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Padarītais 2016./2017.m.g. Plānotais 2017./2018.m.g. 

1. Mācību saturs 
1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas 
Skola piedalās datorikas mācību priekšmeta aprobācijā Aprobācijas procesā 

bija iesaistīti četri skolotāji un sekojošas klases: 

1.ab – 37   2.ab – 38    

4.abc kl. – 52              5.kl. – 23    

7.ab kl. – 35              8.ab kl. – 48 

Kopā – 223 skolēni 

Turpināt piedalīties aprobācijas 

procesā visās pamatskolas 

klasēs. 

3.a klase veiksmīgi piedalījās projektā “Sporto visa klase” Projektā turpina piedalīties 4.a 

klase, un no jauna iesaistās 3.a 

un 3.b kl. 

2. Mācīšana un mācīšanās 
2.1.Mācīšanas kvalitāte 
Lai veicinātu interesi par programmēšanu, ir papildināts robotikas pulciņa 

materiālā bāze ar LEGO komplektiem. Atgriezeniskās saites ātrākai 

ieguvei, iegādātas balsošanas pultis. 

Ieviest projekta “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” caurviju 

tēmu “Sadarbība un līdzdarbība” 

mācīšanas procesā. 

2.2.Mācīšanās kvalitāte 
Augsti skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un 

pētnieciskos darbos. 

http://milenbaha-vsk.lv/macibu_darbs 

 

Piedalīties mācību priekšmetu 

olimpiādes, pētniecisko darbu 

skatēs un ZPD skatēs 

2.3.Vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa 
Pārsvarā tika ievērota “ Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēnu  

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” 

http://milenbaha-vsk.lv/ieksejie_normativie_akti 

 

Uzlabot skolas mācību 

sasniegumu vērtēšanās kārtību, 

to veidojot atbilstoši 

kompetenču pieejai mācību 

saturā.  

3. Izglītojamo sasniegumi 
3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Izglītojamo skaits, kuri 2016./2017.m.g. liecībā ieguvuši 

vērtējumus no 7 līdz 10: 

            

   4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. 11.kl. 12.kl. kopā 

 2.semestrī 23 3 9 1 11 4 4 2 2 59 

 gadā 23 3 9 1 11 4 4 2 2 59 

 

procentos 

(gadā/skolēnu 

skaits) 44% 13% 20% 3% 23% 15% 21% 9% 11% 15% 
 

Regulāri sekot skolēnu mācību 

sasniegumiem.  
 

 

 

 

http://milenbaha-vsk.lv/macibu_darbs
http://milenbaha-vsk.lv/ieksejie_normativie_akti
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3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 
 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei 

 

 
 

 

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei 

 
 

 

Sagatavot skolēnus valsts 

pārbaudes darbiem 

latviešu valodā, Latvijas vēsturē 

un angļu valodā, sasniedzot 

valsts vidējos mācību 

sasniegumu rādītājus,  

īpaši akcentējot 7.-9.klašu grupu. 
0,8 0,79 0,78
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Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei 

 

 
Dabaszinību diagnosticējošajā darbā skolēniem nedaudz zemāki rezultāti, 

kā valstī, grūtības sagādāja daži praktiska satura uzdevumi bioloģijā un 

fizikā. 

 

 
9.klases Latvijas vēstures  eksāmenā zemāki rezultāti, salīdzinot ar novadu 

un valsti. Mazākais punktu skaits eksāmena 3. daļā-vēsturisku notikumu 

aprakstā. 
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10.kl. Fizika 11.kl. Fizika

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas valsts 

diagnosticējošo darbu rezultāti 2016./2017.m.g., 

salīdzinot ar valsti

Skolā Valstī

57% 60% 61%
68%66%

59% 63% 67%68%

57%
66%

73%

Latvijas vēsture Matemātika Latviešu val. Angļu val.

Kandavas K.Mīlenbaha vidussk. 9.klases eksāmenu 

rezultāti, salīdzinot ar novadu, valsti 

2016./2017.m.g.

Skolā Novadā Valstī
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Krievu valodas un  ģeogrāfijas eksāmenu kārtoja 2 izglītojamie, kuri 

apguva neklātienes programmu. 

 

4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 
garantēšana ( drošība un darba aizsardzība ) 

Skolā strādā profesionāla atbalsta komanda. Tiek organizētas ugunsdrošības 
nodarbības. Džimbas nodarbības notikušas 1.a, 1.b klasē. Projekta ietvaros 
divām grupām notikušas Drošas riteņbraukšanas nodarbības. Izveidota 
vienota ugunsdzēsības signalizācija.. 

Organizēt Drošības dienu, 

Džimbas nodarbības 

sākumskolas bērniem (3.a, 

3.b.,4.b klasē) Pilnveidot gan 

skolotāju, gan skolēnu dežūras 

skolā. 

 

4.2.Atbalsts personības veidošanā 
Skolēniem ir dota iespēja organizēt un piedalīties skolas un novada 
organizētos pasākumos. Aktīvi darbojas līdzpārvalde. Skolēniem ir dotas 
iespējas pilnveidot sevi apgūstot komerczinības. 

Turpināt iesaistīt skolēnus 

interešu izglītības nodarbībās. 

56%
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54%
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Kandavas K.Mīlenbaha vidussk. centralizēto 

eksāmenu rezultāti, salīdzinot ar valsti un novadu 

2016./2017.m.g.

Skolā Novadā Valstī
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Iesaistīt ikvienu skolēnu skolas 

salidojuma organizēšanā.  

4.3.Atbalsts karjeras izglītībā 
Skolā tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, kuri sekmē skolēnu 
turpmākās karjeras plānošanu. 
 Skolā darbu uzsāk karjeras konsultants.  
12. klases absolventi turpina mācības augstskolās.  
 

Nr.p.
k. 

Izglītības iestāde Skolēnu 
skaits 

1. Latvijas Universitāte 6 

2. Valsts policijas koledža 2 

3 Ventspils Augstskola 2 

4. Banku augstskola 1 

5. Rīgas Tehniskās universitāte 1 

6 Rīgas Stradiņa universitāte 2 

 Rīgas Tehniskā koledža 1 
 

Organizēt jēgpilnus pasākumus 

skolēniem karjeras izvēlē.  

Organizēt tikšanās ar skolas 

absolventiem- studentiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
Skolēni pārstāv skolu ar ļoti labiem rezultātiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Skolēniem ar mācību grūtībām tiek piedāvātas papildus 
nodarbības, konsultāciju apmeklēšana, darbs mazās grupās, lai sekmīgāk 
apgūtu mācību vielu. 

Skolā darbu uzsāk logopēds, 

speciālais pedagogs. 

Pilnveidot individuālu pieeju 

skolēniem mācību procesā, 

efektīvāk izmantot talantīgo 

skolēnu potenciālu.  

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolēniem ar speciālām vajadzībām ir pieejams logopēds, psihologs, 

speciālais pedagogs. Mācību darbs tiek nodrošināts strādājot mazās 

grupās. 

Skolā darbu uzsāk logopēds, 

speciālais pedagogs. 

 

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Skola organizē vecāku dienas, uz kurām tiek aicināti lektori. 2 reizes 
mācību gadā notiek klašu vecāku sapulces. Kopīgi pasākumi bērniem un 
vecākiem- Ritmikas diena, Ģimenes diena. Darbojas vecāku padome. 

Turpināt organizēt vecāku 

dienas, aicināt vecākus 

iesaistīties skolas dzīves 

organizēšanā. 

5. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

Katra mēneša pēdējā piektdienā notiek skolas līnijas, kurās tiek godināti 

skolēni un pedagogi par sasniegumiem konkursos, sporta sacensībās, 

izteikti aicinājumi skolas mikrovides uzlabošanā u.c.. 

 

Turpināt organizēt skolas līnijas, 

lai sekmētu pozitīvu sadarbības 

vidi 

Mācību gadu noslēdzot uz svinīgo pasākumu tika aicināti labākie sportisti 

un mācību olimpiāžu un konkursu laureāti. 2016./2017.m.g. tie bija vairāk 

nekā 60 skolēni. 

 

 

Aktīvs Skolas padomes, vecāku atbalsta biedrības un skolēnu līdzpārvaldes 

darbs 

 

Izdot skolas avīzi reizi mēnesī 
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5.2. Fiziskā vide 

Renovēta skolas lasītava (konferenču telpa) 2.stāva gaiteņa un foajē 

labiekārtošanu atbilstoši 

izstrādātajam projektam. 

Izremontēti un labiekārtoti 3 kabineti Sadarbībā ar Kandavas novada 

Domi izstrādāt skolas 

renovācijas projektu 

Nomainītas komunikācijas un izremontēti  sanitārie mezgli (zēnu tualetes)  

Veikta skolas pagalma ārējo kāpņu un lieveņu atjaunošana.  

Veikta, skolas ēkas pagalma puses pamatu nostiprināšana, lietus ūdeņu 

novadīšana. 

 

Pagalma teritorijas seguma atjaunošana (asfaltbetona uzklāšana)  

6. Iestādes resursi 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
Skolā tiek īstenoti projekti finanšu resursu piesaistei –iegādātas jaunas IT 

(24 balsošanas pultis, 3D tāfele, interaktīvā tāfele, robotikas komplekti, 

planšetes u.c.) 

Turpināt piesaistīt finanšu 

resursus materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošanai 

 

2017.gada vasarā ierīkota ugunsdrošības signalizācija visās telpās. Analizēt un plānot mācību 

līdzekļu mērķtiecīgu iegādi un 

optimālu izmantošanu. 

 

Iegādāti nepieciešamie mācību līdzekļi un materiāli. Turpināt mācību kabinetu 

modernizāciju (datorklases 

remonts un aprīkojums). 

6.2. Personālresursi 
Pedagogu izglītība atbilst Ministru kabineta noteikumiem. Turpināt pedagogu tālākizglītību 

kompetencēs balstītā izglītībā. 

 

Visi pedagogi paaugstinājuši savu kvalifikāciju profesionālās kompetences 

pilnveides kursos “Sadarbība un līdzatbildība kā caurviju prasmes un to 

īstenošana mācību procesā”. 

Pedagogiem organizēt un 

apmeklēt kursus audzināšanā. 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
Iesaistīti skolēni, vecāki un skolas darbinieki skolas darba izvērtēšanā un 

pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā. 

Izstrādāt skolas attīstības plānu 

trim gadiem (līdz 2020 gadam). 

Izvērtēts skolas un pedagogu darbs.  

Izvērtēts skolas Metodisko komisiju un Metodiskās padomes darbs. Mainīt skolas struktūru, 

atteikties no metodiskām 

komisijām.  

7.2. Iestādes darbs un personāla pārvaldība 
Izvērtēts skolas darbs un veiktas jaunas iniciatīvas iestādes darba un 

personāla pienākumu sadalē 

Izveidot kompetencēs balstītā 

mācību procesa ieviešanai skolā 

sākumskolas, pamatskolas un 

vidusskolas sadarbības darba 

grupas. 
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Organizēti kursi skolotājiem par kompetencēs balstītu mācību procesu Turpināt iesaistīti projektā 

“Skola 2030” kompetencēs 

balstīts mācību process. 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Sadarbībā ar Kandavas novada Iespēju fondu rasts finansējums talantīgo 

vidusskolēnu atbalstīšanai (izstrādāts nolikums) 

Sadarbība turpināsies un tiks 

piesaistīti līdzekļi talantīgo 

vidusskolēnu atbalstīšanai. 

 

Skola realizējusi un iesaistījusies dažādos valsts un starptautiskos 

projektos. 

Plānots uzsākt jaunus sadarbības 

projektus un turpināt iesāktos 

(skatīt pielikumu pašvērtējuma 

ziņojumā) 

 

Sadarbībā ar Kandavas novada domi skola iesaistījusies projektā “Slimību 

profilakses un veselības veicināšanas pasākumā Kandavas novadā”. 

Projekta ietvaros uzsākt skolēnu 

peldēt apmācību. 

 

 


