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NODROŠINĀT LABU IZGLĪTĪBU SKOLĒNIEM NO VISIEM SABIEDRĪBAS SOCIĀLAJIEM SLĀŅIEM  

Pēc 3 gadiem – Lietderīgām inovācijām atvērta skola, kura attīsta piederības sajūtu savai kopienai, veicinot skolēnu atbildību, radošumu un cieņu 

pret dažādību. Skola, kas ir vissirsnīgākā.  

Veidot ATVĒRTU skolas 

kopienu 

Veicināt ATBILDĪBAS 

uzņemšanos 

Mācīties pieņemt un cienīt 

DAŽĀDĪBU 

Veidot PIEDERĪBAS 

sajūtu savai kopienai 

Veicināt RADOŠUMU 

mācību un interešu 

izglītības darbā 

3 gadu laikā skola ir 

izveidojusi sadarbības 

partneru tīklu gan vietējā 

kopienā, gan ar citām 

izglītības iestādēm 

3 gadu laikā skolēnu 

līdzdalība skolas dzīvē un 

savas izglītības un veselības 

veicināšanā ir pieaugusi par 

30%  

3 gadu laikā skolēni ir 

kļuvuši draudzīgāki, ir 

samazinājies neiecietības 

gadījumu skaits par 30%  

3 gadu laikā ir pieaudzis 

skolēnu skaits, kuri lepojas, 

ka ir piederīgi KIVS, par 

30%  

3 gadu laikā ir pieaudzis 

radošumu veicinošo 

aktivitāšu skaits par 50%  

Vecāki iesaistīti skolas 

dzīves organizēšanā. 

Skolēni ir iesaistīti skolas 

resursu saglabāšanā un vides 

saudzēšanas akcijās un 

projektos. 

Organizēti izglītojoši 

informatīvi pasākumi par 

dažādu tautu kultūru un 

tradīcijām, tolerances un 

empātijas attīstīšanu. 

Izkoptas esošās un attīstītas 

jaunas skolas tradīcijas.  

Organizētas skolotāju 

pieredzes darbnīcas par 

radošuma veicināšanu, 

mācību stundu vadīšanas 

stila pilnveidi. 

Vietējo kopiena tiek 

izmantota kā mācību vide, 

sadarbības partneri un 

resurss. 

Skolēni iesaistīti lēmumu 

pieņemšanā, darbojas aktīva 

skolēnu pašpārvalde. 

Organizēti atbalsta pasākumi 

skolēniem ar īpašām 

vajadzībām (IIP, DVE, 

Bella, konsultācijas, darbs ar 

reemigrējošiem skolēniem). 

Izveidots skolas absolventu 

un skolotāju vizuālus 

reprezentācijas objekts 

skolas gaitenī. Sadarbība ar 

absolventiem, organizējot 

izglītojoši informatīvus 

pasākumus. 

Piedāvātas daudzveidīgas 

interešu izglītības 

programmas. 

Piedalāmies dažāda līmeņa 

izglītības projektos, tai 

skaitā starptautiskos.  

Skolēni iesaistīti veselību 

veicinošās skolas aktivitāšu 

un labdarības pasākumu 

organizēšanā. 

Skolā ieviesta sociāli 

emocionālās audzināšanas 

programma gan skolēniem, 

gan vecākiem. Stiprināta 

pozitīvā disciplinēšana. 

Ieviesta skolas forma un 

skolas himna. 

Skolotāji sadarbojas un dalās 

pieredzē, ieviešot uz 

kompetencēm balstītu 

mācību pieeju. Ir izveidota 

sistēma tās nodrošināšanā. 

Tiek organizētas skolā 

atvērto durvju dienas.  

Skolēniem attīstītas 

pašvadītas mācīšanās 

iemaņas, tai skaitā 

pašvērtējuma prasmes.  

Skolēniem ir attīstītas 

sadarbības prasmes 

Ir izveidots un uzturēts 

skolas blogs, Facebook. 

Organizētas kopīgas 

aktivitātes ar skolēniem 

starpbrīžos un pēc 

vakarmācībām.  

 


