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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

● Cesvaines vidusskola ir Cesvaines novada domes pakļautībā esoša izglītības iestāde,
kura dibināta 1919. gada 15. septembrī..
● No 2007.gada 1. septembra mācības notiek jaunajā skolas ēkā, Madonas ielā 1.

Skolēnu skaita dinamika
Klašu
grupa

2015./2016. 2016./2017.

2017./2018

2018./2019

2019./2020.

1.-6.

158

148

153

152

149

7.-9.

78

76

93

91

88

10.-12.

45

50

57

50

41

Kopā

281

274

303

293

278

3

Pašnovērtējuma ziņojums – 2020

.
● Skolā tiek īstenotas vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas.
Visas mācību priekšmetu, skolas klašu audzinātāju programmas tiek īstenotas
atbilstoši licencētajām programmām
● Skolā tiek piedāvāta daudzveidīga interešu izglītība, kas nodrošina skolēnu
papildizglītības vajadzības. Tāpat skolēniem ir iespēja Cesvainē pēc mācību stundām
apmeklēt Mūzikas un mākslas skolu un Sporta skolas nodarbības.
● Skolā strādā 42 skolotāji ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, 13 skolas
skolotājiem ir maģistra grāds. Pedagogu tālākizglītība plānota sistemātiski.
● Skolā mācās arī tādi bērni, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Šie bērni Cesvaines
vidusskolā tiek integrēti vispārizglītojošā plūsmā. Iekļaujošās izglītības loma skolā ar
katru gadu palielinās. Apmēram 20% no Cesvaines vidusskolas bērniem dzīvo
nepilnajās ģimenēs, kur ar viņu audzināšanu nodarbojas tikai viens vecāks, 25 bērni
dzīvo ģimenēs, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz ar to tās atrodas sociālā
riska grupā. Cesvaines vidusskolā mācās 14 bērnu nama "Grašu bērnu ciemats" bērni,
kuri veiksmīgi mācās kopā ar pārējiem skolēniem. Skolā strādā sociālais pedagogs.
● Mācību process notiek estētiski pievilcīgās telpās ar labu tehnisko aprīkojumu.
● Skolas budžetu nodrošina Cesvaines novada dome atbilstoši skolas pieprasījumam un
vajadzībām.
● Skolā ir iespējams apgūt autoapmācības pilnu kursu un iegūt B kategorijas autovadītāja
apliecību.
● Vairāk kā 70% vidusskolas 12. klases absolventu turpina studijas kādā no augstskolām
vai citās izglītības iestādēs:
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Budžeta informācija.
Budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. pārskata gadā
(euro)
Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā
gada
(faktiskā
izpilde euro)

1.

Finanšu resursi izdevumu 1078440
segšanai (kopā)

1.1.

Dotācijas

1078440

1.1.1.

mērķdotācijas no valsts

1.1.2.

mērķdotācijas
pašvaldības

1.1.3.

maksas pakalpojumi un citi 64536
pašu ieņēmumi

1.1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

-

1.1.4.

ziedojumi

-

2.

Izdevumi (kopā)

Pārskata gada
plāns

faktiskā
izpilde
1 088 369

1 088 369

548184

530 913

530 913

no 465720

487 016

487 016

70 290

70 290

150

150

1078440

1 088 369

1 088 369

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā) 1071354

1 072 289

1 072 289

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

16 080

16 080

7086
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
(IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI
REZULTĀTI)
Skolas vīzija
Skolēni prot mācīties
Skolas misija
Radoša, tradīcijām bagāta skola ar plašu izglītības programmu piedāvājumu,
kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības centrs.
Skolas darbības pamatmērķis – Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un
īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā
un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
Skolas uzdevumi:
1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas
2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai;
3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un
iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei,
vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību
un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību,
vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību,
pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos
ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus,
atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu
izglītības ieguvi;
7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
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Skolas kvalitātes vērtēšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:
Statistikas datu analīze
▪

mācību sasniegumu analīze

▪

interešu izglītības žurnāli

▪

iestādes dokumentācijas analīze

▪

kontroles un uzraudzības dienestu ziņojumi

▪

iestādes datu bāze

▪

iekšējās kontroles materiāli (e–klases žurnāli, fakultatīvu, individuālo un grupu un
nodarbību, konsultāciju apmeklējums u.t.t.)

▪

valsts pārbaudes darbu analīze

▪

skolas budžeta analīze
Izglītojamo, pedagogu un vecāku anketēšana

▪

izglītojamo anketēšana

▪

pedagogu anketēšana

▪

vecāku anketēšana
Atskaites

▪

pedagogu pašvērtējums

▪

pedagogu darba atskaites

▪

klašu audzinātāju darba atskaites

▪

metodisko komisiju darba atskaites

▪

atbalsta personāla darba atskaites

▪

skolotāju profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas kopsavilkumi
Mācību stundu, pasākumu un nodarbību vērošana

▪

mācību stundu un nodarbību vērošanas materiāli

▪

pulciņu darba rezultāti (skates, konkursi, prezentācijas, sacensības)
Izglītojamo darbu analīze

▪

izglītojamo pārbaudes darbi

▪

projektu darbi
7
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▪

ZPD (Zinātniski pētnieciskie darbi)

▪

izglītojamo dienasgrāmatu kontrole

▪

izglītojamo radošie darbi (referāti, prezentācijas u.t.t.)
Dokumentu un materiālu analīze

▪

stundu saraksts

▪

darba plāni

▪

konsultāciju laika grafiki

▪

pedagogu tarifikācija

▪

apspriedes pie administrācijas darba protokoli

▪

administrācijas apspriedes darba protokoli

▪

metodisko komisiju protokoli

▪

mācību priekšmetu programmas

▪

tematiskie plāni

▪

pedagoģiskās padomes sēžu protokoli

▪

skolas padomes sanāksmju protokoli

▪

vecāku sapulču protokoli

▪

interešu izglītības nodarbību programmas

▪

e – klases žurnāls

▪

pedagogu portfolio

▪

amatu apraksti

▪

izglītības iestādes normatīvie dokumenti

▪

Valsts darba inspekcijas kontroles akti

▪

Veselības inspekcijas kontroles akti

▪

Valsts ugunsdzēsības dienesta kontroles akti

▪

Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles akti

▪

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārbaudes akti

▪

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārbaudes akti
Izglītības iestādes telpu, teritorijas un resursu apsekošana

▪

mācību kabinetu apsekošana

▪

sporta zāles noslogojuma izpēte

▪

datorklašu noslogojuma izpēte

▪

bibliotēkas noslogojuma izpēte
8
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▪

inventarizācija

▪

darba risku izvērtējums

▪

izglītojamo adaptācija 1. un 5. klasē

▪

mikroklimata izpēte klasēs

▪

izglītojamo individuāla izpēte

Iepriekšējās darbības perioda prioritātes, sasniegtie rezultāti
(2016. – 2019.gads)
JOMA

PRIORITĀTE

SASNIEGTIE REZULTĀTI

1. Mācību saturs Pamatizglītības un vidējās
izglītības
standartu
ieviešana un rezultātu
izvērtēšana.
Pedagoģiskās korekcijas
klases atvēršana un darba
rezultātu analīze.
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1. Veikta Valsts pārbaudes darbu un
pārcelšanas eksāmenu rezultātu
analīze.
2. Apkopoti
izveidotie
mācību
priekšmetu izdales palīgmateriāli.
3. Veicināta
pedagogu
pieredzes
apmaiņa skolā un ārpus skolas.
4. Atbalstīti pedagogi ESF projektā
„Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”. Kopā
piedalījušies 54 reizes, 3 pedagogi
ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi, 26
pedagogiem 3. kvalitātes pakāpe,
7pedagogiem – 2. kvalitātes pakāpe.
5. Izveidots konsultāciju un individuālā
darba plāns.
6. Organizētas skolēnu individuālās un
grupu pārrunas par karjeras izvēli ar
karjeras izvēles centra speciālistiem.
7. Veikta vecāku iepazīstināšana ar
valsts pārbaudes darbu norisi un
laikiem.
8. MK ietvaros skolotāji iepazīstināti ar
tālākizglītības
kursos
iegūto
informāciju, jaunumiem, atziņām.
9. Licencēta un ieviesta pedagoģiskās
korekcijas izglītības programma,
rezultāti analizēti pedagoģiskās
padomes sēdē.
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profesionālās
2. Mācīšana un Skolotāju
kompetences
mācīšanās
pilnveidošana,
strādājot
klasēs,
kurās
iekļauti
skolēni
ar
speciālām
vajadzībām.
Skolas
pārbaudes darbu izstrāde
atbilstoši prasībām.
Mācīšanās
procesa
izpratnes veidošana.

1. Izglītoti
pedagogi
mācīšanās
traucējumu diagnostikā, individuālā
izglītības plāna izstrādē, mācību
metodēs, kas nodrošina mācību
procesa
individualizāciju
un
diferenciāciju.
2. Izvērtēti iepriekšējo mācību gadu
pārbaudes darbi.
3. Pedagoģiskās
padomes
sēdēs
analizēti semestru un gada mācību
sasniegumi.
4. Jaunā skola ir aprīkota ar kvalitatīvu
datortehniku u.c. mācību līdzekļiem,
skolotāji iekārtojuši savus mācību
kabinetus
atbilstoši
mācīšanas
vajadzībām.
5. Skolēni
izmanto
modernās
tehnoloģijas mācību un zinātniski
pētniecisko darbu izstrādes procesā.
6. Skolotāji stundās iekļauj pārrunas ar
skolēniem par mācīšanās metožu
pielietojumu
konkrētās
tēmas
apgūšanā.
7. Izstrādāta kārtība par vienotu
vērtēšanu skolā.
8. Katrs pedagogs veic sava darba
pašanalīzi, pašvērtējumu.

mācību
3.
Izglītojamo Skolēnu
sasniegumu
izaugsmes
sasniegumi.
dinamikas
uzskaites
pilnveidošana.
Skolēnu ikdienas mācību
sasniegumu
dzimtajā
valodā un svešvalodās
izvērtējums

9. Izveidota elektroniskā datu bāze,
kopš 2010.gada darbojas e-klase.
10. Katram priekšmeta skolotājam ir
izveidota
skolēnu
mācību
sasniegumu izaugsmes dinamikas
uzskaite, tā tiek analizēta MK.
11. Pedagoģiskajā sēdē analizēti
skolēnu ikdienas mācību sasniegumi
dzimtajā valodā un svešvalodās.
12. Anketēti skolēni par viņu
attieksmi
un
izmantojamajām
mācīšanas metodēm dzimtajā valodā
un literatūrā.
13. Par sasniegumiem mācībās un
olimpiādēs
informēti
skolēni,
vecāki, skolotāji.
14. Publiski godināti un apbalvoti
skolēni par labām sekmēm un
uzvarām olimpiādēs.

10
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4.
Atbalsts 4.2.Atbalsts
izglītojamiem.
veidošanā

personības

4.3.Atbalsts
karjeras
izglītā
Karjeras
izglītības
intergrēšana un īstenošana
mācību procesā.

4.4.Atbalsts mācību darba
diferenciācijai.
Atbalsts
izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai.
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● Ievēlēta
jauna
izglītojamo
pašpārvalde.
● Veicinātas un nodrošinātass
skolēnu
aktivitātes
skolas
sabiedriskajā dzīvē.
● Veikta skolēnu aptauja par
vēlamajām aktivitātēm skolā
katru gadu.
● Skolēnu pašpārvalde, sadarbībā
ar novada bērnu un jauniešu
centru iesaistīsies aktivitātēs
“Madona- jauniešu galvaspilsēta
2018”
● Skolēni ar panākumiem piedalās
VISC rīkotajos pasākumos.
● Izveidota karjeras programma.
● Intergēta un ieviesta karjeras
izglītība mācību procesā.
● Karjeras izglītībā organizētas
tikšanās
ar
arodskolu
pārstāvjiem,
ar
augstskolu
pārstāvjiem
–
bijušajiem
absolventiem.
● Noorganizētas
tikšanās
ar
vietējiem
uzņēmējiem,
ekskursijas uz Cesvaines pilsētas
uzņēmumiem un iestādēm.
● Organizētas mācību ekskursijas
uz RTU, LU fakultātēm.
● Skolēni
piedalās
dažādās
jaunatnes
apmaiņas
programmās,
sadarbībā
ar
ārzemju skolām.
● Radošā darbnīca lasītprasmes
attīstībai1.-4.klašu skolēniem ar
mācību traucējumiem.
● Izstrādāti metodiskie materiāli
● Organizēta nometne talantīgiem
audzēkņiem mūzikā.
● Atbalsts
izglītojamiem
.Pedagoga
palīgi.
Multidisciplinārā jomā. 1.6.klašu grupā.
● Individuālo plānu sastdādīšana.
● Jaunas formu un
mācību
metodes
apguve
caur
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ERASMUS + projektu. Teātris
sports un drāmas metode.
● Tehnisko
dienu
pasākumi
sadarbojoties ar priekšmetu
skolotājiem
8.-12.klašu
skolēniem
5. Skolas vide

5.2. Fiziskā vide
Skolas
iekštelpu
renovēšana,
apkārtnes
estētiskās vides uzlabošana
un
bērnu
drošības
nodrošināšana

6. Resursi

6.1.
Iekārtas
un
materiāltehniskie resursi
-

Sporta
zāles
būvniecība
Materiāli tehniskās
bāzes
12

● Atjaunota vidusskolas aulas
grīda
● Veikts skolas vestibila, pirmā un
otrā stāva koridoru kosmētiskais
remonts
● Pie skolas ieejas tika demontēts
pandusa
bojātais
segums,
izlīdzināta betona virsma un
ieklātas
mākslīgā
seguma
plāksnes
● Restaurēti bojātie skolēnu soli,
iefrēzējot jaunu dekoratīvo
maliņu
● Sākumskolas klases pārceltas uz
jauno skolas ēku Madonas ielā 1
● Pakāpeniski tiek veikta skolas
apzaļumošana
(iestādītas
hortenzijas, ceriņi,
● Panākta
vienošanās
ar
sabiedriskā
transporta
uzņēmumu SIA “Madonas ceļu
būve” par skolēnu atvešanu un
izlaišanu pie skolas ēkas
● Skolas
ārdurvīm
uzstādīta
automātiska aizslēgšanas iekārta
● Skolas
dienesta
viesnīcā
renovētas dušu telpas, nomainīti
elektrosadales skapji un veikts
pirmā stāva gaiteņa kosmētiskais
remonts

● Skolas sporta zāles uzbūvēšana
● Radītas
tāfeles

iespējas interaktīvās
vai
multimediju
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pilnveidošana
atbilstoši mācību
standartu
un
programmu
prasībām.

●
●

●
●

6.2. Personālresursi
Skolotāju un skolēnu
iesaistīšanās
starptautiskajos un vietējos
projektos.
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projektoru izmantošanai visu
mācību priekšmetu mācīšanai
Jaunu datoru iegāde datorklases
un
skolotāju
funkciju
pilnvērtīgai nodrošināšanai
Vidusskolas ēdināšanas nodaļa
tika reorganizēta, panākot tās
darbību efektīvāku, nopērkot
jaunas iekārtas, darba rīkus un
termosus, kā arī optimizējot
nepieciešamo finansējumu
Vidusskolas
aulā
uzlabots
skaņas un gaismas aprīkojums,
uzstādīts ekrāns
Skolas logopēda kabinetam
veikts kosmētiskais remonts un
nopirktas jaunas mēbeles

●
Sadarbības nostiprināšana ar
SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un
menedžmenta
akadēmija”,
īstenojotprofesionālāspilnveides
izglītībasprogrammas
„Uzņēmējdarbības pamati” norisi
skolas skolēniem.
Papildus
vispārizglītojošajai
programmai
vidusskolēniem
piedāvājam apgūt šādas mācību
programmas:
Lietišķā
etiķete,
Mārketings,
Lietvedība,
Grāmatvedība,
Uzņēmējdarbība,
Likumdošana, Menedžments
●
Eiropas Sociālā fonda projekta
SAM 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”
(projekts
Nr.
8.3.2.2/16/I/001)
ietvaros palielināts atbalsta personāla
amata vienību skaitu
●
Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
8.3.5.
specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās
izglītības
iestādēs”
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
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izglītības iestādēs” ietvaros izveidota
Pedagoga Karjeras konsultanta amata
vienība
●
Eiropas sociālā fonda projekta
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt
kompetenču pieejā balstītu vispārējās
izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma
"Kompetenču pieejā balstīta vispārējās
izglītības
satura
aprobācija
un
ieviešana”
Nr.
8.3.1.1./16/I/002
“Kompetenču pieeja mācību saturā”
ietvaros veiksmīgi strādā sākumskolas
un vidusskolas aprobācijas komandas
●
Eiropas Savienības programmas
ERASMUS+ projekta “Like?Share!”
ietvaros skolotāju komanda apguva un
ieviesa jaunas mācību metodes,
iepazina dažādus skolēnu uzmanības
noturības paņēmienus (piemēram
biofeedback therapy) un mācījās
dažādot
formatīvās
vērtēšanas
pielietojumu.
7. Skolas darba
organizācija,
vadība
un
kvalitātes
nodrošināšana.

7.1.
Iestādes
darba
pašvērtēšana un attīstības
plānošana.
Skolas attīstības plāna
2017.
–
2020.gadam
izstrāde
sadarbībā
ar
dibinātāju,
izglītojamo
vecākiem
un
izglītojamajiem.
7.2. Iestādes vadības darbs
un personāla pārvaldība.
Vidusskolas
vadības
vienota
darbība
reglamentējošo dokumentu
pārskatīšanā, vidusskolas
darbības
mērķtiecīga
vadība un kontrole.
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● Izstrādāts skolas attīstības plāns
● Izstrādāts un ar dibinātāju
saskaņots Cesvaines vidusskolas
nolikums
● Izdoti Cesvaines vidusskolas
iekšējās kārtības noteikumi
● Izdots Cesvaines vidusskolas
darbinieku
materiālās
stimulēšanas
izvērtēšanas
komisijas reglaments
● Izdota Cesvaines vidusskolas
pedagogu
materiālās
stimulēšanas kārtība
● Izdota Cesvaines vidusskolas
pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas kārtība
● Izdota Cesvaines vidusskolas
izglītojamo
ierašanās
vai
neierašanās skolā reģistrācijas
un informācijas aprites starp
skolu un vecākiem kārtība
● Izdota Cesvaines vidusskolas
skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība
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7.3. Iestādes sadarbība ar
citām institūcijām
Cesvaines
internātpamatskolas
reorganizācija, pievienojot
vidusskolai
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● Izdots Cesvaines vidusskolas
Skolas padomes reglaments
● Cesvaines internātpamatskola ir
beigusi savu darbību, pievienota
vidusskolai
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE

Kritērijs

Ieteikumi

Izpilde

1.

Nokomplektēt mācību – treniņu grupas
atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.

Programma “Volejbols” skolā
netiek īstenota.

1.

Ievērot
un
realizēt
izstrādātās
programmas „Volejbols” prasības.

Programma “Volejbols” skolā
netiek īstenota.

1.

Sakārtot izglītojamo personu lietas
atbilstoši 2007. gada MK noteikumu 165
“Noteikumi par profesionālās izglītības
iestāžu pedagoģiskā procesa un
eksaminācijas centru profesionālas
kvalifikācijas ieguves organizēšanai
obligāti nepieciešamo dokumentāciju”
2.11 punktam.

Programma “Volejbols” skolā
netiek īstenota.

2.3.

Konceptuāli vienoties, ka visi pedagogi
mācību stundu sāk ar skaidri definētu
sasniedzamo rezultātu un kritērijiem, kas
skolēniem stundas beigās ļaus saprast,
kādā līmenī skolēns to ir sasniedzis. Jau
veiksmīgi ieviesto atgriezenisko saiti
stundas beigās ieteicams sasaistīt ar
sākumā definēto sasniedzamo rezultātu.

Viens no 2019./2020.m.g.
skolas uzdevumiem izglītības
jomā ir : “Plānot un
sadarbojoties virzīt skolēnu
pašvadītu
mācīšanos,
nodrošinot mērķtiecīgu un
jēgpilnu
mācību
procesa
organizāciju, precīzi definējot
skolēnam
sasniedzamo
rezultātu un ievērojot mācību
procesa
individualizāciju,
diferenciāciju, metodiku un
efektīgas atgriezeniskās saites
nodrošināsanu”.

4.1.

Nodrošināt psihologa pieejamību.

2020./2021.m.g. skolā strādā
izglītības psihologs.

Ņemot vērā nepieciešamību, nodrošināt
papildus pedagoga palīga pakalpojumu.

Pieejamā finansējuma robežās
skolā tiek nodrošināti pedagoga
palīga pakalpojumi.

4.6
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5.2.

Sadarbībā
ar
pašvaldību
risināt
jautājumu par drošības uzlabošanu
izglītības iestādes apkārtnē piebraucamo
ceļu remontdarbu laikā.

Pašvaldības ceļu speciālists
savlaicīgi informē skolu par
skolas apkārtnē plānotajiem
ceļu remontdarbu laikiem.
Mācību gada sākumā skolēniem
tiks veiktas instruktāžas par
drošības noteikumu ievērošanu.

6.2.

Nodrošināt
profesionālās
ievērošanu .

obligātās
prasību

Skolā ir sastādīts skolotāju
obligātās
profesionālās
pilnveides plāns, paredzot
atbilstošu finansējumu.

7.1

Pārskatīt un aktualizēt attīstības plānu,
izvērtējot prioritātes, to īstenošanas
laikus un sasaistīt to ar darba plānošanas
ciklu gadam.

Attīstības plāna pārskatīšana
un aktualizēšana ir apspriešanas
procesā.

2.3., 7.2.

Precizēt Iestādes nolikumu , Iekšējās
kārtības noteikumus, Vērtēšanas kārtību
un Iekšējās kārtības noteikumus
internātā, atbilstoši lietvedības, ārējo
normatīvo aktu prasībām un reālajai
situācijai.

Iestādes nolikums , Iekšējās
kārtības noteikumi, Vērtēšanas
kārtība un Iekšējās kārtības
noteikumi tika precizēti
2019./2020.mācību gada laikā.

savlaicīgu
pilnveides
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS
AR KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS
KRITĒRIJOS
4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas
Cesvaines vidusskolā tiek īstenotas šādas mācību programmas:
●
●

Pamatizglītības programma 21011111,
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem 21015611,
●
Vispārējā vidējā matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma 31011011.
Skolotāji visos mācību priekšmetos strādā pēc Latvijas Republikas izglītības un
zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) apstiprinātajiem standartiem, ievērojot Ministru
kabineta noteikumus nr.468 par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību
priekšmetu standartiem un Ministru kabineta noteikumus nr.281 par vispārējās vidējās
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem, kuru
ieviešanai izmantotas IZM piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas.
Skolā mācības notiek latviešu valodā.
Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts ar skolas direktora rīkojumu
un atbilst licencēto izglītības programmu īstenošanas plānam un normatīvo aktu prasībām.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pieejams skolas informatīvajā stendā (skolēniem),
skolotāju istabā un e-klases dienasgrāmatā.
Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartu. Plānojot laiku temata apguvei,
skolotāji izvēlas atbilstošas mācību metodes, ņemot vērā skolēnu individuālās spējas,
paredz darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Skolotāji
veic individuālo darbu ārpus mācību stundu laika, sniedz skolēniem konsultācijas saskaņā
ar grafiku, kas pieejams informatīvajā stendā un e-klases vidē. Darbā ar skolēniem iesaistās
logopēds, pedagoga palīgs un sociālais pedagogs.
Izglītības programmas īstenošana ir nodrošināta ar atbilstošo mācību literatūru un
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Mācību literatūras iegāde tiek savlaicīgi plānota,
sadarbojoties skolas bibliotekāri, metodisko komisiju vadītājiem un pedagogiem.
Mācību gada sākumā skolotāji plāno mācību satura tematisko un kalendāro
sadalījumu. Mācību gada laikā pedagogi veic korekcijas mācību satura apguves plānojumā
un pārbaudes darbu grafikā, ņemot vērā klases īpatnības vai iepriekš neparedzētus
apstākļus.
Metodisko komisiju vadītāji izstrādā komisijas darba plānu, analizē rezultātus
atbilstošajos mācību priekšmetos.
Skolas administrācija atbalsta pedagogu tālākizglītības kursu apmeklēšanu, labās
prakses piemēru popularizēšanu, pieredzes apmaiņu, kā arī pedagogu komandu
iesaistīšanos projektos. Izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, izglītības iestādes
pedagogi izstrādā un realizē individuālo izglītības plānu, nodrošina pedagoga palīga,
sociālā pedagoga, mācību priekšmeta skolotāja atbalstu.
18
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Izglītības iestādē ir izstrādāta un tiek realizēta audzināšanas darba programma.
Katrai klašu grupai ir izstrādāti audzināšanas virzieni un tēmas, izvirzīti mērķi un
uzdevumi. Audzināšanas darba programma nosaka ikviena pedagoga iesaistīšanos un
atbildību izglītojamā audzināšanas darbībā. Izstrādātās programmas mērķi un uzdevumi
nodrošina audzināšanas darbību, kas sekmē katra skolēna harmonisku un vispusīgu
attīstību.
Stiprās puses:
●
●
●
●
●
●
●

Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, izvirza mērķus
savai profesionālajai darbībai, veic nepieciešamās darbības to sasniegšanai.
Skolotāji pārzina izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un ievēro
to.
Izglītības programmu realizācija norit veiksmīgi.
Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības.
Kvalitatīva sadarbība starp skolas vadību mācību un audzināšanas procesa
plānošanā un realizēšanā.
Skola nodrošina konsultācijas, kuru laikā pedagogi realizē individuālo pieeju
izglītojamajiem.
Izglītojamiem ir plašas iespējas ārpusstundu aktivitātēs un interešu pulciņos
pilnveidot savus talantus un paplašināt redzesloku.

Turpmākie uzdevumi:
●
●
●

Sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm izglītībā, gatavojoties jaunā, uz
kompetencēm balstītā standarta ieviešanai.
Diferencēt uzdevumus skolēniem ar dažādām vajadzībām, spējām un
zināšanām, nodrošinot viņu kvalitatīvu līdzdalību mācību procesā.
Jēgpilni izmantot pieejamās informācijas tehnoloģijas.

Vērtējums:

4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Mācību darbs skolā tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus
katram mācību gadam, kas izriet no skolas attīstības plāna, valsts un novada noteiktajām
prioritātēm, kā arī balstās uz skolas metodisko komisiju darba izvērtējumu, skolotāju
pašvērtējumu un mācību darba rezultātu analīzi.
Mācīšanas process skolā notiek kvalitatīvi. Mācīšanas metodes ir pārdomātas,
virzītas uz skolēnu zināšanu un prasmju attīstīšanu. To apliecina skolēnu sasniegtie
rezultāti valsts pārbaudes darbos un mācību priekšmetu olimpiādēs. Skolotāju darba
plānojums stundās ir pārdomāts, darba metodika mērķtiecīga, atbilstoša skolēnu vecuma
īpatnībām un mācību spējām.
Ieraksti klašu žurnālos (mācību priekšmetu stundu, fakultatīvo nodarbību,
pagarinātās dienas grupas, individuālā darba, konsultāciju un interešu izglītības nodarbību)
tiek veikti elektroniskajā nodarbību uzskaites žurnālā e-klase. Šajā sistēmā tiek veikta arī
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liecību un sekmju kopsavilkumu žurnālu izdruka. E-klases žurnāla aizpildi uzrauga
direktora vietnieks izglītības jomā.
Visi skolas pedagogi darbojas metodiskajās komisijās. Katra metodiskā komisija
izvirza mācību priekšmeta specifikai un skolēnu vecumposma īpatnībām atbilstošus
uzdevumus mācību gadam, kas paredz pasākumus pētnieciskā darba, mācību un
ārpusstundu pasākumu organizēšanā, skolotāju profesionālās pilnveides, savstarpējās
sadarbības un pieredzes apmaiņas jomās. Katra mācību gada beigās skolas metodiskās
komisijas izanalizē paveikto, nosakot stiprās puses un veicamos uzlabojumus nākošajam
mācību gadam. Skolā darbojas 6 metodiskās komisijas: sākumskolas metodiskā komisija,
metodiskā komisija “Es un sabiedrība”, dzimtās valodas un mākslu metodiskā komisija,
svešvalodu metodiskā komisija, klases audzinātāju metodiskā komisija un tehnoloģijas un
zinātņu pamatu metodiskā komisija.
Skolotāji piedalās savstarpējā stundu vērošanā, iepazīstina kolēģus ar semināros
un kursos gūto pieredzi.
Mācību stundas mērķi ir izglītojamiem saprotami un skaidri formulēti. Mācību
stundas plānojums ir loģiski strukturēts, veicina mācību stundas mērķu un uzdevumu
sasniegšanu. Gatavojoties mācību stundām skolotāji nodrošina saistību ar iepriekš mācīto.
Darbā ar skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības, un talantīgajiem skolēniem
skolotāji izmanto atbilstošas metodes. Mācīšanās temps lielākajai daļai skolēnu ļauj
sasniegt stundā izvirzītos mērķus un uzdevumus. Mācīšanas procesā skolēniem ir iespēja
iesaistīties sava darba vērtēšanā. Mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli atbilst
skolēnu vecumam, spējām un konkrētajai mācību stundai.
Lielākā daļa skolēnu saprot stundās izvirzītos mērķus, uzdevumus un prasības.
Skolotāji pārsvarā veiksmīgi iesaista mācību darbā visus skolēnus, rosina viņus
analizēt, secināt, izteikt savu viedokli. Skolotāji uzklausa un ņem vērā paustos viedokļus,
tādējādi dodot un saņemot atgriezenisko saiti.
Skolotāji un skolas vadība atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darbā
radušās problēmas, nepieciešamības gadījumā konsultē skolēnus un vecākus.
Mājas darbi ir mērķtiecīgi un sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem.
Tie ir virzīti uz stundās iegūto zināšanu nostiprināšanu, kā arī radošās un pētnieciskās
darbības veicināšanu.
Daudzi skolotāji veiksmīgi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi. Tas
tiek īstenots, izmantojot praktiskās darbības metodes: mācību ekskursijas, stundas dabā,
eksperimentēšanu, pētījumu veikšanu, problēmuzdevumu risināšanu u.c.
Katru gadu projektu nedēļas ietvaros skolēni apmeklē ,,Ēnu dienas”, kas sniedz
iespēju iepazīt darbu dažādos uzņēmumos, iestādēs, izvērtēt savu nākotnes ieceru atbilstību
reālās dzīves prasībām un piedāvājumam. Liela nozīme pedagogu un izglītojamo dialoga
veicināšanā ir sadarbībai zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanā. Katrs izglītojamais
11.klasē izstrādā zinātniski pētniecisko darbu. Skolā ir direktora apstiprināta zinātniski
pētnieciskās darbības kārtība. Februārī skolā notiek pētniecisko darbu lasījumi.
Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam izglītojamajam ir pieejamas
konsultācijas mācību priekšmetos, kuru grafiks ir skolas informācijas stendā, e-klases vidē,
klašu kabinetos.
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2017./2018.mācību gadā Cesvaines vidusskolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai. Ikvienam skolas pedagogam ir
tiesības pretendēt uz jebkuru no trim kvalitātes pakāpēm
Stiprās puses:
Skolas administrācija atbalsta skolotāju profesionālo pilnveidi.
Skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, realizē mācību darba individualizāciju un
diferenciācija.
Skolēniem tiek piedāvātas daudzveidīgas fakultatīvās nodarbības.
Lasītprasmes attīstīšanai tiek piedāvātas stundas pilsētas bibliotēkā.
Regulāri tiek papildināta materiāltehniskā bāze mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanai.
Priekšmetu skolotāji labi pārzina mācāmo priekšmetu, mērķtiecīgi izskaidro
apgūstamo tēmu, mācību procesā lieto informācijas tehnoloģijas.
Tiek organizēti daudzveidīgi, ar reālo dzīvi un aktualitātēm saistīti mācību un
audzināšanas pasākumi.
Tiek īstenota starppriekšmetu saikne, veicinot mācību kompetenču attīstību.
Pedagogi pilnveido sevi metodiskajā darbā, aktīvi darbojas dažādos projektos.
Tālākās attīstības vajadzības
Rosināt un atbalstīt pedagogus iesaistīties uz kompetencēm balstītu mācību
materiālu izstrādē un aprobācijā.
Tālākās attīstības vajadzības
Vērtējums:
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Skolā mācību process notiek klātienē. Mācīšanās procesu nodrošina iegādātās
mācību grāmatas, kuru sarakstu apstiprina skolas direktors. Datorklasē un bibliotēkā
skolēniem pieejami datori ar interneta pieslēgumu. Skolā ir bezvadu internets WiFi.
Lai nodrošinātu mācīšanās procesu atbilstošu katra skolēna spējām, skolā tiek
realizēta arī speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.
Skolotāji motivē skolēnus mācību darbam, veicina mācīšanās prasmju attīstību,
rosina skolēnus izmantot informācijas tehnoloģijas mācību satura apguvei. Apgūtās
zināšanas skolēni izmanto gan savu mācību sasniegumu paaugstināšanai, gan darbojoties
projektos „Esi līderis!”, Erasmus+.
Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu
darbu. Skolēni izmanto skolas piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai: datorklasi,
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sporta zāli, bibliotēku. Skolēni prot strādāt individuāli, pāros un grupās. Mācību stundās
apgūto skolēni veiksmīgi pielieto mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās.
Nepieciešamības gadījumā skolotāji rosina skolēnus apmeklēt mācību priekšmetu
konsultācijas, kuras palīdz novērst mācīšanās grūtības, izprast apgūstamo vielu, kā arī ir
atbalsts skolēniem ar lēnāku darba tempu.
Semestru noslēgumā centīgākie skolēni par apzinīgu un kvalitatīvu darbu mācību
darbu saņem Zelta un Sudraba liecības, pateicību no skolas administrācijas. Pateicība tiek
izteikta arī šo skolēnu vecākiem. Pavasarī tiek sveikti mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāji.
Par mācību darbam izvirzītajām prasībām tiek informēti skolēnu vecāki.
Informācija tiek sniegta vecāku kopsapulcē, ar e-klases pasta palīdzību, individuālajās
sarunās, klases vecāku sapulcēs, kurās piedalās arī mācību priekšmetu skolotāji, direktora
vietnieks izglītības jomā, direktors. Nepieciešamības gadījumā skolēna un pedagoga
sadarbības problēmas palīdz risināt sociālais pedagogs, skolas vadība.
Skolā ir noteikta kārtība skolēnu neattaisnoto kavējumu mazināšanas un
novēršanas pasākumu veikšanai.
Stiprās puses:
Skolā tiek mērķtiecīgi virzīts process skolēnu atbildības par mācību
sasniegumiem veicināšanai.
Skolēni gūst augstus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos.
Skola aktīvi iesaistās problēmu, kas saistītas ar mācību stundu neattaisnotu
kavēšanu, risināšanā.
Skolēnu mācīšanās motivāciju veicina Zelta un Sudraba liecību pasniegšana,
pateicības vecākiem.
Tālākās attīstības vajadzības
· Aktīvāk iesaistīt skolēnus mācību sasniegumu izvērtēšanā, paaugstinot personīgo
atbildību par kvalitatīvas izglītības iegūšanu.
Vērtējums:
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība atbilstoši ārējiem normatīvajiem
dokumentiem. Skolēniem tā ir zināma un saprotama. Skolotāji izmanto dažādus vērtēšanas
veidus. Mācību sasniegumi tiek dokumentēti sistēmā e-klase. Skolēnu mācību sasniegumu
uzskaiti pārrauga direktora vietnieks izglītības jomā.
Katru mēnesi skolēniem tiek izsniegti sekmju izraksti, motivējot viņus uzlabot
mācību rezultātus.
Skolēni un viņu vecāki mācību gada sākumā tiek informēti par valsts pārbaudes
darbiem un to norises kārtību.
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Skolēni, kuriem ilgstoši ir vairāki nepietiekami vērtējumi, un viņu vecāki tiek
aicināti uz individuālajām sarunām pie sociālā pedagoga un skolas vadības.
Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar mācību sasniegumu novērtēšanu, tiek
organizētas mazās pedagoģiskās sēdes, kurās piedalās attiecīgās klases priekšmetu
skolotāji un skolas vadība.

Stiprās puses:
· Skolā izstrādāta un tiek ievērota vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība.
·

Vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumiem.

·

Pedagogi ir atvērti skolēnu mācību motivācijas veidošanai.

Tālākās attīstības vajadzības
·

Veicināt skolēnu pašvērtēšanas prasmes ikdienas mācību darbā.

· Pilnveidot skolotāju vērtēšanas kompetenci mācību sasniegumu vērtēšanas
dažādošanai.
Vērtējums:

4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolā mācību darbs ir vērsts uz to, lai skolēni pēc iespējas labāk varētu apgūt
mācību priekšmetu standartos noteiktās prasības un iegūtu kvalitatīvu izglītību.
Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošanai tiek izmantots sistēmas “e-klase”
elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitātes, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa skolēna
vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Saziņai ar
vecākiem tiek izmantotas arī skolēnu ikmēneša sekmju izraksti.
Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un
analīzei. Katra semestra noslēgumā skolotāji apkopo un individuāli izvērtē skolēnu
sasniegumus ikdienas darbā. Noslēdzot pirmo semestri un mācību gadu, pedagoģiskās
padomes sēdēs tiek izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi. Mācību gada noslēgumā tiek
analizēti valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti. Katra mācību gada
sākumā skolotāji veic skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa diagnostiku. Skolēnu veiktos
darbus mācību priekšmetu skolotāji izvērtē atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem un atzīmē
skolēnu pozitīvos sasniegumus, norāda uz būtiskākajām kļūdām darba izpildē. Balstoties
uz veikto darbu analīzi, nepieciešamības gadījumā tiek izdarītas korekcijas mācību
priekšmeta tematiskajā plānā. Pedagogi regulāri analizē arī nobeiguma vērtēšanas darba
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rezultātus klasei kopumā. Skolēnu veikums tiek analizēts arī mācību procesā, uzsverot
panākumus un norādot vēl apgūstamo.
Skolēniem, kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas individuālas
konsultācijas. Saskaņā ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skolēniem ir tiesības
uzlabot iepriekš iegūto pārbaudes darba vērtējumu. Skolēniem ar vājiem mācību
sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi jūnijā.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā liecina par to, ka lielākā daļa skolēnu 5.12. klasēs ir mācījušies optimālā līmenī. 4. – 6. klasēs vairāk ir to izglītojamo, kuri mācās
optimālā un augstā līmenī. Augsts un optimāls līmenis (6-10 balles) ir latviešu valodā,
literatūrā, matemātikā, dabaszinībās, sportā, mūzikā, vizuālajā mākslā, mājturībā un
tehnoloģijās, sociālajās zinībās. Sākot ar 7. klasi atsevišķos mācību priekšmetos vērojams
mācību sasniegumu kritums. Tas varētu būt saistīts ar pusaudžu vecumu, mainoties
prioritātēm un interesēm.
Skolēni regulāri piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos un iegūst
godalgotas vietas un atzinības.
Katru pavasari skola godina olimpiāžu uzvarētājus, pateicas viņu vecākiem. Par
teicamiem un izciliem panākumiem skolēni saņem Sudraba un Zelta liecības.
Mācību sasniegumi tiek reģistrēti e-klases sistēmā, tādējādi radot plašākas
iespējas skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumam. Skolotāji un skolas vadība
seko skolēnu mācību sasniegumiem, to dinamikai.
Skolēnu mācību sasniegumi tiek apkopoti katru mēnesi sekmju izrakstos.
Sociālais pedagogs, klašu audzinātāji un skolas vadība , savstarpēji sadarbojoties, sniedz
nepieciešamo atbalstu sekmju uzlabošanai, izstrādā individuālo sekmju uzlabošanas plānu,
ja nepieciešams.
Ikdienas mācību darbā skolēniem ir iespējas savus mācību sasniegumus uzlabot
konsultācijās. Lielākā daļa skolēni šo iespēju labprāt izmanto.

Stiprās puses:
Skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumi tiek uzskaitīti e-klases žurnālā, kurš
paver plašas iespējas šo sasniegumu vērtēšanai, analīzei un turpmākā darba plānošanai.
Izglītojamo vecāki ir informēti par skolā pastāvošo pārbaudes darbu un mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Skolēni un viņu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas
darbā.
Katru gadu skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, izstrādā
zinātniski pētnieciskos darbus.
Skolēni tiek godināti par augstiem mācību sasniegumiem.
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Tālākās attīstības vajadzības
Veicināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmi, balstoties uz kompetenču pieeju
ikdienas mācību darbā.
Vērtējums:
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Katra mācību gada beigās skolēni kārto valsts pārbaudes darbus. Skola uzskaita
un analizē skolēnu sasniegumus VPD.

Izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošos pārbaudes darbos 3.
klasē (%)

Diagnosticējošais darbs

Latviešu valoda

Matemātika

2017./2018.

2018./2019.

2019./2020.

Cesvaines vsk.

63,71

72,35

72.04

Pēc urbanizācijas

64,32

73,71

77.65

Valstī

72,01

72,48

77.10

Cesvaines vsk.

69,06

76,97

52.98

Pēc urbanizācijas

76,83

78,62

58.3

Valstī

76,15

78,22

59.63

3.klašu diagnosticējošo darbu rezultāti pierāda, ka gan latviešu valodā, gan
matemātikā skolēni mācību priekšmetu standartā noteikto obligāto mācību saturu apguvuši
optimālā līmenī. Skolēni izprot lasīto un dzirdēto tekstu, prot pareizi sameklēt atbildes un
apgalvojumus. Skolēni prot pastāstīt par mīļāko grāmatu, raksturo tās galvenos varoņus.
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3.klašu diagnosticējošo darbu rezultāti ir līdzīgi ar sasniegumu procentiem
valstī.

Izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošos pārbaudes darbos 6. klasē (%)

Diagnosticējošais darbs

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

2017./2018.

2018./2019

2019.2020.

Cesvaines vsk.

61,56

70,68

68,56

Pēc urbanizācijas

68,62

63,84

64,19

Valstī

65,59

63,24

64,11

Cesvaines vsk.

54,34

51,53

60,24

Pēc urbanizācijas

58,06

54,34

64,79

Valstī

59,17

55,56

65,15

Cesvaines vsk.

60,9

52,33

55,91

Pēc urbanizācijas

62,72

58,10

52,75

Valstī

62,21

59,46

53,23

6.klašu sasniegumi diagnosticējošos darbos ir optimālā līmenī. Latviešu valodas
diagnosticējošo darbu rezultāti liecina, ka skolēni labi veic lasīšanas un klausīšanās daļu
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uzdevumus, prot argumentēt, izteikt savu viedokli. Savukārt radošajos darbos izglītojamie
prot plānot tekstu, radoši izteikties, bet jāpilnveido pareizrakstības un interpunkcijas
prasmes

9.klases valsts pārbaudes darba rezultāti

2016./
2017.

2017./
2018.

2018./
2019.

Cesvaines vsk.

60,85

63,14

62,35

Pēc tipa

66,67

66,21

63,62

Pēc urbanizācijas

67,14

67,26

64,31

67

66,48

64,39

Cesvaines vsk.

66,43

70,2

69,44

Pēc tipa

69,99

75,6

68,94

Pēc urbanizācijas

73,39

74,81

72,23

78

68,13

70,50

Mācību priekšmets

Latviešu valoda

Valstī

Angļu valoda

Valstī
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Krievu valoda

Cesvaines vsk.

70,5

60

72,0

Pēc tipa

75,6

75,6

75,04

74,81

74,81

74,80

75

68,13

71,27

Cesvaines vsk.

71,76

66,57

61,79

Pēc tipa

66,49

66,49

61,69

Pēc urbanizācijas

66,51

66,52

63,09

69

66,71

63,01

54,3

48,82

48,94

Pēc tipa

53,54

53,54

54.40

Pēc urbanizācijas

53,47

53,47

54,24

58

54,55

55,70

Pēc urbanizācijas

Valstī

Latvijas vēsture

Valstī

Cesvaines vsk.

Matemātika

Valstī

9.klašu sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir optimālā līmenī.
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Centralizēto eksāmenu rezultāti

Mācību
priekšmets

Latviešu valoda

2017./2018.

Cesvaines vsk.

Pēc tipa

59,09

53,7

50,90

52,20

Valstī

52,16

49,86

Cesvaines vsk.

58,04

61,00

64,4

65,4

63

64,1

61,84

62,72

69,99

51

74,67

93,33

71,5

76,30

Pēc tipa

Pēc
urbanizācijas

Valstī

Krievu valoda

2019./2020.

57,68

Pēc
urbanizācijas

Angļu valoda

2018./2019.

Cesvaines vsk.

Pēc tipa

29

75,83
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Latvijas un
pasaules vēsture

Matemātika

Pēc
urbanizācijas

69,3

73,60

Valstī

70,3

74,42

73,11

29,84

68,55

-

Pēc tipa

57,6

59,1

-

Pēc
urbanizācijas

40,6

43,1

-

Valstī

39,9

41,43

-

42,62

36,91

41,43

Pēc tipa

38,8

36,40

Pēc
urbanizācijas

33,6

30,70

34,53

32,75

35,30

38

58,67

57,00

Pēc tipa

58,5

54,50

Pēc
urbanizācijas

58,6

56,0

Cesvaines vsk.

Cesvaines vsk.

Valstī

Bioloģija

Cesvaines vsk.
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Fizika

Valstī

60,47

57,08

53,11

Cesvaines vsk.

47,33

33,33

62,16

42,5

43,7

Pēc tipa

Pēc
urbanizācijas

Ķīmija

36,0

Valstī

39,51

Cesvaines vsk.

43,11

37,51

41,90

- 50,00
Pēc tipa

61,1

-

Pēc
urbanizācijas

56,8

-

61,45

-

Valstī

59,94

Centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un fizikā ir
augstāki par valsts vidējo rezultātu.
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Izglītības iestādes darba stiprās puses
● Skolēnu sasniegumi tiek izanalizēti mācību priekšmetu
metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs 2 reizes
gadā, tiek izvirzīti uzdevumi turpmākajam mācību darbam.
● Mācību sasniegumu uzskaitei un analīzei skola izmanto „e-klase”
piedāvātās iespējas.
● Skolēni regulāri ieņem godalgotas vietas pārnovadu mācību
olimpiādēs, ZPD lasījumos, konkursos, skola ir Draudzīgā
Aicinājuma balvas nominācijā „matemātika” pilsētu grupā
2011.gada laureāte.
● Ir izveidotas vienotas formas atskaites semestrī un gadā.
● Skolā jau 12 gadus ir savs sporta klubs, tas dod lielākas iespējas
piedalīties skolu sacensībās valstī.
Tālākās attīstības vajadzības
● Priekšmetu skolotājiem turpināt uzskaitīt un analizēt skolēnu
sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, veidot
sasniegumu dinamiku , analīzes materiālus izmantot tālākā mācību
darba korekcijai.
● Paaugstināt skolēnos pozitīvu motivāciju mācīties, lai sasniegumi
atbilstu katra spējām.
● Rast efektīvas darba formas ar skolēniem, kuriem nepietiekami mācību
sasniegumi.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)

4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana
Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls- sociālais pedagogs,
logopēds,skolotāja palīgs, medicīnas māsa. Atbalsta personāls sekmē skolas un vecāku
sadarbību, sniedzot nepieciešamo sociālo, psiholoģisko un medicīnisko atbalstu skolēniem
un viņu vecākiem, lai palīdzētu pārvarēt mācīšanās, uzvedības u.c. problēmas, kas rodas
izglītības procesā. Darbības galvenie virzieni ir - iespējamo uzvedības traucējumu cēloņu
izpēte (krīzes situācijas, vardarbība, mācīšanās traucējumi) un problēmu risināšanas ceļu
meklēšana, sastādot rīcības plānu. Izglītības iestāde sniedz iespējas izglītojamajiem veidot,
attīstīt un pilnveidot sociālās prasmes un iemaņas. Tiek ņemts vērā izglītojamo, pedagogu
un vecāku viedoklis. Šo informāciju izmanto audzēkņu sociālās palīdzības nodrošināšanai.
Izglītības iestādes atbalsta personāls darbojas saskaņoti.. Atbalsta grupas galvenie darbības
virzieni un uzdevumi
1. Konsultatīvais darbs individuāli.
2. Profilaktiski izglītojošais darbs klasēs .
3. Preventīvais darbs klasēs (tematiskās nodarbības, diskusijas, lekcijas).
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4. Konsultatīvais darbs(sniedzot izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem
informāciju par pastāvošiem likumiem, par iespējām uzlabot radušos situāciju).
5. Pedagogu un skolēnu vecāku konsultēšana.
Ir izstrādāts klases audzinātāja, priekšmetu skolotāju rīcība, sadarbības plāns
problēmu diagnosticēšanā un to novēršanā:
Solis
1.

Pārkāpums
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
4.1

5.

5.

Skola
Priekšmeta skolotājs( piezīme, individuāla saruna ar
skolēnu, informē klases audzinātāju,vecāku informēšana,
klases kolektīva iesaistīšana, ja tas ir nepieciešams),
paskaidrojums.
Klases audzinātājs fiksē dokumentāli (rakstiski)
pārkāpumu, pārrunā to ar izglītojamo un informē vecākus
par notikušo, pārkāpumu.
Klases audzinātājs informē sociālo pedagogu
(sociālpedagoģiska konsultācija, individuālas sarunas ar
skolēnu, vecākiem, mācību priekšmetu pedagogu)
sastāda individuālo plānu vai mācību konsultāciju
individuālo plānu.
Skolas administrācija, klases audzinātājs, sociālais
pedagogs, priekšmeta skolotājs izvērtē izglītojamo
uzvedību un sekmes.
Audzinātājs raksta oficiālu vēstuli vecākiem.
Klases audzinātājs, sociālais pedagogs apkopo
dokumentus)

5.1
6.

Izglītojamais un viņa vecāki tiek saukti uz mazo
pedagoģisko sēdi.
Starpinstitucionālā sadarbība, rakstiska informācija,
vēstule sociālajam dienestam.

Skolas sociālais pedagogs veic audzēkņu no sociālā riska ģimenēm apzināšanu.
Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, tiek izskatīta iespējamā sociālā, emocionālā un
psiholoģiskā palīdzība. Sociālais pedagogs regulāri seko izglītojamo mācību stundu
kavējumiem. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem tiek noskaidroti iemesli un izglītojamiem
tiek sniegts nepieciešamais atbalsts šo problēmu risināšanā.
Notiek regulāra starpinstitucionālā sadarbība ar Cesvaines sociālo dienestu,
Cesvaines bāriņtiesu, Dzelzavas, Jaungulbenes, Līgo pagasta sociālajiem dienestiem.
Sekmējot skolēnu, vecāku un skolotāju mijiedarbību, izzina skolēna vai klases problēmu
cēloņus, koordinē un sadarbojas ar skolas izveidoto atbalsta komandu, visu jautājumu
risināšanā ievērojot konfidencialitāti un ētikas kodeksu.
Izglītojamo vecāki tiek informēti par savu bērna kavējumiem. Vecāki
ir iepazīstināti ar Ministru kabineta Nr. 89, 4.punktu , ar parakstu apliecinājuši par kārtību,
kā jārīkojas, lai paziņotu par skolēna neierašanās iemesliem.
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Skolā īpaša uzmanība tiek veltīta audzēkņiem ar mācīšanās un uzvedības
grūtībām. Ir izstrādāti individuālie konsultāciju plāni. Veic novērošanu mācību procesa
ietvaros. Veic tiesību sargājošās funkcijas. Vienu reizi mēnesī tiek organizētas atbalsta
personāla un skolas administrācijas sanāksmes, kurās tiek noteikti atbalsta pasākumi
skolēniem. Tiek koordinēta sadarbība ar šo skolēnu ģimenēm.
Eiropas attīstības fonda projekta ietvaros “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai’” skolā strādā 3 pedagoga palīgi. Pedagoga palīgi regulāri konsultē
1.-6.klašu audzēkņus multidisciplinārajā jomā. Individuāli sniedzot konsultācijas,
konsultācijas matemātikā.
Tiek atbalstīti audzēkņi no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm (tiek piešķirtas
brīvpusdienas). Iestādē mācās skolēni no 23 daudzbērnu ģimenēm (48 audzēkņi).
Sociālais pedagogs ir sniedzis 117 – individuālās, sociālpedagoģiskās
konsultācijas. Ziņojumi par neattaisnoto stundu kavējumiem (ziņo novada sociālajiem
dienestiem, ievadot VIIS sistēmā), konsultē un veic individuālas sarunas diskusijas klasē,
piedalās klases, mācību stundās, vecāku sapulcēs (pēc audzinātāju uzaicinājuma). Ir
aicināti un iesaistīti vecāki apmeklēt lekciju ciklu, Cesvaines sociālajā dienestā “Ceļvedis
audzinot pusaudzi”.
Mācību gada beigās sociālais pedagogs iesniedz pašvērtējumu.
Iestādes logopēde strādā ar 1.– 6. klašu audzēkņiem, lai veiktu dažādu lasīšanas,
rakstīšanas traucējumu korekciju (disgrāfija, disleksija, diskalkulācija). Ir izstrādāti
individuālie plāni, notiek fakultatīvās nodarbības. Nodarbības ir 30 izglītojamiem.
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).
Skola garantē skolēnu drošību. Skolas telpās un teritorijā darbojas
videonovērošanas kameras, skolas sargs reģistrē skolas apmeklētājus un noskaidro viņu
ierašanās mērķi. Skolas kāpnēm uz pirmā un pēdējā pakāpiena kā arī slīpajām virsmām ir
signālkrāsojums. Ir izstrādāta kārtība, kādā tiek veikta skolēnu instruktāža par drošības
jautājumiem un ārpusstundu pasākumu organizēšanu. Skolēni un izglītības iestādes
personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības
noteikumiem. Skolēnus par drošību un kā rīkoties ārkārtas situācijās instruē klašu
audzinātāji un attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji. Skolēni tiek iepazīstināti ar
evakuācijas plānu un reizi gadā tiek veikta praktiska evakuācijas apmācība. Pēc
instruktāžas izglītojamie parakstās e – klases veidlapā divas reizes gadā, bet darbinieki –
instrukciju žurnālā vienu reizi gadā. Pirms došanās ekskursijās, teātru , koncertu vai citu
ārpusskolas pasākumu klašu audzinātāji iesniedz skolas administrācijai informāciju, kurā
uzrāda plānotā pasākuma laiku, vietu, mērķi, skolēnus kuri apmeklēs šo pasākumu. Iestādē
ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. Skolā ir evakuācijas plāni, norādes.
Skola nodrošina, ka izglītojamo dienasgrāmatās - plānotājā ir būtiskāko iekšējās
kārtības noteikumu izraksts un svarīgākie skolas un glābšanas un operatīvo dienestu
telefonu numuri. Klases vecāku sapulcēs arī skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar Skolas
iekšējās kārtības noteikumiem. Izglītojamie zina, kā atrast informāciju, kur zvanīt
ekstremālos gadījumos. Pēc skolēnu aptaujas rezultātiem var secināt, ka 95% skolēnu jūtas
droši skolas telpās un skolas apkārtnē.
Izglītības iestādē darba aizsardzība notiek SIA „MEDIA CONTROL” kontrole
un uzraudzībā, likuma noteiktajā kārtībā.
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Izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi skolā nodrošina sertificēta ārstniecības
persona – medmāsa. Medmāsas kabinets ir ierīkots atbilstoši prasībām. Skolēnu
profilaktiskā veselības aprūpe tiek organizēta sadarbībā ar ģimenes ārstiem. Skolas
medmāsa veic izglītojamo medicīnas aprūpi un ziņas par skolēnu veselības stāvokli
regulāri ieraksta medicīnas kartēs, nepieciešamības gadījumā ar vecāku atļauju informē
skolotājus par skolēnu veselības problēmām un īpašām vajadzībām. Ja skolēnam ir
sūdzības par sliktu pašsajūtu, medmāsa izvērtē situāciju, sazinās ar skolēna vecākiem un,
ja nepieciešams, ar ģimenes ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.
Medicīnas māsa klases audzinātājiem sniedz ieteikumus par skolēnu veselības aprūpes
jautājumiem, piedalās klašu audzināšanas stundās, sniedz informāciju par sadzīves
traumām un neparedzētām situācijām, māca, kā adekvāti reaģēt un rīkoties, nepakļaujot
sevi un citus riskam, informē par infekcijas slimībām, skolu un institūcijām, kuras
atbildīgas par izglītojamo sociālo problēmu risināšanu. Skolas medmāsa regulāri veic
ēdienkaršu un kaloriju karšu sastādīšanu.
Izglītības iestāde īsteno veselību veicinošu dzīvesveidu, darbojas programmā 1.9. klasēm „Skolas auglis” , „Skolas piens”, 5.-6. klašu grupā organizē veselību veicinošus
pasākumus projektu nedēļā ”Veselīgs dzīvesveids” . Piedalījās RIMI organizētajā
pasākumā .
Ir notikuši pasākumi par atkarības tēmām. 5.-6. klasēs tikšanās ar psihologu I.
Diču “Esi drošs”. Nodarbību cikls 5.- 6.klašu audzēkņiem “Par atkarībām”. Nodarbības
vecākiem.3.klasē tikšanās ar Madonas policijas pārstāvēm.” Esi uzmanīgs uz ceļa.,” Nedari
otram pāri”.
Novada pašvaldība nodrošina un apmaksā 136 izglītojamiem pārvadāšanu novada
teritorijā.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
●

Apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešama sociālā un psiholoģiskā palīdzība, tiek
sniegtas kvalificētu speciālistu konsultācijas.

●

Tiek veikts darbs ar vecākiem viņu ieinteresēšanā un aktīvākai iesaistīšanai bērna
skolas gaitu sekošanā.

●

Tiek realizēta skolēnu, vecāku un pedagogu izglītošana sociālajos jautājumos.

●

Veselības aprūpi nodrošina augsti kvalificēta medicīnas māsa, sniedzot optimālu
palīdzību skolēniem.

●

1.-6. klašu izglītojamiem tiek nodrošināta logopēda nodarbības.

Tālākas attīstības vajadzības
●

Turpināt atbalsta personāla un klašu audzinātāju sadarbības metožu pilnveidi.

●

Turpināt vecāku izglītošana par bērnu mācību procesu, akcentējot psiholoģiskos
aspektus.

●

Turpināt darbu ar vecākiem viņu ieinteresēšanai un aktīvākai iesaistīšanai bērna
skolas gaitu sekošanai.
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Vērtējums – 4 (ļoti labi)
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
2018./2019.m.g. veiksmīgi darbojās skolēnu pašpārvalde. Tās sastāvu veido 5.12.klašu skolēni. Pašpārvaldes galvenais uzdevums- sekmēt izglītojamo iesaistīšanos
skolas dzīvē, veikt aptaujas par nepieciešamajiem uzlabojumiem skolas dzīvē. Skolēniem
ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem:
●
●
●
●
●

Organizēt klases, skolas pasākumus;
Vadīt erudītu konkursus;
Iesaistīties novada vides sakārtošanā;
Iesaistīties labdarībā, brīvprātīgajā darbā;
Veidot skolas mājas lapu
Izglītojamo pārstāvji piedalās arī izglītības iestādes padomes darbā.

Audzināšanas darbs skolā norit plānveidīgi. Ir izveidota audzināšanas programma.
Katra mācību gada sākumā tiek izvirzītas prioritātes un konkrēti uzdevumi, vadoties pēc
galvenajiem uzdevumiem audzināšanas jomā valstī. Katram klases audzinātājam ir
izstrādāta audzināšanas darba programma, perspektīvie plāni. Klases stundu plānojumā
ietvertas tēmas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sevis izzināšana un pilnveidošana;
Es ģimenē, klasē un skolā;
Piederība valstij;
pilsoniskā līdzdalība;
Karjeras izvēle;
Veselība un vide;
Drošumspēja..
Klases stundu brīva izvēle
2019.gadā lielāku akcentu veltījām izglītojamo sociāli emocionālajai audzināšanai 1.6.klasē.
Klases audzinātāji veic izglītojamo izpēti, sekmīgi sadarbojas ar priekšmetu
skolotājiem, karjeras attīstības konsultantu, atbalsta personālu, lai izzinātu audzināmās
klases izglītojamo spējas, intereses.
Izglītojamajiem, skolotājiem, vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus
skolas dzīves uzlabošanai.
Ikvienam izglītojamam ir iespēja piedalīties skolas dzīves veidošanā atbilstoši
viņa interesēm, spējām un talantiem. Skolēni piedalās skolas tradicionālo un atpūtas
pasākumu plānošanā un vadīšanā. Par tradicionāliem pasākumiem ir kļuvuši Zinību diena,
skolas dzimšanas dienas svinības, Dzejas pēcpusdiena, Dzejas rīts, 5. un 10.klases fukšu
nedēļas, Iepazīšanās pēcpusdiena sākumskolā, Skolotāju dienas atzīmēšana, Ziemassvētki,
pasākums pirmklasniekiem „100 dienas skolā”, Žetonu vakars, Projektu nedēļa, Labo
darbu diena, izlaidumi, 14,jūnijā labāko un aktīvāko skolēnu brauciens uz Rīgu, lai
piedalītos 14.jūnija piemiņas pasākumā pie Brīvības pieminekļa. Katru gadu notiek arī
četras mācību priekšmetu nedēļas, kas ietver dažādas aktivitātes. Visemocionālākā,
visaktīvākā katru gadu izvēršas Tēvzemes nedēļa, kas sākas ar Mārtiņdienas svinībām un
36

Pašnovērtējuma ziņojums – 2020

beidzas ar svinīgo pasākumu, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Uz šo pasākumu
cenšamies uzaicināt arī viesus. 2019.gada pasākuma veidošanā iesaistījās ne tikai interešu
pulciņi, skolēnu vecāki, bet arī mācību priekšmetu skolotāji. Izglītojamo pārstāvji
11.novembrī dodas uz leģionāru atdusas vietām novada kapos, uzklausa novada domes
priekšsēdētāja stāstīto par brīvības cīņām, vakarā piedalās lāpu gājienā. Veiksmīgi ir
izveidojusies sadarbība ar NBS. Kopīga vēsturisku filmu skatīšanās. Janvāra mēnesī tiek
atzīmēta Barikāžu aizstāvju piemiņas diena. Šajā pasākumā savās atmiņās dalās
novadnieki- Barikāžu dalībnieki.4.maija Baltā galdauta svētkus atzīmē klases kolektīvā.
Piedalāmies arī Labo darbu nedēļās. Katrs klases kolektīvs ir bijis mācību ekskursijā,
devies pārgājienā. lielākā daļa izglītojamo apmeklēja Madonas novadpētniecības muzeju
un izstādi “Latviešu stāstu sega”. Katra klase ir izmantojusi iniciatīvas ‘’Skola soma’’
piedāvājumus.
Skolā tiek organizētas arī sporta aktivitātes starp klasēm (futbola turnīrs, jautrās
stafetes, Spēka diena, militārās stafetes, volejbola turnīrs, dambretes turnīrs).Septembra
mēnesī par jaunu tradīciju kļuvusi Olimpiskā diena. Maija mēnesī organizējam sporta
dienu, kuras veidošanā piesaistām arī viesus- kāda sporta veida pārstāvjus. Šī diena tiek
veidota gan kā sporta sacensības 1.-6.klasei ,gan militarizētā stafete 7.-11.klasei.
Klašu stundu ietvaros organizējam tikšanos ar dažādiem cilvēkiem. Šī mācību gada
viesis bija Jānis Jansons - olimpiskās slēpošanas trases veidotājs. Izglītojamajiem ir
iespēja piedalīties skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē. Noteikumi tiek analizēti arī
klases stundās, sākoties jaunajam mācību gadam. Vadoties pēc ieteikumiem, tie tiek
papildināti vai grozīti.
Par pozitīvu uzvedību izglītojamie saņem ierakstu e-klasē.
Katra mācību gada sākumā metodisko komisiju vadītāji informē par plānotajām
mācību priekšmetu nedēļām. Veidojot skolas pasākumu perspektīvo plānu, tiek ņemti vērā
valsts, reģiona, novada plānotie pasākumi, skolas tradicionālie pasākumi, izglītojamo
pašpārvaldes ieteiktie pasākumi.
Pēc pasākuma tiek apkopoti skolotāju un izglītojamo viedokļi par pasākumu un
veikta pasākuma analīze, apkopoti ieteikumi, priekšlikumi speciālā veidlapā.
Izglītojamajiem ir iespēja pašiem vadīt pasākumus pedagogu vadībā, vai tiek
pieaicināti pie pasākumu veidošanas un vadīšanas, ko izstrādā kopā ar pedagogu.
Skolā realizē interešu izglītības programmas, kuras nodrošina iespējas vispusīgas
personības attīstībai. Līdz ar to tiek nodrošināta aktīva un radoša brīvā laika izmantošana.
Katra septembra sākumā vecāki un izglītojamie tiek informēti par skolēnu iespējām
apmeklēt interešu izglītības nodarbības. Informācija par nodarbību veidiem un laiku ir
pieejama pie informācijas stenda un e-klasē. Klašu audzinātāji informāciju liek arī pie
klases informācijas stenda.
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Vislielākais izglītojamo skaits darbojas kultūrizglītības programmās:
●
3 kori(1.kl.,2.-4.kl.,5.-8.kl.)
●
Ģitāristu pulciņš (5.-12.kl.)
●
Vokāli instrumentālie ansambļi-4grupas (5.-12.kl.)
●
Tautisko deju kolektīvi-5 grupas (1.-12.kl.)
●
Skatuves runas pulciņš (1.-4.kl.)
●
Vizuālās mākslas pulciņš (5.-9.kl.)
●
Folkloras kopa (2.-9.kl.)
●
Skaisto lietu darbnīca (5.-9.kl.)
●
Papīra plastika(2.-4.kl.)
Šie kolektīvi piedalās skolas ,novada, starpnovadu un pat valsts pasākumos,
konkursos. Mūsu skolā jau trešo gadu notiek VISC organizētā Latvijas izglītības iestāžu
vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu skate. Stāstnieku konkursā Rīgā mūsu
skatuves runas pulciņa dalībnieki regulāri gūst labu vērtējumu. Viņi aktīvi piedalās arī
skolas pasākumos. Folkloras kopa piedalījās folkloras kopu pasākumā “Pulkā eimu, pulkā
teku.” Papīra plastikas un Skaisto lietu darbnīcas dalībnieki piedalījās konkursā “Tīrai
Latvijai.” Ģitāristu pulciņš gatavojas Austras dienām Cesvainē 2018.gada rudenī un
tautisko deju dejotāji “Sprīdīša”30.gadu jubilejas koncertam.
● Kokapstrādes pulciņš (5.-9.kl.)
Skolā darbojas arī sporta un jaunatnes darba izglītības programmas. Aktīvi
darbojas Cesvaines 42.skautu vienība. Aktīvi darbojas arī jaunsargi, kuri regulāri piedalās
dažādās jaunsargu nometnēs.
Vispārējās sagatavošanas pulciņa dalībnieki gūst labus rezultātus dažādās
vieglatlētikas sacensībās.
Šajā mācību gadā sevi pieteica Eksperiments, kur darboties eksakto priekšmetu
jomā varēja 9.-12.klašu izglītojamie.
Lai paplašinātu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu, skolēniem papildus tiek
piedāvātas basketbola treniņnodarbības (Madonas sporta skola), vieglatlētika (Madonas
sporta skola), slēpošana (Madonas sporta skola), smagatlētika, iespējas apmeklēt
Cesvaines mūzikas un mākslas skolu, apmeklēt kultūras mana piedāvātos pulciņus.
Tiek realizēta sadarbība ar citām skolām. Skolas kolektīvi paši rīko pasākumus
skolā. Jau vienpadsmito gadu notiek sadancošanās pasākums “Ziemas vitamīns” Cesvainē,
sesto gadu „Burziņš” Cesvainē, kur sabrauc jaunieši no dažādām estrādes grupām, koru
sadziedāšanās bijušā Madonas rajona ietvaros. Tāpat šie kolektīvi dodas uz citām
skolām.8.-12.klašu dejotāji divas reizes sniedza koncertu Vācijā. Decembra mēnesī
dejotāji sniedza koncertu kopā ar TDA “Dardedze”no Rīgas.
Tā tiek popularizētas sadziedāšanās un sadancošanās tradīcijas mūsu skolā.
.
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Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības un/vai profesionālās
ievirzes izglītības programmās.
1.-4. klase

5.-9.klase

10.- 12.klase

Izglītība
s iestādē

Ārpus
izglītības
iestādes

Kopā

Izglītīb
as
iestādē

Ārpus
izglītības
iestādes

Kopā

Izglītība
s iestādē

Ārpus
izglītības
iestādes

Kopā

80

48

128

112

17

129

30

9

39

Skolas piedāvāto interešu izglītības programmu izvērtējums tiek veikts pēc
pulciņa sasniegumiem, dalības skolas un novada pasākumos .programmu vērtē novada
interešu izglītības vērtēšanas komisija.
Izglītības iestādes stiprās puses
● Skolā ar panākumiem darbojas interešu izglītības programmas.
● Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja gūt pieredzi kvalitatīvos koncertos un
pasākumos.
● Izglītojamie paši iesaistās pasākumu organizēšanā un norisē.
● Kvalitatīvi ārpustundu pasākumi.
● Ikvienam skolēnam ir iespēja iesaistīties pašpārvaldē.
●
Tālākās attīstības vajadzības
● Turpināt pilnveidot izglītojamo uzvedības un kultūras saskarsmes prasmes.
● Veicināt pozitīvu uzvedību.
Vērtējums -4(ļoti labi)
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4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves.
Pamatizglītību
ieguvušo
audzēkņu skaits
Mācīb
u
gads

Turpina
mācības
vispārējās
vidējās
izglītības
iestādē

Turpina mācības profesionālās izglītības
iestādēs

Tehnikumi

2016./
2017.
m.g.

25

16

3

2017./
2018.
m.g.

24

16

7

2019./
2020.
m.g.

21

12

Koledžas

Strā Piezīmes
dā

Profesionālā
vidusskola

1

4

1

Strādā
vecāku
z/s

1

1

7

1

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves.
Mācību
gads

Vispārējo
vidējo
izglītību
ieguvušo
skaits

Turpina mācības
augstākajās
izglītības iestādēs

Latvijā

Turpina
mācības
koledžās un
tehnikumos

Mācības
neturpina

Strādā

Piezīmes

Ārzemēs

2016./20
17.m.g.

7

7

2017./20
18.m.g.

30

16

12

2019./20.
m.g.

14

8

3

40

2

1

2

Viens strādā
savā
saimniecībā
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Karjeras izglītības īstenošanas jautājumi ir iekļauti skolas audzināšanas
programmā. Skolā ir atbildīgā persona par karjeras izglītību. Ir pieejami daudzveidīgi
karjeras atbalsta informatīvie materiāli , kā arī informācija par tālākizglītības iespējām.
Informācija pieejama skolas bibliotēkā, pie karjeras izglītības atbildīgās personas, kā arī
pie klašu audzinātājiem. Skolēni tiek iepazīstināti ar jaunāko informāciju un interneta
vietnēm karjeras izglītībā, par studiju iespējām gan Latvijā gan ārzemēs. Skolā ir labs
komandas darbs, integrējot karjeras izglītības jautājumus gan audzināšanas, gan arī mācību
procesā.
Tiek veikta skolēnu pašizpēte, lai noteiktu audzēkņu intereses un spējas, atbilstību
noteiktām profesijām un turpmākās karjeras iespējas.
Caur karjeras projekta atbalstu ir organizēti semināri ”Profesiju klubiņš” kuru
vadīja koučinga trenere L.Vanaga-Mickeviča, grāmatas “Kā gūt panākumus Latvijā”
autore. Seminārs un meistarklase ar stilisti I. Zaharovu.
Tikšanās ar novada juristi par projekta norisēm. Grupu darbs klasēs.11. un
12.klašu skolēni piedalījās karjeras dienās Madonā.
.”Zinātkāres, radošo tehnoloģiju diena Cesvainē. Praktiskas nodarbības 3D
maketu darbnīcā. 9.-12.klašu grupām “Eksperiments” integrējot mācību procesā
matemātiku, fiziku, ķīmiju/
Skolā divas reizes gadā notiek vecāku jeb atvērto durvju dienas. Atvērto durvju
dienas pasākumā aktīvi iesaistās skolēnu vecāki vadot radošās darbnīcas un stāstot par
savu profesiju, darbu un dzīvi.
Regulāri notiek tikšanās ar bijušajiem absolventiem. Skolā regulāri viesojas arī
augstskolu un profesionālo skolu pārstāvji, kas prezentē dažādas studiju programmas.
Projektu nedēļā skolēni pētnieciskajos darbos pēta sev interesējošas tēmas, kas
bieži saistītas ar skolēnu tālāko karjeras izvēli..
Skolēni aktīvi iesaistās „Ēnu dienās”, ēnojot sev interesējošo profesiju pārstāvjus.
Regulāri tiek organizētas mācību ekskursijas. Ar karjeras atbalsta projektu 5.klase
viesojās “Madonas karamelēs” 5.-6.kl. apmeklēja “Ādažu čipsu ”ražotni. apmeklēja Rīgas
Starptautisko lidostu. Amatu noslēpumi- Ekskursija uz “Alderu “ zirgaudzētavu.
.Vidusskolas klases apmeklēja Rīgas Motormuzeju, apmeklēja LU dabaszinības
fakultāti, RTU IT- fakultāti. 11.klase apmeklēja Rīgas brīvostas akvatoriju. Kur skola
nodibināja tālāko sadarbību , skolēni var iepazīties ar piedāvātajām tālākām karjeras
iespējām.
Skolā tiek realizēti dažādi starptautiskie sadarbības projektieTwinning.

Comenius,

Katru gadu vidusskolēni apmeklē informatīvo pasākumu “Izstāde Skola -20...” .
Izglītības iestādes stiprās puses
●
●
●
●

Skolā notiek regulāra sadarbība ar absolventiem.
Sadarbība ar vecākiem un uzņēmējiem, sabiedrību.
Skolā notiek sistemātisks darbs karjeras izglītības jomā.
Karjeras izglītības materiālu pieejamība ikvienam interesentam.
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Tālākās attīstības vajadzības
● Pilnveidot darbu ar izglītojamo piesaisti mācībām vidusskolā.
● Turpināt pilnveidot un modernizēt karjeras izglītības informācijas vietu skolā.
● Turpināt pilnveidot sadarbību ar pedagogiem, sabiedrību un skolēniem.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.
Cesvaines vidusskolā ir apzināti talantīgie izglītojamie un izglītojamie ar
grūtībām mācībās. Izglītības iestādē mērķtiecīgi plāno, veicina un atbalsta izglītojamo
piedalīšanos konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD konferencēs, projektos.
Izglītojamie regulāri ieņem godalgotas vietas novada, starpnovadu mācību olimpiādēs,
skatēs un konkursos.
Izglītības iestāde sadarbībā ar Cesvaines novada domi pedagogus, izglītojamos un
vecākus par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās
stimulē gan morāli, gan materiāli speciālā pasākumā maijā. Izglītojamie un pedagogi dodas
ekskursijā jūnijā.
Pedagogi sistemātiski plāno darbu ar talantīgajiem izglītojamiem, to spēju
izkopšanai paredzot laiku gan iknedēļas konsultācijās, gan individuālās un grupu
nodarbībās.
Skolā ir izveidota nominācija ,,Gada klase’’, kad klase tiek vērtēta un apbalvota
par labiem sasniegumiem mācībās, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, par
piedalīšanos ārpusstundu aktivitātēs, pasākumu organizēšanu un vadīšanu.
Iestāde nepārtraukti pilnveido materiāltehnisko bāzi, lai mācību procesu varētu
organizēt, izmantojot arvien jaunas metodes mācību vielas apguvē.
Stundu vērojami liecina, ka pedagogi piedāvā dažādas mācīšanas un mācīšanās
metodes, ievēro izglītojamo vajadzības, piedāvā papildus uzdevumus vai sarežģītākas
grūtības pakāpes uzdevumus spējīgākiem izglītojamiem, sniedz individuālu palīdzību tiem
skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Talantīgākie skolēni palīdz apgūt mācību
vielu klasesbiedriem.
Cesvaines vidusskolā tiek realizēta speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( izglītības programmas kods 210156110), kas
dod iespēju izglītojamiem apgūt pamatzināšanas un prasmes atbilstoši viņu spējām.
Skolēni ir integrēti klasēs, ir stundas, kad zināšanas un prasmes apgūst individuāli
ar priekšmeta skolotāju, sistemātiski apmeklē logopēda nodarbības. Izglītības iestādē
strādā asistents, kas nepieciešamības gadījumā palīdz izglītojamajiem zināšanu un prasmju
apguvē.
Izglītības iestādē ir nodrošināta konsultāciju pieejamība visiem izglītojamiem, ir
izstrādāts konsultāciju grafiks, kas ir pieejams gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem.
Savas zināšanas un prasmes izglītojamie pilnveido fakultatīvajās nodarbībās.
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Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām tiek nodrošināts atbalsts ikdienas mācību
procesā un valsts pārbaudes darbos.
Regulāri tiek apzināti izglītojamie, kam mācības sagādā grūtības, kas neattaisnoti
kavē mācību stundas. Izglītības iestādē ir izveidota kārtība, kādā tiek risināti jautājumi par
neattaisnotiem kavējumiem un kā sniegt atbalstu nesekmības gadījumā . Ir izstrādātas
individuālas kartes, notiek individuālas sarunas ar skolas sociālo pedagogu, administrāciju,
vecākiem, Cesvaines novada sociālā dienesta darbiniekiem un psihologu.
Klašu audzinātāji sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta grupu
– sociālo pedagogu, logopēdu, lai koordinētu un pārraudzītu izglītojamo izaugsmi mācību
procesā.
Pedagogi mācību darbu plāno, ņemot vērā izglītojamo vajadzības. Pedagogiem
tiek sniegts atbalsts, organizējot seminārus, kursus un lekcijas par darbu ar izglītojamiem,
kam ir dažādas vajadzības.

Izglītības iestādes stiprās puses
● Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos,
olimpiādēs, projektos, zinātniskās pētniecības darbu izstrādē, sporta sacensībās.
● Iestādē sistemātiski organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā
grūtības, sniedz konsultācijas vecākiem.
● Ir izveidota sistēma skolas un vecāku sadarbībai, lai sekmētu skolēnu izaugsmi
mācībās.
Tālākās attīstības vajadzības
● Rosināt, motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas,
pilnvērtīgi izmantojot tam atvēlēto laiku.
● Pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo
ar mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
Cesvaines vidusskolā licencētas un tiek realizēta speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) .
Skolas sociālais pedagogs veic uzkaiti, darba koordinēšanu un pārraudzību par
katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām. Skola velta īpašas rūpes šo bērnu atbalstam un
viņu vajadzību apmierināšanai.
Cesvaines vidusskolā no 1.- 6. klasei 4 skolēni mācās pēc speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 3 skolēni pēc
speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Skolēni iekļauti vispārizglītojošās klasēs.
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Nepārtraukti tiek pilnveidots darbs ar izglītojamiem, kuri apgūst speciālās
izglītības programmas. Izstrādāti un realizēti individuālie izglītības plāni, kuros iekļautas
individuālas nodarbības pie logopēda un sociālā pedagoga. Mācību sasniegumi tiek vērtēti
atbilstoši Ministru kabineta izstrādātajiem noteikumiem par vērtēšanas kārtību atbilstoši
speciālās izglītības programmām. Pedagogi, pamatojoties uz psihologu ieteikumiem,
sniedz izglītojamiem vajadzīgo atbalstu.
Pedagogiem sniegta metodiskā palīdzība darbā ar izglītojamiem, kuri mācās pēc
speciālās pamatizglītības programmām.
2012. gada pavasarī sadarbībā ar Jēkabpils pašvaldības Iekļaujošās izglītības
atbalsta centru skolā tika noorganizēts seminārs ,, Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide’’ , ir izveidojusies laba sadarbība ar centru.
Skolotāji apmeklējuši Iekļaujošās izglītības centra organizētos seminārus Rīgā, Madonā un
Jēkabpilī.
Nepieciešamības gadījumā skolēni kopā ar vecākiem apmeklējuši pedagoģiski
medicīniskās komisijas, kuras, pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un
medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz kvalificētu speciālistu konsultācijas un iesaka
izglītojamiem piemērotāko izglītības programmu. Skolotājiem sniegtas konsultācijas par
atbalsta pasākumu izmantošanu un IP sastādīšanu.
Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Cesvaines pašvaldības sociālā dienesta
psihologu, kas veic skolēnu izpēti, sniedz konsultācijas skolotājiem un vecākiem.
Nepieciešamības gadījumā noorganizētas nodarbības ar skolēniem klasē.
Izglītības iestādes stiprās puses:
● Skolā sniedz atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un mācīšanās
grūtībām.
● Skolā ir licencētas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem.
● Pedagogiem ir pozitīva attieksme un laba sadarbība ar izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām un viņu vecākiem.
● Izglītojamie ir iecietīgi un toleranti pret izglītojamiem ar speciālām vajadzībām,
mācās pieņemt citādo.
● Visiem skolotājiem ir atbilstoša kvalifikācija.
Tālākās attīstības vajadzības:
● Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām apmācību,
nepieciešami atbilstoši resursi un speciāls aprīkojums pilnvērtīgai speciālo
izglītības programmu apguvei.
● Atbalsts katra izglītojamā optimālai izaugsmei.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)
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4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.
Izglītības iestāde regulāri un vispusīgi informē vecākus par iestādes darbu, par
ikdienas mācību un audzināšanas procesu vecāki tiek informēti izmantojot skolēnu
dienasgrāmatu 1.-6.klasei,7.-12.klasei- e- klasi. Vecākiem ir iespēja izteikt savus
ierosinājumus iebildumus, izmantojot e- klasi . Par dažādiem notikumiem iestādē, par
piedalīšanos mācību olimpiādēs un sacensībās, mācību rezultātiem izglītības jomā
informē laikrakstā „Cesvaines Ziņas”, skolas mājas lapā.
Vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti par valsts pārbaudījumu norises kārtību,
mācību darbu, stundu apmeklējumiem, uzvedību un izglītojamo adaptācijas norisi
1.klasē, 5. klasē, 10. klasē.
Katra mācību gada sākumā vecākus vienmēr informē par aktualitātēm mācību un
audzināšanas darbā. Skolas padomes sastāvā vecākus izvirza no katras klases kolektīva.
Skolas padomes vadītājs ir pārstāvis no ievēlēto vecāku vidus. Skolas padomes
sanāksmes notiek regulāri. Iestādes padome ņem aktīvu līdzdalību iestādes darbībā.
Iestāde vienmēr analizē vecāku priekšlikumus darba uzlabošanai, kurus ieraksta iestādes
padomes protokolos.
Divas reizes mācību gadā izglītības iestāde piedāvā vecākiem atvērto
durvju dienas. Vecāki var individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem,
noskaidrojot sev interesējošos jautājumus par apgūstamo mācību saturu, uzvedību,
mācību sasniegumiem. Sadarbojoties ar audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem tiek
piedāvāts vecākiem pašiem vadīt stundas , kur vecāki ir diezgan aktīvi.
Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja izglītojamam nepieciešama atbalsta
personāla palīdzība.
Vecākiem pa klašu grupām tiek rīkotas gan tikšanās, gan lekcijas par
interesējošiem aktuāliem jautājumiem. Ir notikušas lekcija, ko organizēja skolas
padome.
Tiek organizēti kopējie ārpusstundu pasākumi (Ziemassvētki, Labo darbu diena,
ekskursijas)
Izglītības iestādē darbojas biedrība” Izglītībai un kultūrai Cesvainē ”, kura darbību
atbalsta izglītojamo vecāki un citi interesenti.
Tām izglītojamo ģimenēm, kurām ir nepieciešama palīdzība, tiek piedāvātas
nodarbības, ko organizē Cesvaines novada sociālais dienests.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
●

Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolas darbību.

●

Aktīvs izglītības iestādes padomes darbs.

Tālākās attīstības vajadzības
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●
Mudināt vecākus aktīvāk iesaistīties iestādes plānotajos un organizētajos
pasākumos.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)

4.5. Izglītības iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
Izglītības iestāde mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu.
Tiek koptas esošās tradīcijas un ieviestas jaunas– Zinību diena, Skolotāju diena,
5.klašu iesvētības, 10. klašu izglītojamo uzņemšana vidusskolā, Lāčplēša diena (skola
organizē lāpu gājienu), Valsts svētku svinēšana, Ziemassvētku pasākumi, Barikāžu atceres
dienu pasākums, Žetonu vakars, Mātes dienas koncerts, Labo dienu koncerts, Pēdējais
zvans, izlaidums, absolventu salidojumi, mācību olimpiāžu, konkursu, sacensību
uzvarētāju godināšana, labdarības pasākumi novada iedzīvotājiem.
Skolēni un pedagogi noformē klašu un citas skolas telpas atbilstoši skolas pasākumiem,
gadskārtu tradīcijām, valsts svētkiem.
Par izglītības iestādes dzīvi tiek sniegta informācija skolas mājas lapā, novada
laikrakstā „Cesvaines Ziņas”, reģionālajā avīzē „Stars”. Iestādei ir savs logo, karogs,
himna. Ir izveidotas vienotas skolēnu dienasgrāmatas ar skolas attēlu.
Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības.
Iestādē tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums,
uzmanīga attieksme un iecietība vienam pret otru. Veicinot labvēlīgu un sadarbību
veicinošu vidi, skolā ir daudz strādāts, lai veidotos labs mikroklimats. Veiktajā pētījumā
„Kā es jūtos skolā?”91% izglītojamo jūtas labi savā skolā un 98% skolniekiem ir draugi
skolā.. Tiek veicināta pozitīva attieksme un iecietība skolēnu vidū un attiecībās ar
pedagogiem. Pedagogi un izglītojamie ir savstarpēji korekti un pieklājīgi. 87% izglītojamo
atzīst, ka pedagogi ir laipni un atsaucīgi. Ja ir izveidojusies konfliktsituācija, iestādē
cenšas risināt profesionāli, taisnīgi, mierīgi, uzklausot visus viedokļus.
Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka viņiem tiek sniegts darbam nepieciešamais
atbalsts. Pedagogi atzīst, ka iestādes vadība izturas korekti, taisnīgi pret darbiniekiem,
Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir skaidri saprotami, pieejami.
Gaiteņos un izglītības iestādes apkārtnē izvietota videonovērošanas
sistēma
.Ir noteikta kārtība, kādā izglītības iestādē ierodas un uzturas nepiederošas
personas ( reģistrējas apmeklētāju uzskaites žurnālā). Attieksme no iestādes sargu puses
pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Iestādes apmeklētāji informāciju saņem pie
dežuranta-sarga vai lietvedes.
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Izglītības iestādes darba stiprās puses
●
●
●
●

Izglītības iestāde mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu.
Iestādē izglītojamie jūtas droši un pasargāti.
Izglītojamo drošībai izvietota videonovērošanas sistēma.
Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.

Tālākās attīstības vajadzības
● Audzināt izglītojamiem personisko atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu.
● Turpināt pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras veidošanas mācību
stundās, izglītības iestādes un klases pasākumos.
Vērtējums -3(labi)
Fiziskā vide un vides pieejamība

Cesvaines vidusskolā mācības notiek modernā ēkā Madonas ielā 1, Cesvainē,
Cesvaines novadā, kurā mācības tika uzsāktas 2007.gadā. 2017.gadā tika uzbūvēta
normatīviem atbilstoša sporta zāle un vidusskola savā apsaimniekošanā pieņēma bijušo
internātpamatskolas dienesta viesnīcu, kura tiek plānveidīgi renovēta, lai nodrošinātu
vidusskolas skolēniem atbilstošu estētisku, funkcionālu un higiēnas prasībām atbilstošu
vidi.
Atzinumi darbības turpināšanai

Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese

Atzinums

Izsniegšanas
datums

Madonas iela 1, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV4871

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta

28.05.2018.

Madonas iela 1, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV4871

Atzinums no Veselības inspekcijas

09.05.2017.

Izglītības iestādes telpās ir funkcionāli un estētiski sakārtota vide. Skolas dizaina
projekts to ir padarījis pievilcīgu un acij tīkamu. Izmantojot pašvaldības un projektos
piesaistītos līdzekļus, katru gadu tiek veikti telpu kosmētiskie remonti.
Atbildīgais personāls seko, lai telpas būtu uzkoptas, sanitārie mezgli atbilstu
sanitāri higiēniskajām prasībām.
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Iestādē izglītojamo atpūtai ir iekārtoti vestibili un gaiteņi. Iestādē ir daudz
telpaugu, kas padara uzturēšanos skolā patīkamu. Skolas lielā aula tiek izmantota ne tikai
skolas pasākumiem, bet arī visiem lielākajiem pilsētas svētku pasākumiem.
Atbilstoši svētkiem tiek noformēti vestibils, zāle. Izglītojamie piedalās iestādes
telpu noformēšanā.
Iestādes personālam un izglītojamiem ir pieejama bibliotēka ar lasītavu, ēdnīca.
Iestādes telpas tiek arī izmantotas interešu izglītības un ārpusstundu pasākumu
nodrošināšanai, kā arī pieaugušo izglītības un novada pasākumu organizēšanai.
Tehniskā personāla darbs organizēts atbilstoši izstrādātam telpu uzkopšanas
grafikam un normatīvo aktu prasībām.
Izglītības iestādes apkārtne atbilstoši finansiālajām iespējām pakāpeniski tiek
iekārtota un apzaļumota. Uz piebraucamā ceļa ir uzstādīts ātruma valnis.
Pedagogi un skolēni iesaistās kārtības uzturēšanā iestādē.

Izglītības iestādes darba stiprās puses
● Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, tīras, kārtīgas, atbilstošas sanitāri
higiēniskajām prasībām, estētiski noformētas.
● Iestādes telpas pielāgotas izglītojamo ar fiziskās attīstības traucējumiem
uzņemšanai.
● Skolas bibliotēkas fondi un citi mācību materiāli ir pieejami skolēniem.
● Iestāde vienmēr skaisti un gaumīgi noformēta uz svētkiem.
Tālākās attīstības vajadzības
● Stadiona izbūve.
● Pakāpeniski uzlabot ētisko un funkcionālo vidi dienesta viesnīcā.
● Pakāpeniski apzaļumot visu teritoriju pie jaunās skolas ēkas.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)

4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1.

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Iestāde nodrošina visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kā
arī materiāltehniskos resursus.
Izglītojamo un pedagogu rīcībā ir 98 datori, interneta pieslēgums, 3 kopētāji, 13
multimediju projektori, 11 interaktīvās tāfeles, 7 dokumentu kameras, 12 printeri, DVD
atskaņotāji, cita biroja tehnika. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā.
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Gandrīz visi pedagogi mācību procesā izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. Mācību
kabinetu materiāltehniskais nodrošinājums atbilst kvalitatīva mācību procesa realizēšanas
vajadzībām. Pedagogi bieži izmanto skolēnu mācību ekskursijas, organizē nodarbības
Cesvaines pilsētas bibliotēkā, Cesvaines bērnu un jauniešu centrā, pie uzņēmējiem un citas
mācības ārpus izglītības iestādes.
Atbildīgās personas veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē
bojājumus un novērš tos. Materiāltehniskā bāze finansiālo iespēju robežās
nepārtraukti tiek papildināta.
Iestādē darbojas e– klase un katram pedagogam lietošanā ir dators, tādejādi
nodrošināts pilnvērtīgs darbs e– klasē.
Izglītojamiem ir nodrošināta piekļuve datoriem, internetam (informātikas
kabinets, bezvadu internets, bibliotēka), lai varētu realizēt mācību darbā nepieciešamo,
veidojot projektu darbus, referātus, zinātniski pētnieciskos darbus.
Iestādes bibliotēkā finanšu resursu ietvaros iegādāta mācību, pedagoģiskā un
metodiskā literatūra. Mācību grāmatu klāsts tiek papildināts plānveidīgi un regulāri.
Gandrīz visi izglītojamie uzskata, ka iestādes bibliotēkā ir atrodama pietiekami
plaša, mācībām nepieciešamā informācija.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
● Atbalstoša pašvaldība.
● Projektu līdzekļu un sponsoru ziedojumu piesaiste mācību darbam
● Esošo finanšu līdzekļu racionāls izmantojums.
Tālākās attīstības vajadzības
● Turpināt meklēt piedāvājumus dažādu projektu izstrādei un racionāli izmantot
pieejamo finansējumu.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)
4.6.2. Personālresursi
Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais
personāls, darbojas atbalsta personāls, tehniskie darbinieki.
Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
Izglītības iestādē strādā pedagogi, kas orientēti uz nepārtrauktu savas
kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālu izaugsmi, darbojas iestādes metodiskajās
komisijās, piedalās starpnovadu metodisko apvienību organizētajos pasākumos, piedalās
projektos, radošo darbu izstrādnēs, starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, olimpiāžu
darbu labošanā, vada atklātās stundas, dalās pieredzē izglītības iestādē un ārpus tās.
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Iestādē strādā 39 pedagoģiskie darbinieki, maģistri- 13. Cesvaines vidusskolas
pedagogs vada starpnovadu sākumskolas metodisko apvienību.
Skolā strādā sociālais pedagogs, logopēds, bibliotekārs, medmāsa.
Pedagogi sadarbojas ar atbalsta grupu.
Slodzes sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenotās izglītības programmas
prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, pedagogu pieredzi un
kvalifikāciju, kā arī esošo situāciju.
Pedagogiem ir iespēja izteikt priekšlikumus slodžu sadalei. Pedagogi piedalās arī
sava un iestādes darba izvērtēšanā un izsaka priekšlikumus darba uzlabošanai.
Iestādes darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām.
Darbiniekiem ir pieejama informācija par izglītības iestādes pārvaldes struktūru,
iestādes mērķiem un uzdevumiem, iknedēļas plānotajiem pasākumiem mācību un
audzināšanas darbā.
Skolā darbojas 6 metodiskās metodiskās komisijas un metodiskā padome.
Metodisko padomi veido metodisko komisiju vadītāji un direktora vietniece izglītības
jomā.
Pedagogi izglītības darba procesā var iesaistīt atbalsta personālu un gan
izglītojamie, gan vecāki var saņemt konsultācijas no atbalsta personāla. Iestāde ir
nodrošinājusi atbalsta personālu ar nepieciešamajām telpām, ir noteikts atbalsta personāla
darba laiks.
Skola koordinē tehniskā personāla nodarbinātības un darba kvalitātes jautājumus.
Skolas administrācija atbalsta un nodrošina pedagogu tālākizglītību atbilstoši
izglītības iestādes attīstības vajadzībām. Pedagogi ir atvērti profesionālajai pilnveidei,
labprāt apmeklē dažādus kursus un seminārus. Desmit pedagogi piedalās Eiropas sociālā
fonda projekta "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču
pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” Nr. 8.3.1.1./16/I/002
“Kompetenču pieeja mācību saturā” komandu darbā.
Pedagogi aktīvi izmanto Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un
Eiropas Sociālā fonda projekta SAM 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” iespējas, sniedzot skolēniem nepieciešamās kompetences un
atbalstu karjeras izvēlē.
Ar novada pašvaldības finansiālu atbalstu izglītības iestādē tiek organizēti
tālākizglītības kursi, semināri un lekcijas, uzaicinot zinošus speciālistus.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
● Izglītības iestāde ir nodrošināta ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo
personālu.
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● Skolas pedagogi pastāvīgi tālākizglītojas un pilnveido savu pedagoģisko
meistarību.
● Cesvaines novada dome finansē skolotāju tālākizglītību un sociālā pedagoga darba
samaksu.
● Atbilstošs skolas tehniskais personāls.
Tālākās attīstības vajadzības
● Turpināt finansēt darbinieku tālākizglītību un organizēt pedagogiem kursus
profesionālo kompetenču pilnveidošanai uz vietas izglītības iestādē.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas vīzija
Skolēni prot mācīties
Skolas misija
Radoša, tradīcijām bagāta skola ar plašu izglītības programmu piedāvājumu,
kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības centrs.
Skolas darbības pamatmērķis – Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un
īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā
un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
Skolas vadība plāno regulāru un strukturētu darba kontroli un izvērtēšanu visos
tās darbības virzienos.
Katrs pedagogs savā pašvērtējumā izvērtē arī izglītojamo ikdienas mācību
sasniegumus, izvirzot uzdevumus to uzlabošanai. Metodisko komisiju vadītāji kopā ar
pedagogiem izvērtē metodiskās komisijas darbu un izglītojamo ikdienas mācību
sasniegumus. Regulāri tiek analizēti sasniegtie rezultāti VPD un mācību priekšmetu
olimpiādēs. Izglītojamo mācību sasniegumus kopumā semestrī un mācību gadā izvērtē
skolotāju metodiskās komisijas. Priekšlikumus darba uzlabošanai un pilnveidošanai izvirza
iepriekšējā perioda darba analīzes pedagoģiskās padomes sēdēs.
Pašvērtēšanā iegūtā informācija par izglītības iestādes darba stiprajām pusēm un
nepieciešamajiem uzlabojumiem tiek izmantota plānojot turpmāko darbu un nosakot
prioritātes kārtējam mācību gadam. Katra mācību gada darba plāns tiek veidots, balstoties
uz konkrētajam gadam izvirzītajiem uzdevumiem, attiecīgi koriģējot un aktualizējot.
Iestādē ir labvēlīga vide, kas veicina visu darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku
iesaistīšanos pašvērtēšanā. Tiek uzklausīti viedokļi, veiktas pārrunas, saņemti ierosinājumi.
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Izglītojamo vecākiem, izglītojamajiem un pedagogiem tika veikta EDURIO aptauja, kā arī
aptauja par skolas klimatu. Skolēnu pašpārvalde 5.-12. klašu grupās veica aptauju par
skolas dzīves uzlabošanu, savācot arī idejas un priekšlikumus skolas attīstībai un darbības
virzienu noteikšanai kārtējam mācību gadam.
Vadība ņem vērā pedagogu izteikto viedokli, veic tā izvērtējumu.
Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir
strukturēts, labi pārskatāms, balstīts uz iepriekšējā perioda pašnovērtējumu. Skolas
attīstības plāna izstrādes procesā piedalās iestādes darbinieki, skolas padome, izglītojamo
pašpārvalde un tas tiek strukturēts pa darbības jomām. Izglītības iestādes dibinātājs Cesvaines novada domes iesaistās skolas attīstības plāna izstrādē. Domes pārstāvis ir arī
skolas padomē.
Skolas attīstības plāna prioritātes noteiktas no 2017. līdz 2020. gadam. Attīstības
plāns tika veidots, ņemot vērā „Metodiskos ieteikumus profesionālās izglītības un
vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai”. Galvenā prioritāte skolas misijas, vīzijas un
mērķu sasniegšanā ir iesaistīšanās jaunās mācību pieejas un mācību satura aprobācijā kā
pilotskolai. Pastiprināta vērība tiek veltīta sadarbības pedagoģijas nostiprināšanā un
skolēnu uzmanības noturībai mācību procesā.
Skolas attīstības plāns tika veidots, balstoties uz izvirzītajiem mērķiem,
iepriekšējā attīstības plānā sasniegtā analīzi un valsts izglītības attīstības prioritātēm.
Plānojums paredz konkrētas prioritātes, mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un
uzdevumu izpildes gaitu.
Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Tas apspriests pedagoģiskajā padomē,
skolas padomē, saskaņots ar Cesvaines novada domi. Ar plānu var iepazīties skolas mājas
lapā. Vecākiem informācija par plānoto izglītības iestādes attīstību tika izsūtīta arī eklase.lv.
Skolas attīstības plāna izpildi izvērtē pedagogu metodisko komisiju sanāksmēs un
pedagoģiskās padomes sēdēs.
Skolas darba plāns tiek veidots , balstoties uz attīstības plānā konkrētajiem
gadiem izvirzītajiem uzdevumiem, attiecīgi koriģējot un ņemot vērā sasniegtā analīzi.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
● Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota.
● Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā iestādes darba plānošanā.
● Iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistīti visi
pedagogi, ņemts vērā izglītojamo un vecāku viedoklis.
Tālākās attīstības vajadzības
● Regulāri informēt skolēnu vecākus par skolas darba prioritātēm un nākotnes
iecerēm.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)
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4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Izglītības iestādē darbojas skolotāju metodiskās komisijas, metodiskā padome,
skolēnu pašpārvalde, pedagoģiskā padome, skolas padome. Par izglītības procesa
realizāciju un kvalitātes analīzi atbild direktora vietnieks izglītības jomā. Vietnieks
piedalās arī skolas atbalsta komandas sanāksmēs, plānojot nepieciešamos atbalsta
pasākumus izglītojamajiem. Direktora vietnieks izglītības jomā vada metodisko padomi,
direktors vada pedagoģisko padomi. Metodiskās komisijas vada skolotāji, kuri ir ievēlēti
par šo komisiju vadītājiem. Izglītojamo mācību sasniegumu un uzvedības analīzi skolotāji
veic savā pašvērtējumā, kopsavilkums tiek apspriests pedagoģiskās padomes sēdē.
Obligātās dokumentācijas izpilde tiek kontrolēta, tās izpildes kvalitātes tiek ņemta vērā,
izvērtējot personāla darbu.
Skolas direktors pastāvīgi izvērtē nepieciešamo jauninājumu ieviešanas lietderību
izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanai. Pēc skolas direktora iniciatīvas Cesvaines
vidusskola 2017. gadā iesaistījās Eiropas sociālā fonda projektā "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu
vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās
izglītības satura aprobācija un ieviešana” Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja
mācību saturā”, kļūstot par vienu no 100 valsts pilotskolām.
Skolas direktors ir Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
vadītājs novadā un skolā.
Skolas direktors, pateicoties personīgajiem kontaktiem citu valstu skolās, 2016.2018. gadā iesaistīja skolu ERASMUS+ programmas starpskolu starptautiskās partnerības
projektā “Like?Share!” ar partneriem no Igaunijas -Märjamaa Gümnaasium un no Polijas
-Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzykowicach, kā arī bija šī projekta vadītājs.
2018. gadā skolas direktors noslēdza Vienošanos par sadarbību ar biedrību “MOT
Latvija”, ieviešot skolā integrētās mācību stundas, kuru laikā īpašu apmācību apguvuša
trenera vadībā 7. klases skolēni apgūs dzīvē svarīgas pamatvērtības un mācīsies veidot
pozitīvas savstarpējās attiecības.
Skolā jau ceturto gadu skolas direktora un SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmija” noslēgtā sadarbības līguma ietvaros vēksmīgi tiek realizēta
profesionālās pilnveides izglītības programma vidusskolēniem “Uzņēmējdarbības pamati”.
Pēc programmas apgūšanas un pārbaudes darbu nokārtošanas skolēni iegūst apliecību par
akreditētas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Uzņēmējdarbības pamati”
apguvi.
Direktora vietnieks izglītības jomā regulāri sadarbojas ar skolēnu pašpārvaldi,
konsultējot skolēnus par darbu un pasākumu organizēšanas veidiem, panākot skolēnu
kvalitatīvu līdzatbildību skolas mērķu sasniegšanā.
Iestādē ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas atbilst dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Iekšējie reglamentējošie dokumenti ir demokrātiski izstrādāti un apspriesti, ņemot vērā gan
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izglītojamo, gan vecāku, gan pedagogu priekšlikumus. Dokumenti atbilst normatīvo aktu
prasībām. Cesvaines vidusskolas nolikums no jauna izdots 2017.gada 15.septembrī.
Darbiniekus pieņem darba likumdošanas kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un
skolas vajadzības. Darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu
aprakstos.
Cesvaines vidusskolas padome strādā patstāvīgi, atbilstoši tās reglamentam.
Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar izglītības iestādes padomi. Skolas padomes
sanāksmes notiek trīs reizes gadā, ja rodas nepieciešamība, tad biežāk. Skolas padomes
priekšsēdētājs uztur pastāvīgu kontaktu ar skolas vadību.
Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, skolēniem
un viņu vecākiem, tiek sniegta iespēja brīvi komunicēt par atbilstošajiem jautājumiem.
Vadība ir ieinteresēta skolas darbā, dažādu radošu un jaunu pārmaiņu ieviešanā, sadarbojas
savstarpēji un ar personālu, dažādu jautājumu risināšanā. Svarīgu lēmumu pieņemšanā tiek
ņemti vērā skolotāju viedokļi un ieteikumi.
Vecāki ir informēti, kā sazināties ar iestādes vadību un atbalsta personālu, šī
informācija ir atrodama arī iestādes mājas lapā un skolēnu dienasgrāmatās.
Izglītības iestādē ir saliedēta vadības komanda, tās darba pamatā ir demokrātiska
pieeja visu jautājumu risināšanā. Vadība konsultējas ar kolektīvu, bet uzņemas atbildību
un kvalitatīvi pilda tai uzticētos pienākumus.
Skolai aktuālie jautājumi tiek risināti iknedēļas administrācijas sanāksmēs un
informatīvajās sanāksmēs, kuras tiek dokumentētas. Par sanāksmēs pieņemtajiem
lēmumiem un to izpildi, pedagogi saņem informāciju arī elektroniski. Aktuālā informācija
regulāri tiek izvietota arī skolotāju istabā. Iestādes vadītājs informē skolotājus par
jaunāko, aktuālāko izglītības sistēmā, kā arī atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina
piedalīties un iesaistās dažādu projektu realizēšanā. Tiek izstrādāti nedēļas pasākumu plāni,
kas ir pieejami katram pedagogam. Informatīvās sanāksmes, kurās piedalās skolas
pedagogi un administrācija, notiek vienu reizi nedēļā. Skolā ir informācijas stendi, e –pasts,
e – klase, mājas lapa, liela informācijas daļa tiek paziņota mutvārdos. Katra mācību gada
beigās skolotāji veic pašvērtēšanu. Skolā ir izstrādāta Cesvaines vidusskolas pedagogu
materiālās stimulēšanas kārtība un norīkota atbilstoša komisija.
Metodisko komisiju vadītāji savu darbu veic kvalitatīvi, nodrošinot saikni ar
pedagogiem visos mācību priekšmetos. Skolotājiem ir nepieciešamā radošā brīvība savu
mācību metožu un darba formu izvēlē.
Par skolas saimniecisko darbību atbild saimniecības vadītājs. Par skolēnu un
darbinieku ēdināšanu atbild skolas ēdināšanas nodaļas vadītāja.
Cesvaines vidusskolā vadības darba funkcijās ietilpst arī atbildība par skolēnu
pārvadāšanu no skolas uz māju, dienesta viesnīcas vadīšanu un uzturēšanu, kā arī skolas
apkuri.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
● Viss iestādes kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē.
● Viss kolektīvs saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem,
papildinājumiem, grozījumiem.
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● Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs.
Tālākās attīstības vajadzības
● Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos dokumentos veikt nepieciešamās
korekcijas atbilstoši reālajai situācijai un ārējiem normatīvajiem aktiem.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)
4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skola savā darbā īsteno daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām.
Sadarbība ar Cesvaines novada domi - dokumentu aprite, skolas budžeta
plānošana un aprite, skolas ēku un teritoriju apsaimniekošana, ēdināšanas nodrošināšana,
interešu izglītības programmu īstenošana, Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto
projektu vadīšana, skolotāju tālākizglītības kursu nodrošināšana. Sadarbība ir ļoti
veiksmīga, jo katru gadu vairāk kā 60% no Cesvaines novada domes budžeta tiek izlietoti
izglītībai. Finanšu līdzekļi katru gadu tiek izlietoti arī vidusskolas attīstībai.
Cesvaines vidusskola ir viena no 100 pilotskolām Eiropas sociālā fonda projektā
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā
balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču
pieeja mācību saturā”.
Skola aktīvi izmanto Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un
Eiropas Sociālā fonda projekta SAM 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai ”iespējas, sniedzot skolēniem nepieciešamās kompetences un
atbalstu karjeras izvēlē.
Sadarbība ar Madonas novada izglītības pārvaldi - pedagogu darbs metodiskajās
apvienībās, izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, olimpiādēs, konkursos,
Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā.
Sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru pedagogi iesaistās valsts pārbaudes
darbu organizēšanā un vērtēšanā, centralizēto eksāmenu organizēšanā un vadīšanā,
novērošanā. Skolā tiek organizētas VISC nometnes un Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa "No
baroka līdz rokam" Vidzemes reģiona skate.
Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu skola iesaistās izglītības
programmu izstrādē un licencēšanā, izglītības programmu un skolas akreditācijā, skolas
darbu reglamentējošo dokumentu izstrādē.
Sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru starptautisko projektu un ES
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanā. 2016.-2018. gadā realizēts ERASMUS+
programmas starpskolu starptautiskās partnerības projekts “Like?Share!” Partneri no
Igaunijas -Märjamaa Gümnaasium un no Polijas -Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Pietrzykowicach.
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Skolā turpinās projekta “Esi līderis!” profesionālās pilnveides izglītības
programma „Uzņēmējdarbības pamati” sadarbībā ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmija”. Papildus vispārizglītojošajai programmai vidusskolēniem tiek
piedāvāts apgūt šādas mācību programmas: Lietišķā etiķete, Mārketings, Lietvedība,
Grāmatvedība, Uzņēmējdarbība, Likumdošana, Menedžments.
Sadarbība ar Latvijas logopēdu asociāciju.
Sadarbība ar Valsts medicīnisko komisiju.
Sadarbībā ar Izglītības sistēmas SIA tiek nodrošināta skolas elektroniskā žurnāla
darbība.
Sadarbība ar Cesvaines novada Bāriņtiesu, sociālo dienestu, kuras ir atbildīgas par
bērnu sociālo un tiesību problēmu risināšanu.
Sadarbība ar Saeimu, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Republikas
Zemessardzi, Valsts ugunsdzēsības dienestu, Valsts policiju.
Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem un skolas absolventiem karjeras izglītībā.
Sadarbība ar Madonas ,Lubānas un Varakļānu novada skolām izglītības, kultūras
jomā.
Sadarbība ar Madonas sporta skolu.
Sadarbība ar Lubānas un Varakļānu skolēnu pašpārvaldi.
Sadarbība ar Cesvaines Evaņģēliski luterisko baznīcu, Romas katoļu baznīcu –
Zinību diena, Adventa laiks, Lieldienu laiks.
Sadarbība ar Latvijas Universitātes stipendiju fondu „Ceļamaize.”
Sadarbība ar Vītolu fondu- absolventu materiālā atbalstā.
Sadarbība ar sporta medicīnas valsts aģentūru, mutes veselības centru u.c.
veselības veicināšanas projektos.
Sadarbība ar biedrību „Izglītībai un kultūrai Cesvainē.”
Sadarbība ar Grašu bērnu ciematu. Starptautiskā ERASMUS+ projekta
„Darbosimies kopā” ietvaros skolotāju un skolēnu grupa 2018. gada jūlijā apmeklēja
nometni Francijā.
Sadarbība ar Cesvaines kultūras namu un bibliotēku kultūras projektos.
Sadarbība ar Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu kopīgos pasākumos, projektos,
skolas noformēšanā.
Sadarbība ar Cesvaines novada avīzi „Cesvaines Ziņas” un reģionālo laikrakstu
„Stars.” Sabiedrība tiek regulāri informēta par Cesvaines vidusskolas skolēnu mācību
sasniegumiem un mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās iegūtajām
godalgotajām vietām, veidojot pozitīvu izglītības iestādes tēlu.
Sadarbība ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību.
Izglītības iestādes darba stiprās puses
● Daudzpusīga, attīstoša sadarbība.
Vērtējums – 4 (ļoti labi)
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5. CITI SASNIEGUMI
2016./2017.m.g. gūtie panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:

Mācību
priekšmets

1.vieta
/valstī
//reģionā

Latviešu valoda

3. vieta
/valstī
//reģionā

Atzinība
/valstī
//reģionā

1

Angļu valoda

1

Matemātika

2

Bioloģija

1

Ģeogrāfija
Vizuālā māksla

2. vieta
/valstī
//reģionā

1

1

2

1

2
2

2/1

Pazīsti savu
organismu

5
4

2

3
2

Kopā

8
3

3

3

1

1

9
1

Glītrakstu
konkurss

1

Dambretes turnīrs

1
4

4

2017./2018.m.g. gūtie panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:

Mācību
priekšmets

1.vieta
/valstī
//reģionā

3. vieta
/valstī
//reģionā

Atzinība
/valstī
//reģionā

Kopā

Latviešu valoda

1

3

2

6

Angļu valoda

1

1

1

3

1

3

4

1

2

4

Krievu valoda
Matemātika

1

Bioloģija

2

2. vieta
/valstī
//reģionā

1

Vēsture

1

Vizuālā māksla

1

4
1

2
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Pazīsti savu
organismu

1

1

2

Dambretes turnīrs

1

1

2

Lasīšanas konkurss 1

1

2019./2020.m.g. gūtie panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:

Mācību
priekšmets

1.vieta
/valstī
//reģionā

2. vieta
/valstī
//reģionā

Latviešu valoda

1

1

Angļu valoda

1

Matemātika

1

Bioloģija

1

1

1
1

1

Ģeogrāfija

1

Vēsture
LNB skaļās
lasīšanas konkurss

1
1

1

Dambretes turnīrs
Projekta “Esi
Līderis!” konkurss
“Ceļš uz bagātību”

Atzinība
/valstī
//reģionā

1

Ģeogrāfija
Ekonomika

3. vieta
/valstī
//reģionā

1
1/1
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Joma un rezultatīvais rādītājs

Tālākās attīstības vajadzības
1. Mācību saturs

1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības
programmas

● Turpināt darbu, lai atrastu optimālu
sadarbību ar ikvienu izglītojamo.
● Papildināt materiālo nodrošinājumu
speciālo pamatizglītības
programmu realizēšanā.
● Aktualizēt mācību motivācijas
veidošanu skolēnos.
● Veidot skolēnos atbildību un
patstāvību par mācību darba
rezultāta maksimālo kvalitāti
atbilstoši skolēnu spējām, mācīt
izmantot piemērotas mācīšanās
metodes.

2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte

● Dažādot mājas darbu veidus,
sabalansēt to apjomu visos mācību
priekšmetos, saistīt ar reālo dzīvi un
skolēnu pieredzi.
● Apzināt starppriekšmetu saiknes
problēmjautājumus.

2.2. Mācīšanās kvalitāte

● Veicināt pozitīvu attieksmi pret
mācību procesu.
● Veicināt klases audzinātāju un
priekšmetu skolotāju ciešāku
sadarbību.
● Lielāku uzmanību pievērst vecāku
līdzatbildībai skolēnu optimālā
rezultāta sasniegšanā atbilstoši
skolēna spējām.
● Turpināt skolēnos veidot izpratni
par mācīšanās metodēm un
paņēmieniem.
● Aktīvāk iesaistīt izglītojamos savu
mācību sasniegumu novērtēšanā un
analīzē.
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2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

● Regulāri kontrolēt skolas mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtības
ievērošanu.
● Analizēt izglītojamo individuālo
izaugsmi katrā mācību priekšmetā
un piemērot mācīšanas metodes
sasniegumu uzlabošanai.
●

3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

● Veicināt skolēnu līdzatbildību
zināšanu līmeņa apzināšanā un
individuālās attīstības veicināšanā.

3.2.
Izglītojamo
pārbaudes darbos

● Priekšmetu skolotājiem turpināt
uzskaitīt un analizēt skolēnu
sasniegumus ikdienas darbā un
valsts pārbaudes darbos, veidot
sasniegumu dinamiku , analīzes
materiālus izmantot tālākā mācību
darba korekcijai.
● Paaugstināt skolēnos pozitīvu
motivāciju mācīties, lai sasniegumi
atbilstu katra spējām.
● Rast efektīvas darba formas ar
skolēniem, kuriem nepietiekami
mācību sasniegumi.

sasniegumi

valsts

4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. psiholoģiskais atbalsts,
sociālpedagoģiskais atbalsts
un izglītojamo drošības garantēšana
(drošība un darba
aizsardzība)

● Turpināt atbalsta personāla un klašu
audzinātāju sadarbības metožu
pilnveidi.
● Turpināt vecāku izglītošana par
bērnu mācību procesu, akcentējot
psiholoģiskos aspektus.
● Turpināt darbu ar vecākiem viņu
ieinteresēšanai un aktīvākai
iesaistīšanai bērna skolas gaitu
sekošanai.

.2. Atbalsts personības veidošanā

● Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes
darbu.Turpināt pilnveidot
izglītojamo uzvedības un kultūras
saskarsmes prasmes.
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4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

● Pilnveidot darbu ar izglītojamo
piesaisti mācībām vidusskolā.
● Turpināt pilnveidot un modernizēt
karjeras izglītības informācijas
vietu skolā.
● Turpināt pilnveidot sadarbību ar
pedagogiem, sabiedrību un
skolēniem.

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

● Rosināt, motivēt izglītojamos
savlaicīgi un regulāri apmeklēt
konsultācijas, pilnvērtīgi izmantojot
tam atvēlēto laiku.
● Pilnveidot klašu audzinātāju,
priekšmetu skolotāju un vecāku
sadarbību izglītojamo ar mācīšanās
grūtībām izaugsmes veicināšanā.

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām

● Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu
izglītojamo ar speciālām
vajadzībām apmācību, nepieciešami
atbilstoši resursi un speciāls
aprīkojums pilnvērtīgai speciālo
izglītības programmu apguvei.
● Atbalsts katra izglītojamā optimālai
izaugsmei.

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

● Mudināt vecākus aktīvāk iesaistīties
iestādes plānotajos un organizētajos
pasākumos.
5. Iestādes vide

5.1. Mikroklimats

● Audzināt izglītojamiem personisko
atbildību par disciplīnas un kārtības
uzturēšanu.
● Turpināt pilnveidot darbu pie
izglītojamo uzvedības kultūras
veidošanas mācību stundās,
izglītības iestādes un klases
pasākumos.

5.2. Fiziskā vide

● Stadiona izbūve.
● Pakāpeniski uzlabot ētisko un
funkcionālo vidi dienesta viesnīcā.
● Pakāpeniski
apzaļumot
visu
teritoriju pie jaunās skolas ēkas.
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6. Iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

● Turpināt meklēt piedāvājumus
dažādu projektu izstrādei un
racionāli izmantot pieejamo
finansējumu.

6.2. Personālresursi

● Turpināt finansēt darbinieku
tālākizglītību un organizēt
pedagogiem kursus profesionālo
kompetenču pilnveidošanai uz
vietas izglītības iestādē.

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana

● Regulāri informēt skolēnu vecākus
par skolas darba prioritātēm un
nākotnes iecerēm.

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla
pārvaldība

● Izglītības iestādes iekšējos
normatīvajos dokumentos veikt
nepieciešamās korekcijas, atbilstoši
reālajai situācijai un ārējiem
normatīvajiem aktiem.

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

● Turpināt daudzpusīgu sadarbību ar
citām institūcijām
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PIELIKUMI
Pielikums nr.1 Skolā īstenotās izglītības programmas
2017./2018.

2019./2020.

Pamatizglītības
programma
(21011111)

V-9139
09.06.2017

19.05.2019

194

200

228

235

220

Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem
mācīšanās
traucējumiem
(21015611)

V-9155
05.07.2017

19.05.2019

16

16

17

18

17

Pamatizglītības
pedagoģiskās
korekcijas
programma
(21011811)

V-9140
09.06.2017

19.05.2019

14

14

-

-

--

Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem ar
garīgās
attīstības
traucējumiem
(21015811)

V-5005
13.01.2012

19.05.2019

-

-

1

-

--

Vispārējās vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena
izglītības
programma
(31011011)

V-475
26.10.2009

19.05.2019

-

-

-

-

-

Beigās

Beigās

Akreditācij 2016./2017.
as termiņš

Sākumā

Licences
numurs,
izsniegšanas
datums

Sākumā

Programmas
nosaukums un
kods

ar
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Vispārējās
vidējās izglītības
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas
virziena
izglītības
programma
(31013011)

V-476
26.10.2009

19.05.2019

50

52

57

52

41

Vispārējās
vidējās izglītības
vispārizglītojošā
virziena
programma
(31011013

V-5936
30.11.2012

19.05.2019

-

-

-

-

--

Pielikums nr.2 Interešu izglītības programmas skolā..
Nr.

Programmas nosaukums

Klašu grupa

Piešķirtās
stundas

Kultūras interešu programmas
1.

Tautisko deju ansamblis

1.-2.

8

2.

Tautisko deju ansamblis

3.-4.

8

4.

Tautisko deju ansamblis

5.-9.

4

5.

Tautisko deju ansamblis

5.-6.

4

7.

Koris

1.-4.

2

8.

Koris

5.-9.

2

Folkloras kopa

1-.12.

2

10.

Skatuves runas pulciņš

1.-4.

2

11.

Ģitārspēles pamati

5.-12.

4

12.

Noformēšanas, mākslas pulciņš

5.-12.

2

13.

Kokapstrāde

5.-7.

2

14.

Skaisto lietu darbnīca

5.-12.

2

15.

Papīra plastika

5.-12.

3
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Estrādes grupas

15.

5.-12.

10

Sporta izglītības programmas
1.

Stepa aerobika un strečings

2.

Vispārējās
pulciņš

3.

Vispārējās
pulciņš

3.

Koriģējošā vingrošana

9.-12.

1

sagatavošanas

sporta 5.-12.

4

sagatavošanas

sporta 1.-2.

2

1.-4.

2

Jaunatnes darba izglītības programmas
1.

Cesvaines 42. skautu vienība

1.-7.

3

2.

Jaunsargi

8.-12.

4

Pielikums nr3 Pedagoģisko darbinieku iedalījums atbilstoši vecumam.

26%

17%
15%
13%
11%
9%
7%
2%

0

25-29 gadi 30-34 gadi 35-39 gadi 40-44 gadi 45-49 gadi 50-54 gadi 55-59 gadi 60-64 gadi 65 gadi un
vecāki
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Pielikums nr.4 3.klases diagnostikas darbu rezultātu salīdzinājums
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Pielikums nr.6. 6.klases diagnostikas darbu rezultātu salīdzinājums
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Pielikums nr.7 9.klases valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums

9.klases valsts pārbaudes darba latviešu valodā rezultātu
salīdzinājums pa mācību gadiem
68
66

66,67

64
62

63,77

63,99

64,68

67,14

67,26

67

66,21

66,48

65
63,14

60

60,85

58
56
2015./2016.

2016./2017.
Cesvaines vsk.

Pēc tipa

2017./2018.

Pēc urbanizācijas

Valstī

9.klases valsts pārbaudes darba angļu valodā rezultātu
salīdzinājums pa mācību gadiem
80
78

75
70
65

72,41
69,79

68,94

75,6

73,39
70,75

74,81

70,2

69,99

68,13

66,43

60
2015./2016.

2016./2017.
Cesvaines vsk.

Pēc tipa

Pēc urbanizācijas

2017./2018.
Valstī
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Pielikums nr. Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 12. klasei
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