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Padarītais 2018./2019.m.g. Plānotais 2019./2020.m.g. 

1. Mācību saturs 
1.1.iestādes īstenotās izglītības programmas 
2., 4.a, 4.b un 5.a klases veiksmīgi piedalījās projektā “Sporto visa klase” Projektā turpina piedalīties  3., 

5.a, 5.b un 6.a klase. 

2018./2019.m.g. skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta 

"Kompetenču pieeja mācību saturā." aprobācijas procesā. Projekta numurs: 

8.3.1.1/16/I/002 SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās 

izglītības saturu. Skolas komandas ir iesaistītas sākumskolas, pamatskolas 

un vidusskolas grupā. 

Turpināt darbu Eiropas Sociālā 

fonda projekta "Kompetenču 

pieeja mācību saturā." 

aprobācijas procesā, aprobējot 

vidusskolas mācību jomu 

materiālus. 

 

 

2. Mācīšana un mācīšanās 
2.1.mācīšanas kvalitāte 
Projekta “ Kompetenču pieeja mācību saturā” akcentējām atgriezeniskās 

saites veidošanu mācību procesā. Visas trīs grupas dalījās pieredzē 

ieviešanas semināros. Skolotāji saņēma apliecības par izietajiem kursiem. 

Turpināt strādāt projekta 

“Kompetenču pieeja mācību 

saturā” mācību satura materiālu 

aprobācijā. 

Efektīva uz skolēna mācīšanos 

virzīta mācību stunda. 

 

 

2.2.mācīšanās kvalitāte 
Augststi skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un 

pētnieciskos darbos. 

http://milenbaha-vsk.lv/macibu_darbsa 
http://milenbaha-vsk.lv/2018_2019_m_g 

 

Skolēns, kurš efektīvi darbojas 

mācību stundā, lai sasniegtu 

augstus mācību rezultātus. 

2.3.vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa 
Tika ievērota kārtība “ Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēnu  

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” 

http://milenbaha-vsk.lv/ieksejie_normativie_akti 

 

 Papildināt un uzlabot mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 

 

 

3. Izglītojamo sasniegumi 
3.1.izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamo skaits, kuri 2018./2019.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 25 16 11 3 1 1 6 2 3 68 

gadā 24 16 13 3 2 3 7 2 4 74 

procentos 
(gadā/ 
skolēnu 
skaits) 62% 43% 28% 14% 4% 9% 25% 18% 25% 27% 

 

Veidot efektīvas mācību 

stundas, lai uzlabotu skolēnu 

mācību sasniegumus.  

Regulāri sekot skolēnu mācību 

sasniegumiem. 

 

http://milenbaha-vsk.lv/macibu_darbs
http://milenbaha-vsk.lv/2018_2019_m_g
http://milenbaha-vsk.lv/ieksejie_normativie_akti
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3.2.izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 
 

 
 

 

Sagatavot skolēnus valsts 

pārbaudes darbiem, sasniedzot 

valsts vidējos mācību sasniegumu 

rādītājus. Visās vecuma grupās un 

visos mācību priekšmetos. 77%
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2018./2019.m.g.
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4. Atbalsts izglītojamiem 

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

Skolā strādā profesionāla atbalsta komanda. Tiek organizēti dažādi pasākumi 
skolēniem gan par veselības jautājumiem, gan drošības jautājumiem u.c. 
piemēram Drošības diena, peldēšanas nodarbības.  

Organizēt dažādus drošības 

pasākumus. Riteņbraukšanas  

nodarbības pamatskolas 

skolēniem. Auto apmācība 

vidusskolas skolēniem u.c.  
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2018./2019.m.g.
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2018./2019. m. g.

Skola Valsts
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Pilnveidot gan skolotāju, gan 

skolēnu dežūras skolā. 

 

4.2.Atbalsts personības veidošanā 
Skolēniem ir dota iespēja organizēt un piedalīties skolas un novada 
organizētos pasākumos, interešu izglītības nodarbībās. Aktīvi darbojas 
līdzpārvalde. Skolēniem ir dotas iespējas pilnveidot sevi apgūstot 
komerczinības. Vidusskolēniem ir iespēja skolā iegūt auto vadītāja 
apliecību. 
 

Turpināt iesaistīt skolēnus 

interešu izglītības nodarbībās un 

iesaistot skolēnus atgriezeniskās 

saites veidošanā. 

Gatavošanās XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem. (5.-12.klašu koris, 

6.,7.kl deju kolektīvs) 

Iesaistīt vecāko klašu skolēnus 

Vidusskolas jaunā mācību 

piedāvājuma apspriešanā 

(anketēšana). 

 

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

Izglītības iestāde Skolēnu 
skaits 

Latvijas Universitāte 1 

Rīgas Tehniskā universitāte  4 

Rīgas Stradiņu universitāte 4 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža 1 

Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža 1 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1 

Rīgas 3. arodskola 1 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 1 
 

Turpināt organizēt jēgpilnus 

pasākumus skolēniem karjeras 

izvēlē, tai skaitā arī projekta 

ietvaros 

Organizēt tikšanās ar skolas 

absolventiem- studentiem, 

vecāku pārstāvjiem. 

 

 

 

 

 

 

 

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 aktīvi izmantojām ES projektu piedāvātās 
iespējas. 

Pilnveidot individuālu pieeju 

skolēniem mācību procesā, 

efektīvāk izmantot talantīgo 

skolēnu potenciālu, tai skaitā 

izmantojot ES projektu 

piedāvātās iespējas. 

 

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
Skolēniem ar speciālām vajadzībām ir pieejams logopēds, psihologs, 

speciālais pedagogs. Mācību darbs tiek nodrošināts strādājot mazās grupās. 
Pilnveidot atbalsta komandas 

darbu efektīvākai sadarbībai 

skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanai, iesaistot skolā 

strādājošo atbalsta personālu - 
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logopēdu, speciālo pedagogu, 

sociālo pedagogu, psihologu. 

 

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 uc. Darbojas skolas padome. 

Turpināt organizēt vecāku 

dienas, aicināt vecākus aktīvāk 

iesaistīties skolas dzīves 

organizēšanā. 

Iesaistīt vecākus Vidusskolas 

jaunā mācību piedāvājuma 

apspriešanā (anketēšana). 

 

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 Kandavas novada Tautas 

namā tika aicināti labākie sportisti un mācību olimpiāžu un konkursu 

laureāti. 2018./2019.m.g. tie bija vairāk nekā 60 skolēni un 11 pedagogi. 

 

 

Aktīvs Skolas padomes, vecāku atbalsta biedrības un skolēnu līdzpārvaldes 

darbs. Reizi mēnesī tiek izdota skolas avīze. Realizēts 10.kl skolēnu 

projekts – Skolēnu līdzpārvaldes telpas izveide. 

 

Izdot skolas avīzi reizi mēnesī. 

Organizēt skolas dzīvi atbilstoši 

skolēnu interesēm. 

5.2. Fiziskā vide 

Veikts kosmētiskais remonts 4.stāva un 3.stāva koridoros  Sadarbībā ar Kandavas novada 

Domi izstrādāt skolas 

renovācijas projektu. 

 

 

Veikta stadiona labiekārtošana un nojumes jumta nomaiņa. 

Aktu zāles grīdas lakošana. 
Iekārtota skolēnu parlamenta telpa. 

6. Iestādes resursi 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
Iegādāti jauni  krēsli abām datorklasēm, iegādātas mēbeles datorklasei un 2 

kabinetiem, portatīvais dators, iegādāts kopētājs (no projekta līdzekļiem)..  
Turpināt piesaistīt finanšu 

resursus materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošanai, gaiteņu 

iekārtojumam un datortehnikas 

iegādei. 

 

 

Iegādāti nepieciešamie mācību līdzekļi un materiāli. Izremontēta 

datorklase. 

Turpināt mācību kabinetu 

modernizāciju.  

Analizēt un plānot mācību 

līdzekļu mērķtiecīgu iegādi un 

optimālu izmantošanu. 
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6.2. Personālresursi 
Pedagogu izglītība atbilst Ministru kabineta noteikumiem. 

Izstrādāts pedagogu tālākizglītības plāns. 

Turpināt pedagogu tālākizglītību 

kompetencēs balstītā izglītībā, 

īpaši akcentējot mācīšanu 

vidusskolas posmā. Realizēt 

pedagogu tālākizglītību 

atbilstoši izstrādātajam plānam.   

 

Visi pedagogi paaugstinājuši savu kvalifikāciju profesionālās kompetences 

pilnveides kursos “Sadarbība un līdzatbildība kā caurviju prasmes un to 

īstenošana mācību procesā”. 

Savstarpēja pedagogu sadarbība 

formulējot un sniedzot skolēnam  

konkrētu uz izaugsmi vērstu 

atgriezenisko saiti par viņa 

sasniegumiem. Akcentēt 

efektīvu uz skolēnu mācīšanos 

virzītu mācību stundu. 

 

 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
Ikgadējā mācību gada skolas darba izvērtējams. 

Izstrādāts skolas mācību gada plāns 2019./2020.m.g. 

Izvērtēt 2019./2020.m.g.darba 

rezultātus. Balstoties uz m.g. 

izvērtējumu un skolas attīstības 

darba plānu izstrādāt 

2020./2021.m.g. plānu. Izveidot 

jauno skolas attīstības plānu 

2020.-2023. gadam. Strādāt pie 

jaunā vidusskolas standarta 

ieviešanas sagatavošanas. 

 

Izvērtēts skolas un pedagogu darbs. Veikts visu skolotāju pašvērtējums Papildināt un uzlabot skolotāju 

darba pašvērtējuma kārtību. 

 

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

personāla pienākumu sadalē. Visi skolotāji darbojās kompetencēs balstītā 

mācību procesa ieviešanai skolā sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas 

sadarbības darba grupās. Pilnveidots pedagogu darba izvērtējums. 

 

Pilnveidot aprobācijas komandu 

ikgadējā darba izvērtējumu.  

Pilnveidot Metodiskās padomes 

darba plānošanu un izvērtējuma 

sistēmu. 

 

Organizēti kursi skolotājiem par kompetencēs balstītu mācību procesu. Turpināt iesaistīties projektā 

“Skola 2030” kompetencēs 

balstītajā mācību procesā, 

aprobējot sagatavotos mācību 

materiālus.  

Dalīties pieredzē ar novada 

skolotājiem. 
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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. Apstiprināts Erasmus+ projekts. 5 skolotāji papildināja savas 

zināšanas ārvalstīs Erasmus + projekta ietvaros. 

 

Plānots uzsākt jaunus sadarbības 

projektus un turpināt iesāktos.  

Sadarbībā ar Kandavas novada domi skola iesaistījusies projektā “Slimību 

profilakses un veselības veicināšanas pasākumā Kandavas novadā”. 

Organizētas skolēnu peldēšanas nodarbības. 

Izveidojusies sadarbības ar pašvaldības institūcijām. 

 

Turpināt iesaistīties projekta 

piedāvātajās aktivitātēs. 

Organizēt starpinstitucionālās 

sanāksmes dažādu aktuālu 

jautājumu risināšanai. 

 

 


