
Skaistkalnes vidusskolas 2020./2021.m.g. galvenie darbības mērķi 

un uzdevumi 

Stratēģiskais mērķis: 

Vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā 

un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas 

sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots. 

Taktiskais mērķis: 

Nodrošināt mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo 

individuālajām spējām, veicinot personības izaugsmi, akadēmisko un sociālo prasmju attīstību 

dzīvei un konkurējošai darba videi. 

Skolas galvenie uzdevumi: 

 Mācību saturs  Uz kompetencēm balstīta pamatizglītības standarta un vidējās izglītības 

standarta un izglītības programmu kvalitatīva īstenošana  . Saturs veidots pēctecīgi un 

saskaņoti no pirmsskolas līdz vidusskolai, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam un 

saskaņots ar vienotām lielajām idejām katrā mācību jomā. 2020./2021. mācību gadā tiek 

uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana 1.,4.,7.,10.klasēs. 

 2020./2021. mācību gadā pirmsskolas izglītībā tiks turpināta pilnveidotā mācību satura un 

pieejas īstenošana.  

 Mācīšana un mācīšanās  Patstāvīgas un atbildīgas mācīšanās prasmju pilnveide. Padziļināta 

praktisko un pētniecisko darbības prasmju apguves nodrošināšana mācību procesā, 

akcentējot izglītojamo līdzatbildību   

 Izglītojamo sasniegumi  Kvalitatīva izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana,izmantojot 

jaunu vērtēšanas sistēmu ievērojot Skaistkalnes vidusskolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību   

 Izglītojamo patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveide un personīgās atbildības par mācību 

sasniegumiem palielināšana   

 Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos  

 Atbalsts izglītojamiem    

 Interešu izglītība vispusīgi attīstītas personības nodrošināšanai   

 Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana   

 Skolas vide  Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu un novadu 

veicināšana   

 Izglītojamo apzinātas uzvedības un disciplīnas nostiprināšana   

 Resursi  

 Skolas četru klašu ( bioloģijas,vēstures, latviešu valodas Nr.1, latviešu vakodas Nr.2) 

kapitālais remonts un mēbēļu iedāde. 



 Materiālās bāzes pilnveidošana atbilstoši  pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības standartu  īstenošanai . 

 Vecā šķūņa nojaukšana unjaunā iegāde saimniecisko lietu glabāšanai. 

 Skaistkalnes muižas pamatu stiprināšana un telpu remonts.   

 Informācijas tehnoloģiju iespēju iegāde ,  izmantošana skolvadībā un mācību procesā.  

 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināša  

 Detalizēta skolas darba pašnovērtēšana un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana  

 Skolas attīstības plāna 2021.-2023. gada izstrāde. 

 Pašpārvaldes institūciju lomas aktualizēšana un nostiprināšana skolas demokrātiskai 

attīstībai  

 Skolas akredetācija  

 Pedagogu tālākizglītības  nodrošināšana   

Atbalsts izglītojamiem    

 Interešu izglītība vispusīgi attīstītas personības nodrošināšanai   

 Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana   

 Skolas vide  Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu un novadu 

veicināšana   

 Izglītojamo apzinātas uzvedības un disciplīnas nostiprināšana   

 Resursi  

 Skolas četru klašu ( bioloģijas,vēstures, latviešu valodas Nr.1, latviešu vakodas Nr.2) 

kapitālais remonts un mēbēļu iedāde. 

 Materiālās bāzes pilnveidošana atbilstoši  pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības standartu  īstenošanai . 

 Vecā šķūņa nojaukšana unjaunā iegāde saimniecisko lietu glabāšanai. 

 Skaistkalnes muižas pamatu stiprināšana un telpu remonts.   

 Informācijas tehnoloģiju iespēju iegāde ,  izmantošana skolvadībā un mācību procesā.  

 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināša  

 Detalizēta skolas darba pašnovērtēšana un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana  

 Skolas attīstības plāna 2021.-2023. gada izstrāde. 

 Pašpārvaldes institūciju lomas aktualizēšana un nostiprināšana skolas demokrātiskai 

attīstībai  

 Skolas akredetācija  

 Pedagogu tālākizglītības  nodrošināšana   


