aktivizēta izglītojamo interese par ZPD. 

5. joma Skolas vide 
 

Skolas tēla veidošana un popularizēšana. 
Skolas telpu funkcionalitātes, drošības un to estētiskā noformējuma pilnveidošana. 

Sasniegtais: 

1. Skolā notiek pasākumu veiksmīga norise. 

2. Nodrošināta regulāra informācija par norisēm skolā. 

3. Izglītojamie, darbinieki un vecāki aktīvi līdzdarbojas skolas popularizēšanā. 
4. Ir pilnveidots skolas pozitīvais tēls. 
5. Mācību kabinetos ir aprīkotas ar TV paneļiem. 
6. Iekšējās videonovērošanas sistēmas ir uzstādītas trešajā stāvā. 
7. Ir iegādātas jaunas mēbeles. 

 

6. joma Resursi 
 

Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu (t.sk. informācijas tehnoloģijas) atjaunošana un 
papildināšana. 
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Pedagogu profesionālā pilnveide kompetenču pieejas mācību saturam ietvaros. 

Sasniegtais: 

1. Mācību kabineti ir aprīkoti ar mūsdienīgām tehnoloģijām (TV paneļi, jauni datori, vebkameras, mikrofoni u.c.). 

2. Telpu izmantojums ir racionāls, un nepieciešamības gadījumā tiek operatīvi pārskatīts.   

3. Informatīvajās un metodisko komisiju sanāksmēs pedagogi iepazīstina un izvērtē kursos un semināros iegūtās atziņas.  

4. Tālākizglītības pasākumos gūtās atziņas ir pielietotas mācību procesā. 

5. Pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi dalās ar labās prakses piemēriem. 

 

7. joma Skolas darba organizācijas, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 
 

Skolas darba efektivitātes uzlabošana. 
Pašvērtējuma ziņojuma un attīstības plāna sagatavošana 2020.-2023.g. 

Sasniegtais: 
1. Skolas darbu reglamentējošā dokumentācija ir izstrādāta demokrātiski un atbilst normatīvo aktu prasībām.  

2. Skolas vadība deleģē pedagogiem funkcijas, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības, kā arī pārrauga to izpildi.  

3. Dažāda līmeņa vadītāji veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu, veicinot kreatīvu vidi skolā un atbalstot inovācijas.  

4. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apriti, sadarbojas ar Skolas padomi, dibinātāju un sabiedriskajām organizācijām.  

5. 2018.-2020.gadam Skola veiksmīgi īstenoja divus ERASMUS+ projektus. 

6. Izveidots vispusīgs un objektīvs skolas darba pašvērtējuma ziņojums.   

7. Veikta skolas attīstības prioritāšu analīze.  

8. Noteiktas vajadzības un prioritāšu darbības vīzijas turpmākai skolas attīstībai.  
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5. SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 
 

Pamatjoma 2020./2021. m. g. 2021./2022. m. g. 2022./2023. m. g. 

 
Mācību saturs 

 Kompetenču pieejā balstīta vispārējās  

 izglītības satura ieviešana 1., 4., 7.,  

 10. klasēs. 

 Kompetenču pieejā balstīta vispārējās  

 izglītības satura ieviešana 2., 5., 8.,  

 11. klasēs 

 Kompetenču pieejā balstīta vispārējās  

 izglītības satura ieviešana 3., 6., 9.,   

 12. klasēs 

 
 

Mācīšana un mācīšanās 

 

Mācīšanās procesa kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana, kompetenču pieejas īstenošanas uzsākšana. 

Motivēt izglītojamos pašvadītam mācīšanās procesam un individuālo spēju un talantu attīstībai. 

Aktualizēt formatīvo vērtēšanu kā mācību procesa būtisku sastāvdaļu. 

Veicināt pedagogu sadarbības iespējas, savstarpējās stundu vērošanas, pieredzes apmaiņu. 

Veidot starpdisciplināras stundas un pārbaudes darbus, sadarbojoties vairāku mācību priekšmetu pedagogiem, 

tādējādi radot izglītojamajiem dziļāku izpratni par mācību jomu kopsakarībām un starppriekšmetu saikni. 
 

 
Izglītojamo sasniegumi 

 Aktualizēt “Izglītojamo sasniegumu  

 vērtēšanas kārtību”. 

 Attīstīt izglītojamo pāšvadītas  

 mācīšanās prasmes. 

  

 

 Paaugstināt sniegumus ikdienas  

 pārbaudes darbos un valsts pārbaudes  

 darbos, pilnveidojot mācīšanās  

 stratēģijas un individuālo darbu ar  

 izglītojamajiem. 

 Analizēt izglītojamo mācību   

 sasniegumus un uzvedības dinamiku,  

 lai sekmētu katra izglītojamā  

 izaugsmi, savlaicīgi izvērtējot riska   

 faktorus izglītojamo nesekmībai. 

 

 
Atbalsts izglītojamajiem 

Attīstīt katra izglītojamā personīgo iniciatīvu un atbildību, lietderīgi 

plānojot un izmantojot resursus un savu laiku, sociālo prasmju un vērtību 

iedzīvināšanai. 

Atbalsts karjeras izglītībā. 

  

Nostiprināt izglītojamajos 

attieksmi pret dzīves 

pamatvērtībām, pilsonisko 

līdzdalību un atbildību (vērtības 

tikumi un tradīcijas). 

Skolas vide 
 Mūsdienīgas mācību vides attīstīšana un pozitīvas skolas iekšējā un ārējā tēla veidošana. 

 

Resursi 

 Uzturēt resursus darba kārtībā un regulāri atjaunot un paplašināt materiālo bāzi. 

 Piesaistīt darbam skolā atbildīgus, aktīvus, ieinteresētus un radošus pedagogus.  

 Motivēt pedagogus iesaistīties starptautiskajos projektos un konkursos. 
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Skolas darba organizācijas, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

 Skolas vadībai veicināt skolas  

 kolektīva vienotību, aktivizējot  

 viedokļu apmaiņu un dažādojot  

 sadarbības formas. 

  

 

Iepriekšējo rezultātu izvērtējums un 
skolas tālākās attīstības plānošana. 

 

5.1. PAMATJOMA – MĀCĪBU SATURS 
 

Pamatjoma  Mācību saturs 

Prioritāte Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura pakāpeniskā ieviešana. 

Mērķis  Nodrošināt mācību saturu atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. 

Metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem jaunā vispārējās pamatizglītības standarta īstenošanā. 

  

Novērtēšanas kritēriji  1. Pedagogi ir veikuši mācību priekšmetu satura īstenošanas plānojumu mācību gadam.  

2. Mācību stundas ir notikušas atbilstoši jaunajam mācību satura īstenošanas plānojumam. 

3. Ir veikta mācību procesa norises atbilstības standartiem izvērtēšana. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  

  

Resursi  Kontrole un pārraudzība  

1. Pedagogiem, savstarpēji sadarbojoties, izstrādāt mācību 

priekšmetu tematiskos plānus. 

MK vadītāji, pedagogi 2020.-2023. Normatīvie 

dokumenti 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

2. Kompetenču mācību saturu īstenot mācību procesā. MK vadītāji, pedagogi 2020.-2023. Pedagogi Direktores vietniece 

izglītības jomā 

3. Katra semestra beigās izvērtēt mācību procesa norisi. MK vadītāji, pedagogi 2020.-2023. Pedagogi Direktores vietniece 

izglītības jomā 
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5.2.  PAMATJOMA - MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

 

Pamatjoma  Mācīšana un mācīšanās  

Prioritāte  

 

Mācīšanās procesa kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana, kompetenču pieejas īstenošanas uzsākšana. 

Motivēt izglītojamos pašvadītam mācīšanās procesam un individuālo spēju un talantu attīstībai. 

Aktualizēt formatīvo vērtēšanu kā mācību procesa būtisku sastāvdaļu. 

Veicināt pedagogu sadarbības iespējas, savstarpējās stundu vērošanas, pieredzes apmaiņu. 

Veidot starpdisciplināras stundas un pārbaudes darbus, sadarbojoties vairāku mācību priekšmetu pedagogiem, tādējādi radot 

izglītojamajiem dziļāku izpratni par mācību jomu kopsakarībām un starppriekšmetu saikni. 

 

Mērķis   Nodrošināt mācību procesa atbilstību mūsdienu prasībām, īstenojot efektīvu mācību stundu. 

 Kompetenču pieejas īstenošana mācību procesā. 

Novērtēšanas kritēriji  1. Pedagogi apzināti plāno caurviju prasmju iekļaušanu mācību procesā.  

2. Pedagogi mācību stundās izvirza sasniedzamos rezultātus, plāno tiem atbilstošus dažāda līmeņa uzdevumus, plāno 

atgriezenisko saiti un formatīvo vērtēšanu.  

3. Mācību priekšmetu pedagogi pārzina mācību priekšmeta saturu, ievieš savā darbā mūsdienīgas mācību metodes, mācību 

procesā iespēju robežās lieto tehnoloģijas, sadarbojas starpdisciplināru mācību nodarbību un pārbaudes darbu organizēšanai. 

4. Mācību priekšmetu programmu ietvaros tiek nodrošināta starpdisciplināra pieeja, saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm.  

5. Mācību stundas ir kļuvušas uz skolēnu centrētas, jo skolēniem ir skaidri izvirzīts sasniedzamais rezultāts. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

1. Jēgpilni organizēt starppriekšmetu 

un starpdisciplināro mācību 

procesu (plānošana, analīze, 

iespējas). 

MK vadītāji, pedagogi 2020.-2023.  Pedagogi, e-resursi, mācību 

līdzekļi 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

2.   Pilnveidot pedagogu formatīvās 

vērtēšanas prasmes. 

MK vadītāji, pedagogi, 2020.-2021. Pedagogi, normatīvie dokumenti Direktores vietniece 

izglītības jomā 
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3.   Organizēt seminārus un pedagogu  

      sadarbības grupās par mācīšanas  

      stratēģijām, par caurviju prasmēm,  

      par formatīvo vērtēšanu un  

      atgriezenisko saiti. 

MK vadītāji, pedagogi 2020.-2022. Pedagogi, normatīvie dokumenti, 

piesaistīt vieslektorus 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

4.   Uzlabot mācību stundas efektivitāti. MK vadītāji, pedagogi 2020.-2023. Pedagogi, metodiskie līdzekļi Direktores vietniece 

izglītības jomā 

5.   Izmantot mācību stundās dažādas  

      mācīšanās stratēģijas.  
MK vadītāji, pedagogi 2020.-2023. Pedagogi, metodiskie līdzekļi Direktores vietniece 

izglītības jomā 

6.   Organizēt pedagogu savstarpējo  

      mācību stundu vērošanu. 

MK vadītāji, pedagogi 2020.-2023. Pedagogi Direktores vietniece 

izglītības jomā 

7.  Organizēt starpdisciplinārus  

     pārbaudes darbus, sadarbojoties 

divu 

     vai vairāku mācību priekšmetu 

     pedagogiem, tādējādi radot  

     izglītojamajiem dziļāku izpratni par 

     jomu kopsakarībām un  

     starppriekšmetu saikni klašu grupās. 

MK vadītāji, pedagogi 2020.-2023. Pedagogi Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

5.3.  PAMATJOMA – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

Pamatjoma  Izglītojamo sasniegumi   

Prioritāte  

 

 Aktualizēt “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

 Attīstīt izglītojamo pāšvadītas mācīšanās prasmes. 

 Paaugstināt sniegumus ikdienas pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos, pilnveidojot  

 mācīšanās stratēģijas un individuālo darbu ar izglītojamajiem. 

 Analizēt izglītojamo mācību sasniegumus un uzvedības dinamiku, lai sekmētu katra izglītojamā  

 izaugsmi, savlaicīgi izvērtējot riska faktorus izglītojamo nesekmībai. 

 Izvērtēt tos izglītojamos, kuru sasniegumi mācību priekšmetos ir augsti, un kuri vēlās iegūt  

 padziļinātas zināšanās atsevišķos mācību priekšmetos. 
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Mērķis   Uzlabot mācību sasniegumus, īstenojot pāreju uz jauno mācību saturu, veicinot izglītojamo mācīšanās motivāciju un pašvadītas  

 mācīšanās prasmju attīstību. 

Novērtēšanas kritēriji  1. Pedagogi daudzveidīgā mācību procesā veicina izglītojamo mācīšanās motivāciju un       

    pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību.  

2. Pedagogiem ir vienota izpratne par produktīvu, skolēncentrētu mācību stundu.  

3. Izglītojamie pilnveido prasmes un prot plānot savus sasniegumus un attīstību atbilstoši 

    spējām. 

4. Uzlabojusies izglītojamo zināšanu un prasmju apguves kvalitāte valsts pārbaudes darbos. 

  

Ieviešanas gaita   

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  

1. Aktualizēt “Izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību”, izstrādāt vērtēšanas kritērijus 

visiem darbiem, kas tiek vērtēti summatīvi. 

 

Direktores  

vietniece izglītības  

jomā, MK vadītāji, 

pedagogi 

2020.  Normatīvie 

dokumenti 

Direktore  

2. Rosināt izglītojamos pildīt vairāk uzdevumu 

patstāvīgi, izvirzot mērķus un sasniedzamos 

rezultātus.  

 

Pedagogi  

 

2020.-2023.  

  

Izglītojamie, mācību 

līdzekļi 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

3. Daudzveidīgā mācību procesā veicināt izglītojamo 

mācīšanās motivāciju un pašvadītas mācīšanās 

prasmju attīstību. 

Pedagogi  

 

2020.-2023.  Tālākizglītības 

kursu materiāli 

Direktores  

vietniece izglītības  

jomā 

4. Veidot pedagogu vienotu izpratni par produktīvu, 

skolēncentrētu mācību stundu. 

 Pedagogi  

 

2020.-2023.  

  

Tālākizglītības 

kursu materiāli 

Direktores 

vietniece izglītības  

jomā 

5. MK analizēt pārbaudes darbu rezultātus, izdarīt 

secinājumus, rezultātus salīdzināt ar Rīgas pilsētas 

un valsts līmeni. 

MK vadītāji Katra mācību gada 

beigās (jūnijā) 

Darbu analīze Direktores 

vietniece izglītības  

jomā 
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6. Turpināt veikt izglītojamo sasniegumu analīzi valsts 

pārbaudes darbos un iegūtos rezultātus izmantot 

mācību sasniegumu pilnveidošanā. 
 

MK vadītāji Katra mācību gada 

sākumā (augusts) 

Izglītojamo valsts 

pārbaudes darbu 

rezultāti, mācību 

sasniegumu analīzes 

Direktores  

vietniece izglītības  

jomā 

7. Organizēt atklātas stundas un pieredzes apmaiņu par 

daudzveidīgu metožu izmantošanu mācīšanas un 

mācīšanās procesā. 

  

 MK vadītāji, pedagogi   2020.-2023.   

  (regulāri)  

  

 Metodiskie materiāli, 

 pedagogi 

Direktores  

vietniece izglītības  

  jomā 

 

5.4.   PAMATJOMA – ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

Pamatjoma  Atbalsts izglītojamajiem  

Prioritāte  

 

Attīstīt katra izglītojamā personīgo iniciatīvu un atbildību, lietderīgi plānojot un izmantojot resursus un savu laiku, sociālo prasmju un 

vērtību iedzīvināšanai. 

Atbalsts karjeras izglītībā. 

 Nostiprināt izglītojamajos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, pilsonisko līdzdalību un atbildību (vērtības tikumi un tradīcijas). 

Mērķis   Sniegt atbalstu izglītojamajiem, lai viņi spētu ierosināt iniciatīvu, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties  

 atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgiem. 

  

Novērtēšanas 

kritēriji  

1. 1. Skola veic sistemātisku darbu karjeras izglītībā.  

2. 2. Izglītojamie piedalās Ēnu dienās 

3. Tiek apmeklēta izstāde „SKOLA 20...”.  

4. Skola iesaistās starptautiskajos sadarbības projektos.   

3. 5. Vidusskolas izglītojamie piedalās ISMA organizētajā starptautiskajā konferencē “Internship and Employment”. 

4. 6. Izglītojamie savlaicīgi un regulāri apmeklē konsultācijas, pilnvērtīgi izmantojot mācību darbam un konsultācijām plānoto laiku.  
5. 7. Notiek regulāra un abpusēja sadarbība starp pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. 
6. 8. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi sadarbojas izglītojamo ar grūtībām mācīšanās izaugsmes veicināšanā. 
7. 9. 9. klašu absolventi izvēlas turpināt mācības ISMA vidusskolā “Premjers”. 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība  
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1.   Karjeras izglītībā pilnveidot katra izglītojamā personību.   Pedagogs -

karjeras 

konsultants, 

mācību 

priekšmetu 

pedagogi, klašu 

audzinātāji 

2020.-2023.  Tālākizglītības 

kursu materiāli, 

lektori 

Direktores vietniece izglītības jomā   

2.   Pilnveidot vecāku un izglītojamo informētību un izpratni par 

skolā piedāvātajām karjeras izglītības iespējām. 

Pedagogs- 

karjeras 

konsultants, 

mācību 

priekšmetu 

pedagogi, klašu 

audzinātāji 

2020.-2023.  Tālākizglītības 

kursu 

materiāli, 

lektori 

Direktores vietniece izglītības jomā   

3.  Organizēt karjeras nedēļu Skolā.  Pedagogs -

karjeras 

konsultants, 

klašu 

audzinātāji 

2020.-2023.  Metodiskie 

materiāli   

Direktores vietniece audzināšanas 

jomā    

4.   Izglītojamie apmeklē izstādi „Skola 20..”  Klašu 

audzinātāji   

2021.-2023.  Izglītojamie, 

pedagogi 

Pedagogs – karjeras konsultants 

5.   Sniegt izglītojamajiem iespēju piedalīties Ēnu dienā, veicinot 

profesijas izvēli.  

Pedagogs – 

karjeras 

konsultants 

2021.-2023.  Skolas plāns   Direktores vietniece audzināšanas 

jomā    

6.   Iesaistīties skolu sadarbības projektos ERASMUS+. 

 

Projekta 

koordinators  

2021.-2023.  Finansējums, 

sadarbības 

līgums  

Direktore  

7.   Vidusskolas izglītojamie piedalās ikgadējā konferencē  

      “Internship and Employment”, satiekas ar darba dēvējiem  

      (sadarbība ar ISMA) 

Klašu 

audzinātāji 

2021.-2023. Izglītojamie, 

pedagogi 

Direktore 
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8.   Lai uzlabotu mācību sasniegumus, motivēt izglītojamos  

      savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas, pilnvērtīgi  

      izmantot mācību darbam un konsultācijām plānoto laiku. 

Mācību 

priekšmetu 

pedagogi, klašu 

audzinātāji 

2020.-2023. Konsultāciju 

grafiks 

Drektores vietniece izglītības jomā 

9.   Pilnveidot darbu ar 9. klašu absolventiem, ieinteresējot par  

      mācībām ISMA vidusskolā “Premjers”. 
Mācību 

priekšmetu 

pedagogi, klašu 

audzinātāji 

2021.-2023. Mācību 

priekšmetu 

pedagogi, klašu 

audzinātāji 

Drektores vietniece audzināšanas 

jomā 

10. Pilnveidot abpusēju skolas un izglītojamo vecāku sadarbību  

      produktīvākai individualizācijas un diferenciācijas procesa  

      nodrošināšanai izglītojamajiem. 

Klašu 

audzinātāji 

2020.-2023. Klašu 

audzinātāji, 

mācību 

priekšmetu 

pedagogi 

Drektores vietniece izglītības jomā 

  

5.5.  PAMATJOMA – SKOLAS VIDE 

 

Pamatjoma  Skolas vide 

Prioritāte  Mūsdienīgas mācību vides attīstīšana un pozitīvas skolas iekšējā un ārējā tēla veidošana. 

Mērķis  Nodrošināt mācību vides atbilstību kompetencēs balstītam mācību saturam. 
Organizēt skolas tēla popularizēšanas pasākumus, veicinot skolas atpazīstamību, piederības sajūtu. 

Novērtēšanas kritēriji  1. Mācību vidē viss veidots un pakārtots izglītojamā vajadzībām, lai atbalstītu viņa mācīšanos un sekmju uzlabošanos.  

2. Skolas vide sekmē piederības sajūtu. 
3. Skolā notiek pasākumu veiksmīga norise. 

4. Nodrošināta regulāra informācija par norisēm skolā. 

5. Izglītojamie, darbinieki un vecāki aktīvi līdzdarbojas pozitīvas skolas iekšējā un ārējā tēla veidošanā. 

 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais  Laiks  

  

Resursi  Kontrole un pārraudzība  

1. Apzināt un meklēt nepieciešamos resursus skolas pasākumu 

organizēšanai. 

Direktores vietniece 

audzināšanas jomā 

2020.-2023. Finansējums Direktore 
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2. Pilnveidot skolas mājas lapu, izmantot mājas lapu skolas 

tradīciju popularizēšanai. 

Direktores vietniece 

audzināšanas jomā 

2020.-2023. Datortehnika, 

cilvēkresursi 

Direktore 

3. Skolas gaiteņus izmantot tā, lai citi izglītojamie, pedagogi 

un viesi redzētu izglītojamo radītos darbus. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

2020.-2023. Izglītojamo radošie 

darbi 

Direktores vietniece 

audzināšanas jomā 

4. Paaugstināt izglītojamo un pedagogu atbildību par skolas 

fiziskās vides uzturēšanu un saglabāšanu. 

Klašu audzinātāji 2020.-2023. Izglītojamie, 

pedagogi 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 

5.6.  PAMATJOMA - RESURSI 

 

Pamatjoma  Resursi  

Prioritāte  

 

   Uzturēt resursus darba kārtībā un regulāri atjaunot un paplašināt materiālo bāzi. 

 Piesaistīt darbam skolā atbildīgus, aktīvus, ieinteresētus un radošus pedagogus. 

 Motivēt pedagogus iesaistīties starptautiskajos projektos un konkursos. 

 

 

Mērķis  Turpināt pilnveidot mācību vidi un skolas materiāli tehnisko un intelektuālo bāzi.   

Pedagogu profesionālā pilnveide kompetenču pieejas mācību saturam ietvaros.  

  

Novērtēšanas kritēriji  1. Kabineti aprīkoti ar mūsdienīgām tehnoloģijām, kas tiek uzturētas darba kārtībā. 

2. Telpu izmantojums ir racionāls.  

3. Materiāltehnisko resursu efektīvs izmantojums.  

4. Skolā uzsāka darbu jaunie pedagogi. 

5. Nodrošināta pedagogu tālākizglītība. 

6. Pedagogi piedalās straptautiskajos projektos un konkursos. 

 

 

Ieviešanas gaita   

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  

  

Resursi  Kontrole un pārraudzība  
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1.   Uzturēt darba kārtībā materiāltehniskos resursus, pēc 

nepieciešamības iegādāties jaunus resursus. 

 IT inženieris.  

 saimniecības daļas  

 vadītāja 

2020.-2023.  Finansējums  Direktore 

2. Nodrošināt pedagogus ar metodiskiem materiāliem un 

mācību līdzekļiem skolas izglītības programmu īstenošanai. 

 Direktores   

 vietniece izglītības  

 jomā 

  

2020.-2023.  Finansējums  Direktore 

3. Turpināt pedagogu tālākizglītību un tālākizglītības procesā 

iegūto atziņu popularizēšanu kolektīvā. 

 Pedagogi 2020.-2023.  Cilvēkresursi Direktores vietniece 

izglītības jomā 

4. Motivēt pedagogus iesaistīties dažāda līmeņa projektu 

īstenošanā. 

 Direktores  

 vietniece izglītības  

 jomā 

2021.-2023. Cilvēkresursi Direktore 

 

5.7. PAMATJOMA - SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.   

Prioritāte    Skolas vadībai veicināt skolas kolektīva vienotību, aktivizējot viedokļu apmaiņu un dažādojot  

  sadarbības formas. 

  Iepriekšējo rezultātu izvērtējums un skolas tālākās attīstības plānošana. 

   

 

Mērķis   Sagatavoties skolas un izglītības programmu akreditācijai 2021.gadā. 

  

Novērtēšanas kritēriji  1. Ir izvērtēta attīstības plāna izpilde, veikta analīze un noteiktas turpmākās attīstības 

vajadzības. 

2. Aktualizēts skolas pašvērtējums. 

3. Skolas vadība izmanto dažādas sadarbības formas veiksmīgai kolektīva vienotības 

veicināšanai, ir aktivizēta viedokļu apmaiņa.  

4. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apriti, sadarbojas ar Skolas padomi, 

dibinātāju un sabiedriskajām organizācijām.  
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Ieviešanas gaita   

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  

  

Resursi   Kontrole un pārraudzība  

1. Izmantot dažādas sadarbības formas starp pedagogiem 

un skolas vadību, pilnveidot viedokļu apmaiņas un 

pedagogu savstarpējās sadarbības sistēmu. 

Vadības grupa 2020.-2023. Personāls  Direktore 

2. Organizēt informatīvās sanāksmes un plānotās sapulces, 

nodrošināt veiksmīgu un ātru informācijas apriti un 

pieņemto lēmumu kontroli un izpildi.  

Vadības grupa 2020.-2023. Personāls  Direktore 

3. Apkopot un analizēt pašvērtējuma rezultātus, konstatēt 

trūkumus, pieņemot lēmumus to novēršanai.  

Vadības grupa Katra gada 4.ceturksnis Personāls  Direktore 

4. Iesaistīt personālu jauna attīstības plāna veidošanā. Vadības grupa 2022.-2023. Personāls  Direktore 

5. Veikt 2020/2021.-2022./2023. m.g. skolas attīstības 

plāna analīzi un izveidot skolas attīstības plānu 

2023./2024.-2025./2026.m.g. 

Vadības grupa 2022.-2023. Personāls, 

vecāki, 

izglītojamie 

 Direktore 

 Attīstības plāns 2020. – 2023.gadam apspriests Skolas pedagoģiskās padomes sēdē 2020. gada 27. augustā. 

 

 

ISMA  vidusskolas ,,Premjers”  direktore                                                                                                                        I.Bričinska 

 

  

27.08.2020. 

Z. v. 

 

SASKAŅOTS 

A/S “Izglītības Nams” valdes priekšsēdētājs                                                                                                                    R.Djakons  

 

          27.08.2020. 

 

Z. v 


