Salaspils novada pašvaldības iestādes
“Salaspils 1. vidusskola”
pašnovērtējuma ziņojums
Salaspils. 21.09.2022
(vieta, datums)

Publiskojamā daļa

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā
Izglītības programmas
nosaukums

Izglītības
programmas
kods

Īstenošanas
vietas adrese

Licence
Nr.

(ja atšķiras no

Licencēšanas
datums

juridiskās
adreses)

Izglītojamo skaits, Izglītojamo skaits,
uzsākot

noslēdzot sekmīgu

programmas

programmas apguvi

apguvi (prof. izgl.)

(prof. izgl.) vai

vai uzsākot

noslēdzot

2021./2022. māc.g. 2021./2022.māc.g.
(01.09.2021.)

(31.05.2022.)

Pamatizglītības
programma

21011111

V-9387

20.04.2012.

126

122

Pamatizglītības
programma

21011111

V_2927

29.06.2020.

745

741

Pamatizglītības
humanitārā un
sociālā virziena
programma
Pamatizglītības
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas virziena
programma
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem ar
mācīšanās
traucējumiem
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem ar
mācīšanās
traucējumiem

21012111

V-9388

05.09.2017.

73

73

21013111

V-9389

05.09.2017.

149

149

21015611

V-9390

05.09.2017.

12

12

21015611

V_2928

29.06.2020.

15

12

Vispārējās vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena
programma

31011011

V-9392

05.09.2017.

25

24

Ceru iela 1,
Salaspilī

Vispārējās vidējās
izglītības
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas virziena
programma

31013011

Ceru iela 1,
Salaspilī

V-9393

05.09.2017.

16

15

Vispārējās vidējās
izglītības
programma

31016011

Ceru iela 1,
Salaspilī

V_2929

29.06.2020.

113

100

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes
maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par
izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē):
1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē
2021./2022. mācību gada laikā) - 8;
1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē
2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli) Covid-19 epidemioloģiskās drošības nosacījumu dēļ 13 skolēni mainīja
izglītības iestādi uz tālmācības skolu, 4 skolēni mainīja izglītības iestādi
piedāvāto mācību kursu dēļ.
1.2.3. cits iemesls – 1 skolēns veselības problēmu dēļ (cik daudzi izglītojamie
izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls).
1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums
NPK

Informācija

Skaits

1.

Ilgstošās vakances
izglītības iestādē
(vairāk kā 1 mēnesi)
2021./2022. māc.g.
(līdz 31.05.2022.)

4,5

Komentāri (nodrošinājums un ar to
saistītie izaicinājumi, pedagogu
mainība u.c.)
•
•
•
•

•

Ģeogrāfija (5 mēneši; 0,5
slodze), risinājums:
aizvietošana
Bioloģija (5 mēneši; 0,5
slodze), risinājums: cita
pedagoga pieņemšana darbā
Datorika (2 mēneši; 1 slodze),
risinājums: cita pedagoga
pieņemšana darbā
2 vakances sākumskolā (1
pilna slodze), risinājums: darba
zonas paplašināšana,
aizvietošana
Dizains un tehnoloģijas 5.
klasēs (10 stundas), risinājums:
darba zonas paplašināšana.

2.

Izglītības
iestādē
pieejamais atbalsta
personāls izglītības
iestādē,
noslēdzot
2021./2022. māc.g.
(līdz 31.05.2022.)

7,55

•
•
•
•
•
•
•

2 logopēdi 1.-6.kl.
izglītības psihologs 1.-6.kl.
2 speciālie pedagogi
sociālais darbinieks
medmāsa
IT mentors
bibliotekārs

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes
2.1. Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu
mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts.
2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – lietpratīgs skolēns, kurš mācās ar interesi
un atbildību, līdzdarbojas un uzņemas iniciatīvu, ciena un rūpējas par sevi un citiem,
izjūt piederību savai klasei, skolai, novadam un valstij.
2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, cieņa, piederība.
2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti.
Prioritāte

Nr.1
Jaunā mācību
satura ieviešana
un saskaņošana.

Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi
un kvalitatīvi

a) kvalitatīvi
1. 1.,2., 4.,5., 7., 8., 10. un 11.
klasēs īstenotā kompetenču
pieeja un jaunā mācību satura
ieviešana sniedz skolēniem
dzīvei mūsdienās
nepieciešamās zināšanas,
prasmes un attieksmes.
2. Visās klašu grupās veidotie
starpdisciplinārie projekti
veicina skolēnu iedziļināšanos
mācību saturā.
3. Vidusskolēni veic savas
attīstības dinamikas
pašvērtējumu, salīdzina ar
pedagogu veikto dinamikas
izvērtējumu, apzinās savas
stiprās un pilnveidojamās
prasmes.
4. 11. klases veic
starpdisciplināro darbu
"Projekta darbs”, kā rezultātā

Norāde par uzdevumu
izpildi (Sasniegts/daļēji
sasniegts/ Nav sasniegts)
un komentārs

1. Daļēji sasniegts, jo
kompetenču pieejas
īstenošanas process
turpinās.
2. Daļēji sasniegts valstī
esošās
epidemioloģiskās
situācijas dēļ.
3. Nav sasniegts, jo
dinamika tiek
pilnveidota ar mācību
snieguma
izvērtējumu.
4. Sasniegts. 11. klases
skolēni izstrādāja
starpdisciplināro
darbu "Projekta
darbs”.

Nr.2
Skolēnu zināšanu
diagnosticēšana.

Nr.3
Atbalsts skolēnu
individuālai
izaugsmei.

iegūst zināšanas par pētniecību
konkrētā jomā un pilnveido
savas pētnieciskās prasmes.
b) kvantitatīvi
Nav izvirzīti.
a) kvalitatīvi
1. Skolēnu ikdienas snieguma
diagnosticēšana, zināšanu un
prasmju pilnveidošana uzlabo
sniegumu valsts pārbaudes
darbos un mācību priekšmetu
olimpiādēs.

b) kvantitatīvi
Nav izvirzīti
a) kvalitatīvi
1. Daudzveidīgs atbalsts ikdienā
veido skolēna pozīciju un
autonomu personību.
2. Projekta "Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai" pasākumi veicina
interesi par STEM jomas
mācību priekšmetiem, palīdz
veiksmīgāk apgūt mācību
vielu dažādās jomās.
3. Klašu pasākumi un
individuālās nodarbības
motivē un veido pozitīvu
sasniegumu dinamiku.

1. Sasniegts.
7. un 10. klasēs
septembrī tika
diagnosticēta skolēnu
lasītprasme,
argumentācija un
sadarbības prasme.
Atsevišķos mācību
priekšmetos skolēnu
zināšanu
diagnosticēšana notika
visa mācību gada laikā.

1. Daļēji sasniegts
personālresursu
trūkuma dēļ un pēc
ilgstoša attālinātā
mācību procesa
iepriekšējā gadā.
2. Daļēji sasniegts, jo
projekta pasākumi
palīdz veiksmīgāk
apgūt mācību vielu
skolēniem ar
mācīšanās grūtībām
un traucējumiem, bet
skolēnu intereses
veidošanos pašreizējā
periodā nav
iespējams novērtēt.
3. Daļēji sasniegts, jo
klašu pasākumi tika
īstenoti iespēju
robežās, ņemot vērā
epidemioloģisko
situāciju. Interešu
izglītības nodarbības
individuāli/grupās
attālināti turpinājās
visu mācību gadu,

noslēdzot mācību
gadu ar krāšņu
atskaites koncertu un
Lego FLL
sacensībām.

Nr.4
Skolas vērtību
iedzīvināšana.

b) kvantitatīvi
Nav izvirzīti
a) kvalitatīvi
1. Pasākumi ieradumu (balstīti
vērtībās) stiprināšanai un
tikumu veidošanai.
2. Skolēni atbalsta un piedalās
skolas aktivitātēs, cieņpilni
rīkojas, kontrolē un vada savu
uzvedību, rūpējas par drošību
un veselību.
3. Skolēnu aktīva darbība skolas
vides uzlabošanā.

1. Sasniegts, jo notika
dažādi pasākumi, kas
veicināja pozitīvu
ietekmi uz skolēniem
(piemēram, MOT
nodarbības, klašu
vakari un ekskursijas,
Latvijas skolas somas
pasākumi u.tml.)
2. Daļēji sasniegts.
Skolēni piedalās
aktivitātēs, bet
jāpilnveido skolas
vērtību iedzīvināšanu
ikdienas dzīvē.
3. Daļēji sasniegts;
sākumskolā skolēnu
iesaiste skolas vides
uzlabošanā notika
veiksmīgāk, savukārt
7.-12. klašu posmā ir
atrasts risinājums
skolēnu darbības
veicināšanai - mācību
procesa ietvaros
iesaistīt
vidusskolēnus skolas
vides uzlabošanā.

b) kvantitatīvi
Nav izvirzīti
2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos
rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi)
Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti
kvantitatīvi un kvalitatīvi

Norāde par uzdevumu
izpildi
(Sasniegts/daļēji
sasniegts/ Nav
sasniegts) un
komentārs

Nr.1.
1., 4., 7. un 10. klašu
skolotāju sadarbība
starppriekšmetu
saites, mācību satura
un caurviju prasmju
īstenošanā

a) kvalitatīvi:
Skolas vadība efektīvi plāno un
organizē 1., 4., 7. un 10. klašu
skolotāju sadarbību
starppriekšmetu saites, mācību
satura un caurviju prasmju
īstenošanā, kas sekmē jēgpilnu
satura apguvi, samazina skolēnu
slodzi.

Regulāri pēc grafika
notiek 1., 4., 7., 10.
klašu skolotāju
sadarbības sanāksmes
(sanāksmju protokoli),
ir īstenoti sadarbības
mērķi.

b) kvantitatīvi:
Lielākā daļa pedagogu (70%)
plānveidīgi sadarbojas izglītības
programmu, mācību satura un
caurviju prasmju īstenošanā.

Nr.2
Atbildīga attieksme
pret skolas vērtībām
ikdienā

a) kvalitatīvi:
Organizēt dažādas aktivitātes un
pasākumus, kas veicinās
piederību vietējai kopienai, cieņu
savstarpējās attiecībās un
atbildību ikdienas darbā.

Skolā organizētie mācību un/vai
ārpusstundu pasākumi ir pārdomāti,
iekļaujas izglītības programmas
mērķu sasniegšanā un papildina
ikdienas mācību un audzināšanas
procesu.

b) kvantitatīvi:
Ir vienota izpratne par vienlīdzības
un iekļaujošas izglītības
jautājumiem, kā rezultātā mazinās
fiziskās un emocionālās vardarbības
gadījumu skaits.

Nr. 3.

a)kvalitatīvi:

9. un 12. klašu
skolēnu
sagatavošana
eksāmeniem
atbilstoši jaunā
mācību satura
prasībām

Lielākā daļa pedagogu (70%)
plānveidīgi sadarbojas izglītības
programmu, mācību satura un
caurviju prasmju īstenošanā.

Notikušas dažādas
aktivitātes un
pasākumi (fiksēti
darba plānā).

b) kvantitatīvi:
9. un 12. klašu skolēnu VPD un
obligāto CE rezultāti ir virs vidējā
valsts rādītāja.

3. Kritēriju izvērtējums
3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Motivēti un uz augstiem rezultātiem orientēti
skolēni un pedagogi.

Efektīvākas formatīvās vērtēšanas
īstenošana; papildu atbalsts skolēniem ar
mācīšanās grūtībām.

Skolā efektīvi darbojas Skolēnu Padome.

Apkopot informāciju par skolēnu mācību
sniegumu izaugsmi, salīdzinot ar iepriekšējo
mācību gadu. Pilnveidot skolēnu
sasniegumu dinamiku.

Skolas padomes aktīva iesaiste ar skolas
darba organizāciju saistītu jautājumu
risināšanā.

Pilnveidot sistēmisko pieeju.

Paplašināt Skolēnu Padomes darbu, iesaistot
arī 6. klašu skolēnus.
Klašu audzinātāju līdzdarbība, iesaistot
klases vecākus skolas padomes darbā.

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Tiek nodrošināta iekļaujošā izglītība, ir vides
pieejamība.

Mazināt fiziskās un emocionālās vardarbības
riskus.

Problēmsituāciju gadījumos tiek nodrošināts
atbalsta personāls.

Nodrošināt psihologa atbalstu 7.-12.klašu
posmā.

Tiek nodrošinātas izaugsmes iespējas
mazākumtautību skolēniem (piedāvājot
latviešu valodas nodarbības visu
vecumposmu skolēniem).

Veicināt aktivitātes, kas uzlabos valsts
valodas zināšanas (interešu izglītības pulciņš
"Valodiņa").

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Izglītības iestāde nodrošina mūsdienīgus vides
pieejamības risinājumus un izglītības
programmas pielāgošanu izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām klātienē un/vai attālināti.

Turpmākās attīstības vajadzības
Rast veidus, kā sistēmiski īstenot darbības
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
mazināšanā (piemēram, efektīvāk īstenojot
mācību darba diferenciāciju).

Interešu izglītības nodarbību piedāvājums
Veidot karjeras atbalsta sistēmu.
tiek veidots, pamatojoties uz skolēnu vēlmēm
un vajadzībām (piemēram, lidmodelisms,
robotika, dambrete u.tml.).
Notiek dažāda formāta sarunas ar skolēniem, Uzlabot darbu ar skolēnu vecākiem
lai mazinātu priekšlaicīgu mācību
(regulāras individuālās tikšanās).
pārtraukšanu.

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Izglītības iestādē ir vienota izpratne par drošu
vidi, cieņpilnu un atbildīgu attieksmi
savstarpējās attiecībās.
Izglītības iestādē tiek veikts preventīvais
darbs dažādu drošības un veselības jautājumu
nostiprināšanā.
Ceru ielas korpusā darbojas informatīvie
ekrāni.

Turpmākās attīstības vajadzības
Izveidot "vērtību vēstnešu kārtību", lai
iedzīvinātu skolas vērtības ikdienā.
Uzlabot skolēnu zināšanas par uzvedību un
atbildību digitālajā vidē.
Nodrošināt skolas sasniegumu, novada un
valsts svarīgāko notikumu atspoguļojumu
Lauku ielas korpusā.

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Skolā
pieejamas
daudzveidīgi Pakāpeniska datortehnikas nomaiņa Ceru
materiāltehniskie resursi daudzu jomu mācību ielas 1 korpusā (lietojam 6. gadu).
priekšmetu mācību satura īstenošanai.

Labs IKT aprīkojums.

WIFI tīkla uzlabošana Ceru ielā 1.

Visiem pedagogiem un skolēniem
nodrošināta iespēja gan skolā, gan mājās
strādāt ar jaunākajām Microsoft Office
versijām.

Interaktīvo tāfeļu un interaktīvo ekrānu
efektīva izmantošana.

Plašs digitālo mācību līdzekļu klāsts.

Efektīvāk nodrošināt mācību procesu
kavējošo faktoru novēršanu (piemēram,
mācību procesā tiek nodrošināta atbilstoša
gaisa kvalitāte, apgaismojums, temperatūra,
tiek novērsti trokšņi u.c.)
Āra klases izveidošana.

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā
neiekļaut!
4.1. Piecus gadus skola īsteno pusaudžu motivācijas programmu MOT, kas palīdz 7.9.klašu skolēniem veidot drošāku sabiedrību. Apmācību ir izgājuši seši skolas pedagogi,
piesaistot arvien jaunus pedagogus.
4.2. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros tika
piedāvāti metodiskie pasākumi, kas vērsti uz nepietiekamo vērtējumu un otrgadnieku
skaita samazināšanu, uzvedības izpausmju koriģēšanu:
o nodrošināts skolotāja palīgs,
o atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām,
o darbs ar talantīgajiem skolēniem,
o pasākumi STEM jomas priekšmetu popularizēšanai un sasniegumu
uzlabošanai (nodarbību cikls “Izzini pasauli”),
o atbalsts attālināto mācību laikā.

4.3. Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts „European Student
Theater Lab – Act for EU citizenship”, kurā 10. un 11. klases skolēni rādīja izrādi
"Kaķīša dzirnavas" pēc K. Skalbes pasakas motīviem Itālijā Bra pilsētā Politeama teātrī
internacionālai publikai.
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
5.1.
Līgums Nr. 24/2021 Par sadarbību kompetenču izglītības jomā, SIA “Salaspils
Siltums” reģ. Nr. 40003310183 - 8.-12. klašu dabaszinātņu jomas mācību priekšmetu
efektīvākai un saistošākai apguvei.
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību).
• Sniegt atbalstu skolēnam sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības procesā.
• Akcentēt skolēnu personisko lomu un uzdevumus ģimenes attiecībās, klases un
skolas dzīves pilnveidošanā, piederības veidošanā savam novadam, pilsētai,
reģionam un valstiskās apziņas stiprināšanā.
• Veicināt skolēnu izpratni par indivīda un sabiedrības mijiedarbību, līdzatbildību par
apkārtējiem procesiem, īpaši Latvijas 100-gades kontekstā (caur BRĪVĪBU uz
AUGŠANU) un personīgās aktivitātes nozīmi sabiedrisko notikumu veidošanā un
dzīves kvalitātes uzlabošanā.
• Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu
karjeras izvēli.
• Rosināt skolēnus ievērot veselīgu dzīvesveidu un izprast apkārtējo vidi kā
nosacījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
• Veidot skolēnos izpratni par drošības jautājumu apguves nepieciešamību un
ievērošanu ikdienā savas un citu drošības un veselības saglabāšanā.
6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas:
• Skolēnu padomes un interešu izglītības dalībnieku aktīva iesaistīšanās tematisko
pasākumu sagatavošanā un norisē;
• Pastiprināta drošības jautājumu apguve;
• Veicināta izpratne par jauniešu vidū populārām atkarībām un to novēršanas
iespējām (nodarbības “Aktuālie atkarību veidi" 7.-12. klašu skolēniem,
skolotājiem un vecākiem)
• Paplašināts skolēnu redzesloks par aktuālajām norisēm pasaulē un Latvijā
(informatīvie ekrāni ar Skolēnu padomes sagatavoto aktuālo informāciju).

7. Citi sasniegumi
7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie
secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).
• 4. vieta A. Kronvalda Latvijas skolu reitingā 2022. darbā ar talantīgajiem skolēniem
lielo skolu grupā (15 godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs).
• Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas īstenots projekts "Eiropas dienas svinības".
Trīs skolēni pēc Eiropas Parlamenta deputātes ielūguma viesojās Briselē.
• Trīs vidusskolnieces darbojās "Nākotnes līderu akadēmijā", un par veiksmīgu
dalību tika uzaicinātas uz Eiropas Parlamentu.
• Sadarbībā ar novada bibliotēku un Salaspils pamatskolu tika izveidota izstāde
"Latvijas Satversmei 100".
• Skolas FLL (FIRST LEGO League) komanda ieguva Latvijas čempiona kausu.
7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc izglītojamo
snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu un par
sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā:
• 3. un 6. klašu diagnosticējošo darbu rezultāti 2021./22. m.g., salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, ir pazeminājušies, kas skaidrojams ar attālinātā mācību
procesa radītajiem izaicinājumiem, taču rezultāti visos apskatītajos gados ir tuvu
valsts vidējiem rādītājiem.
• Visos valsts pārbaudes darbos 9. klasē 2021./22. m.g. Salaspils 1. vidusskolas
skolēnu sniegums ir augstāks nekā vidējais rezultāts valstī. Tas ļauj secināt, ka
skolas darbs skolēnu zināšanu diagnosticēšanā mācību gada sākumā, kā arī mācību
procesa īstenošanas nepārtrauktība (t.sk., nodrošinot hibrīdstundas) ir nesusi
rezultātus.
• Visos obligātajos vidējās izglītības centralizētajos eksāmenos 2021./22. m.g. skolas
vidējais vērtējums ir augstāks nekā valstī, tātad, demonstrējot obligātā satura
apguvi, skolēni uzrāda labus rezultātus. Zemāks skolēnu sniegums redzams izvēles
eksāmenos, kurus kārtoja salīdzinoši mazs skolēnu skaits. Salīdzinot ar
iepriekšējiem mācību gadiem, ir uzlabojies rezultāts bioloģijas centralizētajā
eksāmenā, kas joprojām ir zemāks nekā valsts vidējais rādītājs, taču ir augstāks par
vidējo, sadalot skolas pēc tipa un urbanizācijas.

Diagnosticējošo darbu rezultāti
Māc. gads

Diagnosticējošais darbs

Kopvērtēju
ms %
izglītības
iestādē

Kopvērtēju Kopvērtēju
ms % pēc
ms %
urbanizācija valstī
s

2019./ 20.

Latviešu valoda 3.kl.

77,30%

77,65%

77,93%

Matemātika 3.kl.

67,92%

58,3%

59,42%

Latviešu valoda 6.kl.

62,75%

64,19%

64,11%

Matemātika 6.kl.

67,65%

64,79%

65,15%

Dabaszinības 6.kl.

59,9%

59,9%

52,77%

Latviešu valoda 3.kl.

79,35%

73,63%

75,17%

Matemātika 3.kl.

69,70%

68,92%

71,99%

Latviešu valoda 6.kl.

66,81%

63,51%

63,43%

Matemātika 6.kl.

65,71%

65,16%

66,92%

Dabaszinības 6.kl.

59,05%

56,92%

57,94%

Latviešu valoda 3.kl.

70,87 %

70,25%

70,05 %

Matemātika 3.kl.

62,42 %

62,38 %

64,15 %

Latviešu valoda 6.kl.

67,91 %

65,54%

65,66 %

Matemātika 6.kl.

55,72 %

52,32%

53,32 %

Dabaszinības 6.kl.

62,16 %

50,93%

52,10 %

2020./ 21.

2021./22.

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi
Māc.
gads

Eksāmens

Kopvērtēju Kopvērtēju
ms %
ms % pēc
izglītības
tipa
iestādē
2019./20. Eksāmeni par pamatizglītību atcelti

Kopvērtēju
ms % pēc
urbanizācija
s

Kopvērtēju
ms % valstī

2020./21. Eksāmeni par pamatizglītību atcelti
2021./22

Latviešu
valoda

66,34 %

64,14 %

65,43 %

65,49 %

Angļu valoda

77,48 %

72,79 %

76,61 %

74,19 %

Krievu valoda

83,65 %

83,05 %

82,86 %

82,86 %

Vācu valoda

94,50 %

85,75 %

68,25 %

69,93 %

Latvijas
vēsture

67,65 %

61,26 %

60,52 %

61,61 %

Matemātika

52,69 %

50.27 %

49,33 %

51,54 %

Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
Māc. gads

Eksāmens

Kopvērtēju
ms %
izglītības
iestādē
61%

Kopvērtēju
ms % pēc
tipa

Kopvērtējum
s % pēc
urbanizācijas

Kopvērtēj
ums %
valstī

2019./20.

Latviešu
valoda
Matemātika

52,6%

53,2%

55,9%

50,51%

36,2%

38,8%

34,2%

Angļu valoda

78,51%

69,3%

72,3%

71,1%

Krievu valoda

89,65%

73,8%

74,8%

73,5%

Ķīmija
Vēsture

47,73%
86,32%

55,4%
60,4%

60,5%
69%

55,3%
39,5%

43%

50,7%

50,1%

53,1%

Latviešu
valoda
Matemātika

63,29%

51,15%

52,39%

54,06%

52,10%

36,11%

41,07%

34,7%

Angļu valoda

75,81%

66,57%

67,46%

66,76%

Bioloģija

47,78%

50,42%

46,99%

49,27%

Ķīmija
Latviešu
valoda

59,67%
62,0 %

55,2%
53,36 %

54,57%
54,80 %

49,77%
52,2 %

Matemātika

47,3 %

42,96 %

35,99 %

37,6 %

Angļu valoda

77,4 %

70,63 %

69,61 %

69,1 %

Krievu valoda

88,7 %

77,92 %

77,18 %

77,7 %

Bioloģija

56,9 %

52,75 %

53,74 %

66,1 %

Ķīmija

41,7 %

54,85 %

54,23 %

58,2 %

Fizika

55,8 %

53,59 %

52,96 %

55,7 %

Latvijas un
pasaules
vēsture

44,8 %

69,40 %

68,66 %

65,0 %

Bioloģija
2020./21.

2021./22.

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās:
•
•

•

Skolēnu ikdienas sasniegumu rādītājs atbilst vidējam noslēguma vērtējumu
rādītājam, kas liecina, ka ikdienas darbs tiek mērķtiecīgi plānots.
Plānojot individuālo atbalstu skolēniem, nepieciešams pievērst lielāku
uzmanību darbam ar talantīgajiem skolēniem un viņu spēju attīstīšanai, jo
ikdienas summatīvo mācību sniegumu rādītāji liecina, ka 3.-12. klasēs
aptuveni 50 % skolēnu ikdienā mācās ar rezultātiem 7,5 un augstāk.
Lai paaugstinātu skolēnu ikdienas sniegumu, jāveicina formatīvās
vērtēšanas un jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšana skolēnam, lai viņi
varētu sekot līdzi savai izaugsmei un precīzi zinātu, kas jāpilnveido.

