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1. VISPĀRĪGS OLAINES 2.VIDUSSKOLAS RAKSTUROJUMS
Olaines 2. vidusskola (turpmāk Skola) ar krievu mācību valodu ir Olaines pašvaldības 1976. gadā
dibināta mācību iestāde. Skola piedāvā un nodrošina mazākumtautību pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanas iespējas.
Olaines novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Olaines novada teritorija ir 29756.48 ha un tai
raksturīgs tas, ka teritorija sastāv no divām teritorijām, kurām nav vienotu robežu, un Rīgas tuvuma.
Olaines novadā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts (ar ciemiem - Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi,
Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jaunolaine, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki,
Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši). Pēc 2009.gada teritoriālās reformas skolā ir pieaudzis
to izglītojamo (turpmāk Skolēni) skaits, kas izmanto transportu, lai nokļūtu uz skolu. Skolā mācās arī citās
pašvaldībās deklarēti skolēni (t.sk. Rīga, Jelgava, Mārupe, Ķekava, Iecava). Novada pašvaldība nodrošina
transporta pakalpojumus visiem skolēniem, pat no attālākās novada vietas.
Skolas ēka celta 1976.gadā, nodota ekspluatācijā 1976.gadā, renovēta un siltināta 2008.gadā. Skolas
telpu kopplatība 13080.00 m².
Skola vienmēr atbalsta Olaines novada jaunatnes politikas stratēģijas prioritātes: jauniešu
līdzdalību, informētību, neformālo izglītību, brīvā laika pavadīšanu, veselību, drošību un sociālo
iekļaušanu, kā arī nodarbinātību. Skola veiksmīgi sadarbojas ar Olaines kultūras centru, Olaines sporta
centru, Olaines novada Vēstures un mākslas muzeju, Olaines 1. vidusskolu, Olaines Mehānikas un
tehnoloģiju koledžu, visām novada pirmsskolas izglītības iestādēm, Olaines Pieaugušo izglītības centru,
aģentūru “Olaines sociālais dienests” un Olaines bāriņtiesu, NVO, Latvijas augstskolām, Izglītības
attīstības centru (turpmāk IAC), SIA „OlainFarm”, daudzām ārzemju skolām – Comenius /Erasmus+
projektu dalībniecēm.
Liela ir skolas veiksmīgā darba pieredze Latvijas un starptautiskajos projektos:
 2002.g.-2004.g. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projekts „Latviešu valodas apguves projekts”.
 2008.g.-2010.g. Eiropas Savienības struktūrfondi izglītībai un zinātnei. Izveidoti 4 dabaszinību
mācību kabineti.
 2003.g.-2006.g. Comenius projekts “Jaunie Eiropas pilsoņi: vakar, šodien, rīt”. Skotija UK
(projekta koordinators), Velsa UK,Vācija, Katalonija (Spānija), Somija un Latvija.
 No 2007.g. FEE starptautiska Ekoskolu programma (Ekoskolas sertifikāti: Zaļais diploms un deviņi
Zaļie karogi).
 2011.g.-2013.g. Comenius projekts “Tolerance kā jauno Eiropas pilsoņu sociālās integrācijas
atslēga”. Latvija (projekta koordinators), Bulgārija, Rumānija, Portugāle, Itālija, Polija.
 Mūžizglītības programmas „Mācību braucieni”, Comenius un Erasmus+ individuālās mobilitātes (12
pedagogu mobilitātes no 2003.gadā).
 2013.g.-2015.g. Comenius projekts „Dabas brīnumu Eiropā – mūsu nacionālo parku un dabas
rezervātu pētījums”. Īrija (projekta koordinators), Latvija, Portugāle, Dānija, Polija, Francija,
Spānija, Vācija, Islande, Kipra, Turcija.
 2013.g.-2015.g. Izglītības attīstības centra (IAC) projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu
mācību priekšmetos”.
 2016./2017.m.g. Izglītības attīstības centra (IAC) projekts „Dažādība kā izglītības un kopienas
attīstības resurss”.
 2016./2017.m.g. Izglītības attīstības centra (IAC) jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas
projekts „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES”.
 2017.g. Erasmus+ programmas projekts “O.E. Outdoor education to improve pupils participation,
involvement and to fight drop out” mobilitātes (2 skolotāji).
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 2018.g. Erasmus+ projekts “Komandu veidošana skolai: spēles un vingrinājumi izglītības
kopienas veidošanai.”
 2018.g.-2021.g. Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolas apmaiņas partnerību
projekts “The Influence of Books” (Latvija, Itālija, Rumānija, Turcija un Vācija).
Projekta galvenie mērķi – veicināt lasītprieku starptautiskā līmenī un radošu pieeju lasīšanai,
attīstīt valodas prasmes, komunikācijas spējas un kritisko domāšanu, apzināt valsts kultūras
mantojumu. Projekta īstenošana notika divos virzienos. Pirmkārt, tās ir ar lasīšanu saistītas aktivitātes
– skolēni katrā posmā padziļināti apguva vienu literāro žanru, piemēram, romāni/stāsti, filozofiskā
literatūra, dzeja, biogrāfijas un, otrkārt, tika strādāts pie blakusizpausmēm, piemēram, scenārija
sagatavošana, dzejas žurnāla veidošana, videofilmas uzņemšana. Projekta ietvaros aktīvi darbojās
piecas skolēnu grupas. Katras grupas kompetencē bija sava “nozare”: lasītprasme, informācijas
tehnoloģijas, kultūra, žurnālistika, māksla.
 2017./2018. – 2019./2020. m.g. Projekts 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”.
2019./2020.m.g. Olaines 2.vidusskolā pedagogu palīgi strādāja ar skolēniem, kuriem ir
nepieciešams īpašs atbalsts. Pedagogu palīgi strādāja ar 1. - 9.klašu skolēniem gan stundu laikā kopā
ar mācību priekšmetu skolotājiem, gan arī individuāli pēc stundām. 3. un 9. klašu skolēni savas
komunikācijas prasmes un latviešu valodas zināšanas katru darba dienu pilnveidoja Lasītprasmes
nodarbībās un Nodarbībās individualizētajam atbalstam. Tā kā šis projekts lielā mērā tiek īstenots, lai
paplašinātu skolu piedāvājumu dabaszinātnēs, tad 4.-8.klašu skolēni rudens brīvlaikā izmantoja
iespēju piedalīties ķīmijas laboratorijas nodarbībās “Eksperimentu skola”. Skolēniem ir pavērušās
plašākas iespējas vairāk uzzināt gan par dabaszinātnēm, gan pašiem aktīvi līdzdarboties dažādos
eksperimentos, gan saņemt nepieciešamo individuālo atbalstu. Kopumā visas aktivitātes paaugstina
pašu skolēnu pašvērtējumu, līdz ar to arī motivē mācību darbā sasniegt arvien labākus rezultātus.
Projekts turpināsies nākamajā mācību gadā.
 2019.g. IAC projekts „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”
 2020.g.-2022.g. Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolas apmaiņas partnerību
projekts “Friendship ie a Treasure” (Latvija, Rumānija, Turcija un Portugāle).
Mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos iegūtās godalgotās vietas un atzinības pierāda skolas
pedagogu un skolēnu ieinteresētību gūt labas zināšanas, tieksmi izprast dabā un sabiedrībā notiekošos
procesus un iesaistīties tajos. Gatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm un strādājot ar
skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, skolas pedagogi nopietni pievēršas individuālam darbam ar
skolēniem. Pedagoģiskās padomes un metodisko konferenču tēmas vienmēr atspoguļo visaktuālāko
izglītības jautājumu risinājumu meklējumus, piem.: “Vērtībizglītība Olaines 2.vidusskolā”, “Skolēnu
radošo spēju attīstība Olaines 2.vidusskolā”, „Projektu darbs Olaines 2.vidusskolā, kā skolēnu sadarbības
un individualitāti attīstoša, radošas domāšanas un talantus izkopjoša mācību metode”, “Skolēnu labvēlīgas
saskarsmes, runas kultūras un uzvedības veidošana”, “Kvalitatīva mācību stunda. Mācību stundas resursi,
iespējas un efektivitāte”, "Kompetenču pieeja mācību saturā", "Iekļaujošā izglītība: dažādas iespējas vienādas tiesības", “Caurviju prasmes attīstība. “Pašvadītā mācīšanās”, “Dziļā mācīšanās - SOLO
taksonomija”. u.c. Skolotāji tradicionāli dalās pieredzē savā starpā, ir izstrādāts vienotu kritēriju kopums
skolēnu personības attīstības dinamikas novērošanai un izvērtēšanai.
2019./2020. mācību gadu noslēdzot, skolā ir 30 klases un viena pirmsskolas klase (24 bērni), kopā 774
skolēni.
Skolā strādā 64 pedagogi (t.sk. 5 atbalsta personāla speciālisti), 5 interešu izglītības skolotāji un 36
tehniskie darbinieki.
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Stāžs
Pedagogu
skaits

Vecums
Pedagogu
skaits

Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža
Līdz 5
5 -10
11 - 20
21 - 30
11

Līdz 30
6

12

12

14

Pedagogu sadalījums pēc vecuma
30 - 39
40 - 49
50 - 59
15

15

19

Vairāk kā 30
20

60 un vairāk
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2019./2020. mācību gadā papildus mācību plānā noteiktajām mācību stundām, skolēniem tika piedāvātas
fakultatīvās nodarbības, individuālās un grupu darba nodarbības, konsultācijas visos mācību priekšmetos,
kā arī projektu darbu un ZPD izstrādāšana.
Skolā tika īstenota Ekoskolas vides izglītības programma, kura tika realizēta mācību stundās, projektu
nedēļā, kā arī iesaistot skolēnus dažādos projektos un ārpusstundu pasākumos.
Visi skolotāji strādāja, pamatojoties uz valsts pamatizglītības un vidējās izglītības mācību priekšmetu
standartiem un IZM paraugprogrammām, sastādītiem tematiskajiem plāniem un Olaines 2. vidusskolas
licencēto programmu mācību stundu plāniem.
Klašu grupas
Pirmsskola
1.- 4. kl.
5. - 9. kl.
10. – 12. kl.
Skolā kopā

Skolēnu skaits māc.
gada sākumā
24
284
388
90
786

Skolēnu skaits māc.
gada beigās
24
279
381
82
766

Klašu komplektu
skaits
1
11
16
3
31

No 2020.gada 13.marta, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, skolā tika īstenots attālināts
mācību process. Lai nodrošinātu mācību vielas apguvi, skolotāji izmantoja e-žurnāla piedāvātās iespējas,
pievienojot videostundu ierakstus, veidotās prezentācijas, uzdevumus un pārbaudes darbus dažādās
platformās, piem., uzdevumi.lv, skolas soma.lv, virtuālā skola u.c. Tiešsaistes nodarbībām tika izmantotas
platformas DISCORD un ZOOM.
Klases audzinātāji cieši sadarbojās ar skolēnu ģimeni un sociālo pedagogu, cenšoties panākt, lai visi
skolēni veiksmīgi iekļautos mācību satura jaunā apguves formā.
Dažiem skolēniem bija grūti mācīties attālināti, jo bija nepieciešama vecāku palīdzība un atbalsts. Lielākā
daļa skolēnu atzīst, ka apgūt mācību vielu klātienē skolā ir vieglāk nekā patstāvīgi mājās.
Mācību priekšmetos visās klasēs ir izņemtas gandrīz visas mācību tēmas. Neizņemtās tēmas skolotāji
plāno integrēt mācību saturā nākamajā mācību gadā.
Šajā mācību gadā eksāmeni 9.klasē tika atcelti valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Eksāmens
latviešu valodā nebija obligāts, bet 30 skolēni bija izvēlējušies to kārtot.
Mācību satura apguves kvalitāte ir laba.
2019./2020. mācību gadā skolā tika īstenotas 4 izglītības programmas:
1. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods: 01011121.
2. Speciālās
pamatizglītības
mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, izglītības programmas kods: 21015621.
3. Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods: 21011121.
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4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību
programma, izglītības programmas kods: 31013021.
Skolas īpašais piedāvājums ir:
 funkcionāla mācību vide: estētiskas un atbilstoši aprīkotas telpas kā izglītības programmu
realizēšanai, tā arī interešu izglītībai;
 mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, ilggadēja FEE ekoskolu
programmas īstenošana;
 valsts apmaksātas divas pagarinātās dienas grupas sākumskolas skolēniem;
 ilggadēji aprobēta skolēnu projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes sistēma;
 plašs un kvalitatīvs interešu izglītības bezmaksas piedāvājums;
 sporta nodarbības peldbaseinā, slidotavā, trenažieru, aerobikas zālē; papildus sporta stundas LOK
projekta “Sporto visa klase” ietvaros;
 Olaines novada pašvaldības stipendijas vidusskolēniem par labiem un teicamiem mācību
sasniegumiem;
 skolas tradīciju kopšana un kultūrvēsturiskā mantojuma izglītība, skolas muzeja izglītojošās
programmas;
 kvalitatīva atbalsta personāla komanda (psihologs, sociālais pedagogs, speciālie pedagogi,
logopēds, skolas medmāsa);
 aktīvs skolēnu parlaments un ekopadome;
 Olaines novada pašvaldības finansētās vasaras dienas ekonometne „Varavīksne” un diennakts
nometne “Pēddzinis”;
 ilggadēja un veiksmīga darba pieredze starptautiskajos projektos;
 iespēja vidusskolēniem piedalīties profesionālās pilnveides izglītības programmā jauniešiem
“Panākumu universitāte”;
 ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
aktivitāšu īstenošana (pedagoga palīga amats, “Panākumu universitātes” semināri, “Ekspertu
skola”, robotikas nodarbības un ikdienas pēcpusdienas latviešu valodas darbnīca pamatskolas
skolēniem.
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS
Skolas misija: Nodrošināt skolēnu personības attīstību un veiksmīgu dzīves prasmju apguvi.
Skolas vīzija: Mūsdienīga skola aktīvas, brīvas un atbildīgas personības iedvesmas avots mainīgajā
pasaulē.
Skolas vērtības:
 Katra cilvēka dzīves neatkārtojamība un patstāvība.
 Pasaules atveidojuma daudzveidība.
 Mobilitāte mainīgajā pasaulē.
 Personīga atbildība.
 Sadarbība un partnerattiecības.
 Inovācijas un radošums.
Skolas darbības mērķis ir izglītības vides veidošana un izglītības ieguves kvalitatīva procesa
organizēšana, kas nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā un
vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
Skolas darbības galvenie uzdevumi 2019./2020. mācību gadā:







Īstenot izglītības reformas nosacījumus:
- Īstenot mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši pirmsskolas izglītības
vadlīnijām.
- Nodrošināt latviešu valodas mācīšanas kvalitāti un kvalitatīvu izglītības procesu latviešu
valodā atbilstoši licencētajām izglītības programmām.
- Nodrošināt skolas gatavību kompetenču pieejas vispārējās izglītības mācību saturā
ieviešanai.
Sagatavoties divu pamatskolas izglītības programmu (21011121, 21015621) akreditācijai.
Sagatavot pedagoģiskās padomes sēdi “Caurviju prasmes attīstība. Pašvadītā mācīšanās”.
Veicināt skolēnu tikumības, sadarbības un līdzdalības attīstību mācību stundās, pasākumos,
jauniešu projektos.
Panākt vienotas skolotāju prasības pret skolēniem disciplīnas un kārtības uzlabošanai skolā.
Audzināšanas virzieni:

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g.

2019./2020.m.g.

Gatavojamies Latvijas valsts
simtgadei!

Svinam Latvijas valsts
simtgadi!

Tikumi un caurviju prasmes
(sadarbība, līdzdalība)

2.1 SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶU ĪSTENOŠANA 2017./2018.- 2019./2020. M.G.

Pamatjoma
Mācību saturs

2017./2018.
Kvalitatīvas izglītības
nodrošināšana atbilstoši
pamatizglītības un
vispārējās vidējās

2018./2019.
Kompetenču pieeja

2019./2020.
Izglītības reformas
nosacījumu īstenošana
saskaņā ar plānoto grafiku
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izglītības standartiem,
realizējot izvirzītos
mērķus un uzdevumus.

Rezultāti

Mācīšana un
mācīšanās

Rezultāti

vispārējās izglītības saturā.

visos izglītības posmos:
pāreja uz valsts valodu;
jaunā izglītības satura
ieviešana; valsts pārbaudes
darbu un centralizēto
eksāmenu kārtošana valsts
valodā 9. klasē.

Latviešu valodas
mācīšanas kvalitāte un
Pilnveidot vispārējās
kvalitatīvs izglītības
vidējās izglītības
process latviešu valodā
programmu.
atbilstoši licencētajām
izglītības programmām
2019./2020. m.g. eksāmena valsts valodā 9. klasēs darba izpildes vidējais
kopprocents – 67%. Pamatskolas beidzēji visos gados ir uzrādījuši augstākus
rezultātus nekā valstī uzrādītais latviešu valodas zināšanu rezultāts. Pedagogi
plānoti piedalījās kompetenču pieejas vispārējās izglītības saturā apguvē (kursi,
semināri, vebināri, pašizglītība).
Atbalsts pedagogiem
Prasmju un kompetenču
Izglītības reformas
par karjeras izglītības
attīstība un jauninājumi
nosacījumu īstenošana.
tēmu integrēšanu sava
mācību metodikā.
mācību priekšmeta
saturā.
Izglītojošie un
Izglītojošie un
audzināšanas pasākumi
audzināšanas pasākumi “Latvijai – 100”.
“Latvijai – 100”.
PPS “Māci audzinot!
PPS “Inkluzīva izglītība:
PPS “Pašvadīta
Latvijai – 100!”
dažādas iespējas-vienādas mācīšanās”.
tiesības”.
2019./2020.m.g. skolotāji gatavojās jaunās kompetenču pieejas ieviešanai
1.,4.,7.,10. klasēs, sadarbojoties skolotāju mācību jomu darba grupās. Skolotāji
dalījās pieredzē, pētīja jauno izglītības standartu, veidoja jaunus mācību priekšmetu
tematiskos plānus 1.,4.,7.,10.klasēs. Mācību jomu grupu darbu vadīja mācību jomu
koordinatori. Lai sniegtu mācību jomu koordinatoriem atbalstu, Olaines novada
pašvaldība abu novada skolu mācību jomu koordinatoriem organizēja izglītojošus
seminārus ar izglītības konsultantu Ingu Pāvulu. Tika plānota arī abu skolu
sadarbība metodiskajās dienās.
Skolas vadības komanda apmeklēja kursus un seminārus, lai iedziļinātos jaunās
vispārējās vidējās izglītības programmas veidošanas jautājumos. 2019./2020.m.g.
skolotāju metodiskā darba tēma - „Skolotāju profesionālā pilnveide ceļā uz
SKOLA2030”. Visu mācību gadu skolotāji pētīja jauno izglītības standartu, mācību
stundās attīstīja skolēnu prasmes izvirzīt stundas mērķi, veikt pašvērtējumu un
izvirzīt individuālos mācību mērķus, paplašināja savas zināšanas par pašvadītās
mācīšanās metodēm.
Skola organizēja 9.klašu skolēnu, vidusskolēnu un skolēnu vecāku aptauju par
izvēļu groziem vidusskolā. Izanalizējot anketēšanas rezultātus, tika veidoti divi
vidējās izglītības programmas virzieni: dabaszinību virziens ar iespēju padziļināti
apgūt matemātiku, fiziku un ķīmiju, un matemātikas virziens ar padziļināto
matemātikas, angļu valodas un bioloģijas apguvi. Vidusskolēniem ir iespēja apgūt
specializētus kursus: astronomija, kompleksie skaitļi, publiskā uzstāšanās,
mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra.
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Skolēnu sasniegumi

Uzlabot izglītojamo
sasniegumus zinātniski
pētnieciskajā darbībā.
Piedalīties starpnovadu
konkursā.

Paaugstināt izglītojamo
mācīšanās motivāciju.
Veikt skolēnu aptauju par
savas izaugsmes
plānošanu.

Skolēnu mācīšanās
prasmju un sasniegumu
izaugsme ikdienas darbā.

Rezultāti

2019./2020. m.g.- Vidējo izglītību ieguvuši visi - 29 skolēni. Vidējais kopprocents
CE skolā ir augstāks nekā valstī angļu valodā, matemātikā, vēsturē, fizikā, bet
zemāks – latviešu valodā un ķīmijā. Pamatizglītību ieguvuši visi - 63 skolēni.
Visiem skolēniem, kuriem bija nepietiekami mācību sasniegumi mācību
priekšmetos 1.semestrī, tika sastādīti individuālie atbalsta pasākumu plāni
2.semestrim, tika informēti skolēnu vecāki par nepieciešamo atbalstu. Notika
individuālas pārrunas ar skolēniem par grūtībām mācībās. Tika veikta sistemātiska
ikmēneša skolēnu mācību sasniegumu kontrole, sadarbojoties klašu audzinātājiem,
priekšmetu skolotājiem, DVMD un skolas atbalsta personāla komandai. Skolēniem
ir organizētas individuālās un grupu nodarbības pēc ESF projekta "Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

Atbalsts skolēniem

Rezultāti

Karjeras izglītība.
Mērķtiecīgi palīdzēt
visu vecuma grupu
izglītojamiem apzināt
savas spējas un
intereses.

Skolēnu un vecāku aptauja
par skolēnu atbalstu.
Skolēnu sasniegumu
prezentācija “Savu spēju
un interešu izmantošana
dzīvē”.

Atbalsts skolēnam iekšējās
kārtības noteikumu
ievērošanā.

Pozitīvu mācību
sasniegumu
popularizēšana.
2019./2020. m.g. klašu audzinātāji organizēja klašu audzināšanas stundas pa
tēmām: sevis apzināšanās, mērķtiecība, savstarpējās attiecības, konfliktu risināšana
un ētiskās vērtības. Projektu nedēļas laikā un arī turpmākajās klašu audzināšanas
stundās, katra klase pārrunāja un izstrādāja savus uzvedības noteikumus,
apbalvošanas un sodu sistēmu.
Ir izstrādāta

un tiek ievērota “KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTI
EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI OLAINES 2. VIDUSSKOLĀ”.
Skolas vide

Rezultāti

Kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana.

Atbilstošas izglītības vides
izveide
pirmsskolas
bērniem.
Vienotu
prasību
nostiprināšana
skolas
mācību un audzināšanas
vidē.
Skolā ir izveidota pirmsskolas klase ar atbilstošu aprīkojumu un mācību zonām.
Pirmsskolas izglītības programmu īsteno kvalificēti pedagogi, kuri veiksmīgi veido
bērniem piemērotu izglītības vidi.
Pilnveidota audzināšanas darbība izglītības procesā, t.i., katrā mācību stundā tiek
veicināta skolēnu vērtīborientācija un attieksmes veidošana pret sevi, citiem
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cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti. Ārpusstundu
aktivitātēs un interešu izglītībā palielinās to pasākumu skaits, kas vērsti uz skolēnu
pašaudzināšanu, radošo pašrealizāciju, sociālo prasmju attīstību, vērtīborientāciju
un karjeras izaugsmi.
Katrs pārkāpums tiek uzskaitīts un pedagoģiskā atbalsta komanda izvēlas
risinājumu pārkāpumu novēršanai un prevencijai. Olaines 2. vidusskolā iekšējās
kārtības noteikumi tiek pieņemti demokrātiski, iesaistoties pedagogu kolektīvam,
skolēnu parlamentam un skolas padomei. Skola ir aktualizējusi un pilnveidojusi savu
mājaslapu www.olaine2vsk.lv Katrā mācību kabinetā izvietoti plakāti, kuros ir
atspoguļota skolas vīzija, misija un vērtības. Kabinetu noformējumā izmantoti
konkrētā mācību priekšmeta simboli, kā arī telpu noformējumā plaši popularizētas
kultūras kanona un Latvijas Republikas simtgades vērtības. Nozīmīga loma skolas
dzīvē ir atvēlēta skolas muzejam. Muzeja darbība ir daudzveidīga, bet tā prioritāte
ir virzīta uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Resursi

Rezultāti

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana
Rezultāti

MIC un trenažieru zāles
remonts, aprīkojuma
iegāde.

Telpu izmantošanas
optimizācija.

Resursu piesaistīšana
kvalitatīva mācību procesa
un estētiskas un drošas
vides nodrošināšanai un
uzturēšanai.
Skolas telpas ir funkcionālas, tīras, kārtīgas, moderni aprīkotas, drošas un atbilst
izglītības programmu realizācijai.
2020.gadā ir izveidota dabaszinību mūsdienīga laboratorija, līdz ar telpu
modernizāciju skola varēs kvalitatīvi realizēt Valsts izglītības satura centra ESF
projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (“Skola 2030”).
Izglītojošie un
Pamatskolas izglītības
Labvēlīgo nosacījumu
audzināšanas pasākumi veidošana mācīšanas
programmu akreditācija.
“Latvijai – 100”
pieejas maiņai skolā.
Skolas akreditācija.

Olaines 2. vidusskola un izglītības programmas ir akreditētas uz 6 gadiem.
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
2020.gada ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai
Joma/Kritērijs

Ieteikumi

1.

Sistemātiski nodrošināt audzināšanas darba izvērtēšanu, pamatojoties uz
datos balstītiem rādītājiem.

2.1.
2.1.

Visās mācību stundās noteikt plānoto sasniedzamo rezultātu.
Organizēt pieredzes apmaiņu un mācības pedagogiem par mācību stundas
didaktisko daļu jaunā pamatizglītība standarta kontekstā.

2.2.

Mācību procesā aktualizēt mācību stundas procesu no skolotājcentrēta uz
skolēncentrētu, respektējot izglītojamo vecumposma raksturīgās iezīmes
un, dažādojot pedagogu izmantotos didaktiskos modeļus, mācīšanas
procesā.

4.4.

Veicināt karjeras izglītības jautājumu mērķtiecīgu integrēšanu mācību un
audzināšanas darbā.

4.5.

Aktualizēt individualizācijas un diferenciācijas pieeju mācību priekšmetu
stundās, nodrošinot mācīšanas un mācīšanās procesa norisi pielāgotu
izglītojamā individuālajām īpatnībām.

6.2.

Nodrošināt pedagogu profesionālās izaugsmes veicināšanas pasākumus,
kas saistīti ar profesionālu valsts valodas lietošanu mācību stundās.

7.1.

Pilnveidot skolas mācību gada darba plāna formu un saturu, nosakot tajā
mācību gada prioritātes.

7.2.

Strukturēt skolas Pedagoģiskajā padomē, metodiskajā padomē,
metodiskās komisijās/mācību jomu komisijā, apspriedēs pie vadības u.c.
skolas institūciju sanāksmēs/sēdēs izskatāmo jautājumu loku.

7.2.

Aktualizēt pedagogu pašvērtējuma pārskatāmību un sasaisti ar skolas
mācību gada prioritātēm.

Akreditācijas komisijas ieteikumu īstenošana tika apgrūtināta ārkārtējās situācijas dēļ. Rekomendāciju
īstenošanas pasākumi ir iekļauti 2020./2021. māc. gada skolas darba plānā.
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR
KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
4.1. MĀCĪBU SATURS – SKOLAS ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Skolā tika īstenotas 4 licencētas izglītības programmas
Izglītības
programmas
nosaukums

Kods

Licences
Nr. un
datums

Akreditācij
as termiņš
līdz

Izglītojamo
skaits

Izglītojamo
skaits

Izglītojamo
skaits

2017./2018.m.g

2018./2019.m.g

2019./2020.m.g

Sāk.

Pirmsskolas
izglītības
mazākumtautību
programma
Speciālās
pamatizglītības
mazākumtautību
programma
izglītojamajiem
ar mācīšanās
traucējumiem
Pamatizglītības
mazākumtautību
programma
Vispārējās
vidējās
izglītības
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas
virziena
mazākumtautību
programma

Beig

Sāk.

Beig

Sāk.

Beig.

01011121

Licencēšanas
ID V_1208
02.05.2019.

Bez termiņa

0

0

0

0

24

24

21015621

V-2973
07.10.2010

03.03.2026

23

26

28

32

27

26

21011121

V-4405
28.06.2011.

03.03.2026

671

667

658

649

645

660

31013021

V-8977
13.02.2017.

12.03.2024

30

31

60

57

90

90

Visas skolas piedāvātās izglītības programmas ir licencētas un atbilst Valsts vispārējās izglītības
standartam un attiecīgai izglītības pakāpei. Visas izmaiņas tiek veiktas atbilstoši MK noteikumiem un ir
apstiprinātas ar skolas direktora rīkojumiem.
Visas mācību priekšmetu programmas, pedagogu tarifikācijas saraksts un mācību stundu plānā
ietverto stundu skaits ir atbilstošs katrai licencētajai programmai. Visi pedagogi pārzina izglītības
standartus, izmanto VISC izstrādātos mācību priekšmetu programmu paraugus, izprot mācību priekšmeta
standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina mācību priekšmeta obligāto saturu, pielieto valstī noteikto
skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Skolēnu mācību slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Mācību
priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktora rīkojumu un atbilst licencētajām izglītības
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programmām. Par izmaiņām stundu sarakstā skolēni un skolotāji tiek savlaicīgi informēti, izmaiņas
pieejamas ziņojumu stendā un e-žurnālā.
Mācību satura apguves norisi analizē administrācijas sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs,
atbalsta personāla sanāksmēs atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm. Skolā realizējamo izglītības
programmu saturs atspoguļojas pedagogu izstrādātajos tematiskajos plānos e-žurnālā. Periodiski tiek
veikta tematisko plānu pilnveide atbilstoši skolas darbības mērķiem un uzdevumiem un pedagogu veiktā
pašvērtējuma rezultātiem. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas tematisko plānu korekcijas, 2 reizes
gadā tiek analizēta tematisko plānu izpilde un mācību satura apguve. Katras mācību tēmas apguvei
paredzētais laiks ir optimāls, tas saskan ar ierakstiem klases žurnālos. Ir izstrādāts un visiem pieejams
mācību priekšmetu konsultāciju grafiks.
Par standartu realizācijas kvalitāti liecina skolēnu mācību rezultāti valsts pārbaudes darbos. Lai
nodrošinātu mācību satura apguvi, lielākā daļa pedagogu savlaicīgi informē skolēnus par pārbaudes darba
laiku, saturu un vērtēšanas kārtību, to pārrauga skolas administrācija. Mācību satura apguvei pedagogi
izmanto dažādas mācību metodes un metodiskos paņēmienus, dažādas skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšanas formas.
Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā pēctecību, skolēnu sagatavotības līmeni un spējas, paredzot laiku
darbam ar talantīgiem skolēniem, kā arī skolēniem ar grūtībām mācībās. Skolēniem ar mācību
traucējumiem pedagogi sadarbībā ar atbalsta personālu izstrādā, realizē un analizē individuālo izglītības
plānu. Pedagogi īsteno plānoto individuālo darbu un atbalsta pasākumus.
Klases audzinātāji katra mācību gada sākumā izstrādā klases audzināšanas plānu, izvirzot mērķi un
uzdevumus konkrētam gadam konkrētai klasei, ņemot vērā vecumposmu īpatnības un pēctecību. Klases
audzināšanas plāns atbilst skolas attīstības plāna uzdevumiem un skolas gada darba plānam.
Skolas administrācija koordinē mācību priekšmetu programmu izvēli, regulāri pārrauga mācību
priekšmetu tematisko plānu izpildi, kā arī nodrošina pedagogiem konsultācijas, pieredzes apmaiņu,
nepieciešamo informāciju un resursus, veicina un organizē pedagogu sadarbību mācību priekšmetu
tematisko plānu izstrādē. Mācību gada beigās tiek analizēti pedagogu darba pašvērtējumi un, plānojot
turpmāko darbu, ņem vērā pedagogu ieteikumus. Metodiskā padome darbojas, pamatojoties uz skolas
Metodiskās padomes reglamentu, un vada metodisko darbu skolā. No 2019./2020.m.g. metodiskais darbs
tika organizēts skolotāju metodiskās apvienībās (SMA) ar jomu koordinatoru (JK) konsultācijām un
mazās darba grupās. No 2020./2021.m.g. skolotāji sadarbojas mācību jomu grupās (MJG).
Pamatojoties uz valsts attīstības prioritātēm un ņemot vērā Olaines novada domes un Skolas
padomes ieteikumus, ar 2017./2018. māc. gadu vidusskolā tiek īstenota Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Ar 2020./2021.m.g. 10.klasē ir uzsākta
Vispārējās vidējās izglītības programmas (virziens “Dabaszinības un matemātika”) īstenošana.
Daudzveidīgu interešu izglītības programmu īstenošanu regulē interešu izglītības nodarbību
saraksts. Trīspadsmito gadu pēc kārtas skola veiksmīgi darbojas starptautiskajā Ekoskolu programmā
FEE, veicinot skolēnu personības attīstību. Vides izglītības jautājumi ir integrēti mācību priekšmetu
programmās.
Skolas audzināšanas programmas mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti, ievērojot valsts audzināšanas
vadlīnijas un valsts izvirzītās audzināšanas darba prioritātes. Programmā vispusīgi un pēctecīgi iekļautas
tēmas, kas veido skolēnu attieksmi pret sevi, citiem, sabiedrību, valsti, dabu, darbu, kultūru u.c.
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Mācību satura apguve izglītības programmās 2019./2020. m. g.
Mācību saturs apgūts
Izglītības programma

Klašu grupa,
skolēni

(/,+, 4-10 balles)
Skolēnu skaits
kopā

apguva

24

24

100%

1. - 9. kl.

660

652

98,8%

1. kl.

72

71

98,6%

2. - 8. kl.

525

515

98,1%

9. kl.

63

63

100%

10.-12.kl.

82

82

100%

26

25

96,2%

766

755

98,6%

Mazākumtautību pirmsskolas izglītības
programma

Mazākumtautību pamatizglītības programma

Vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena mazākumtautību programma

%

Speciālā pamatizglītības mazākumtautības
programma izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem

1.-9.kl.

Visās izglītības programmās

1. – 12. kl.

2019./2020. m.g. mācību satura apguvē skolēni ir uzrādījuši sekojošus gada rezultātus:
Kritērijs “Mācību saturs” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam LABI. To pamato šāda informācija:
-

Divas pamatizglītības programmas tika veiksmīgi akreditētas 2019./2020. m.g. februārī.
Gatavojoties 2020/2021.m.gadam skolotāju kolektīvs ciešā sadarbībā ar 9.klašu skolas skolēniem
un viņu vecākiem izveidoja jaunu vidējās izglītības programmu 10.klasei.
Skola ieguva pirmsskolas programmas īstenošanas pozitīvu pieredzi (pirmais gads).

Kritērija “Mācību saturs” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.māc.gadu:
-

-

Pilnveidota audzināšanas darbība izglītības procesā, t.i., katrā mācību stundā tiek veicināta skolēnu
vērtīborientācija un attieksmes veidošana pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras
vērtībām, sabiedrību un valsti.
Iegūta pieredze izglītības programmu īstenošanā attālināti.
Visās izglītības programmās 755 (98,6%) skolēni no 766 skolēniem ir pilnībā apguvuši atbilstošās
izglītības programmas mācību saturu. (No 1.-12. klasei 46 skolēni (6,2%) mācību saturu ir
apguvuši teicami un izcili. No 1.-12.klasei 26 (3,5%) skolēniem ir nepietiekami mācību
sasniegumi vienā vai vairākos mācību priekšmetos. 1.klasēs augsta un optimāla līmeņa mācību
sasniegumi ir gandrīz visiem (71) skolēniem, kas sastāda 98,7%).
14

Kritērija “Mācību saturs turpmākās attīstības vajadzības:
-

Kompetenču pieejas mācību saturā (lietpratības izglītības) nodrošināšana.
Pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā
Atbalsta un attīstības pasākumi kompetenču pieejā balstītas izglītības satura īstenošanai 1., 4., 7.,
10. klasēs.

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
4.2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE
Skolā ikdienas mācību sasniegumu fiksēšanai un kopsavilkumu veidošanai tiek izmantots e-žurnāls,
pedagogi ierakstus veic regulāri, skolas administrācija veic ierakstu uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, nepilnību gadījumā izsaka priekšlikumus pārrunās ar pedagogiem. Skolā ir izveidota mācību
sasniegumu e-datu bāze, tajā tiek apkopota mācību sasniegumu informācija, kura tiek izmantota mācību
procesa analīzei un pilnveidošanai.
Skolēni un vecāki par mācību uzdevumiem un sasniegumiem tiek informēti caur skolēnu
dienasgrāmatām un ar e-žurnāla palīdzību. Izmantojot e-žurnālu, skolēnu vecākiem ir iespējas iegūt
vispusīgu informāciju par bērna mācību sasniegumiem un sazināties ar attiecīgo mācību priekšmeta
pedagogu, klases audzinātāju vai skolas administrāciju.
Katru mēnesi klases audzinātājs izsniedz skolēniem e-žurnāla izdruku ar saņemtajiem vērtējumiem
un mācību stundu kavējumiem. Par aktualitātēm skolā vecāki tiek informēti ar skolēnu dienasgrāmatas un
e-žurnāla palīdzību. Visi klašu audzinātāji apgalvo, ka skolēni pārrunā ar viņiem savas problēmas. Skolas
mājas lapā pieejama visa aktuālākā informācija par ārpusstundu pasākumiem, mācību un audzināšanas
darbu. Divas reizes gadā skola organizē skolēnu vecāku konsultācijas un klašu vecāku sapulces. Mācību
gada sākumā tiek rīkota 1.-12.klašu skolēnu vecāku kopsapulce, februārī – vecāku konference par
aktuāliem izglītības jautājumiem. Būtiska nozīme ir saiknei ar skolēnu vecākiem, ko nodrošina Skolas
padomes darbība. Skolas administrācija veic aptaujas sistēmā Edurio un klātienē, lai uzzinātu skolēnu un
vecāku viedokli un ieteikumus mācību procesa pilnveidošanai. Tie tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko
darbu.
Mācību procesā tiek plaši izmantotas IT, gandrīz visi pedagogi ir apguvuši prasmi strādāt ar
informācijas tehnoloģijām. Mūsdienu mācību procesa nodrošināšanai pedagogi izmanto video projektorus,
interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras, interaktīvo balsošanas pulšu komplektu. Katrā kabinetā ir dators
un internets. Pedagogi izvieto mācību vielu skolēniem mācību e-vidē. Matemātikas un dabaszinātņu
skolotāji piedāvā 7.-12.klašu skolēniem pašmācībai izmantot platformas dzm.lu.lv resursus. Angļu valodā
tiek izmantoti tiešsaistes uzdevumi par atbilstošo tēmu. Starptautiskajā e-apmācības platformā MIKSIKE
2.-4.klasei skolēni mācās un pilda konkursa “Rēķini galvā” uzdevumus. Latviešu valodas un literatūras
skolotāji mācību procesā izmanto vietni letonika.lv.
Skolotāju metodisko apvienību (SMA) darbs tika pārveidots mācību jomu grupās (MJG),
pedagogiem savstarpēji sadarbojoties jomu koordinatoru vadībā. MJG iesaistās skolas darba plānošanā un
analīzē, tiek plānota pedagogu tālākizglītība, organizēta pieredzes apmaiņa - labās prakses piemēru
popularizēšana. Katra MJG izstrādā detalizētu gada darba un pasākumu plānu, tie savukārt tiek apvienoti
vienā e-dokumentā. Metodisko darbu skolā koordinē direktora vietnieki izglītības jomā. Konsultācijas un
atbalstu priekšmetu skolotājiem nodrošina mācību jomu koordinatori, administrācija, mentors, kā arī
starpnovadu un valsts līmeņa semināri un konferences. Profesionālās pilnveides kursus pedagogiem plāno
un organizē arī skolas administrācija, sadarbojoties ar pašvaldības izglītības speciālistu, Olaines Pieaugušo
izglītības centru vai citām institūcijām, piem. visiem skolas pedagogiem tika organizēti kursi, kas
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pilnveidoja pedagogu kompetences bērnu tiesību un iekļaujošās izglītības jautājumos. Skolā tiek
organizētas izglītojošas un pētnieciskas pedagoģiskās padomes sēdes un konferences ar izglītības
speciālistu piedalīšanos, tās atbilst mācību gada prioritātēm un skolas metodiskajai tēmai.
Mācību procesā pedagogi izmanto mācību metodes un paņēmienus, kuri atbilst izvirzīto mērķu un
uzdevumu sasniegšanai stundā. Plaši tiek pielietotas interaktīvās metodes un informācijas tehnoloģijas,
kas motivē skolēnus mācīties. Lielākā daļa pedagogu apgalvo, ka skolēni izmanto daudzpusīgas mācīšanās
metodes. No pedagogu pašvērtējumiem un mācību stundu vērojumiem, kā arī aptauju rezultātiem, var
secināt, ka lielākā daļa pedagogu mācību procesā izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas
atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmetu specifikai un saturam. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas.
Mājas darbi skolēniem tiek uzdoti mērķtiecīgi, taču to apjoms ne vienmēr ir sabalansēts starp dažādiem
mācību priekšmetiem, par ko liecina veiktais mājas darbu monitorings 1.-12.klasēs. Monitoringa rezultāti
tika apspriesti pedagogu informatīvajā sanāksmē un Skolas padomes sēdē.
Pedagogu un skolēnu sadarbība mācību procesā notiek mācību stundās, konsultācijās, gatavojoties
olimpiādēm un konkursiem, īstenojot dažāda līmeņa projektus. Lai pilnveidotu skolēnu pētnieciskās
prasmes, vidusskolēni un pedagogi sadarbojas, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Pamatskolas
skolēniem ir organizētas “Eksperimentu skolas” nodarbības.
Skolas pedagogi iesaistās jauno mācību līdzekļu veidošanā un aprobācijā, piemēram, latviešu
valodas un literatūras skolotāji piedalās LVA projektos, veidojot uzdevumus darbam ar interaktīvo tāfeli
un aprobējot latviešu valodas un literatūras mācību materiālus 7.-9.klasēm mūsu skolā.
Plānojot audzināšanas darba saturu, klases audzinātāji izstrādā audzināšanas plānu, balstoties uz
“Klases stundu programmas” paraugu (VISC 2016), Olaines 2.vidusskolas audzināšanas darba
programmu, klases raksturojumu un skolēnu vajadzībām, kā arī ievērojot mūsdienu aktualitātes, saikni ar
reālo dzīvi, valsts un novada prioritātes.
Mācību priekšmetu programmu realizēšanā saikni ar reālo dzīvi pedagogi īsteno, piedāvājot
skolēniem praktiska satura uzdevumus, projektu darbus, muzejnodarbību apmeklēšanu; vadot mācību
stundas ārpus klašu telpām, veidojot dažādus pētnieciskos projektus, organizējot mācību ekskursijas, kuras
apmaksā pašvaldība. Rūpīgi tiek plānoti un īstenoti “Latvijas skolas somas” pasākumi. Skola izmanto
iespējas aicināt uz mācību un audzināšanas stundām nozares speciālistus un apgūt izglītojošās
programmas, kuras piedāvā augstskolas un organizācijas. 10.-12.klašu skolēniem klašu audzinātāji
tradicionāli organizē mācību ekskursijas uz izstādi “Skola” Ķīpsalā, tādējādi veicinot skolēnu tālākās
izglītības un karjeras izvēli. Klases audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un aicinātie uz skolu
speciālisti palīdz skolēniem apzināt savas īpašības un vēlmes nākamās profesijas izvēlē. Pedagogi iekļauj
mācību saturā karjeras izglītības tēmas. Skolas muzejs organizē vecāko klašu skolēniem tikšanās ar
profesiju pārstāvjiem, skolas absolventiem.
Pedagogi veicina skolēnu pašvērtēšanas prasmju attīstību, izmantojot dažādus skolēnu pašvērtējuma
paņēmienus, kas sekmē viņu izaugsmi un motivē apgūt zināšanas un prasmes. Skolēnu pašvērtēšanas
prasmes tiek mērķtiecīgi pilnveidotas jau no 1.klases, pašiem vērtējot mācību uzdevumu izpildi un
salīdzinot to ar pedagoga vērtējumu. 2019./2020. māc. gadā skolas metodiskā tēma bija “Pašvadītā
mācīšanās”.
2019./2020. mācību gadā tika vērotas 73 mācību stundas. Analizējot vērotās mācību stundas, var
secināt, ka gandrīz visi skolotāji nodrošina latviešu valodas mācīšanas kvalitāti un kvalitatīvu izglītības
procesu atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Lai nostiprinātu savas latviešu valodas prasmes,
18 skolotāji mācību gada laikā apmeklēja latviešu valodas kursus, gandrīz visi izmanto latviešu valodu
darba vidē, strādājot skolotāju darba grupās, uzstājoties pedagoģiskajās padomes sēdē un citās sanāksmēs.
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4.2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE
Skola informē skolēnus par mācību darbam izvirzītajām prasībām katrā mācību priekšmetā, par to
atbild mācību priekšmeta skolotājs. Septembrī mutiski un dienasgrāmatās 3.,6.,9.,12. klašu skolēni saņem
informāciju par Valsts pārbaudes darbiem. Divas reizes mācību gadā 3.,6.,9.,12. klašu skolēniem direktora
vietnieki novada instruktāžas par Valsts pārbaudes darbu norisi. Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka katras
tēmas apguvei atvēlētais laiks ir pietiekams, lai viņi spētu apgūt paredzēto materiālu.
Skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības un sasniedzamo rezultātu katrā mācību
priekšmetā, lielākā daļa skolēnu mērķtiecīgi darbojas tā sasniegšanā. Pedagogi izmanto daudzveidīgas
metodes un darba formas visu skolēnu motivēšanai rezultatīvam mācīšanās darbam. Vairāk nekā puse
skolēnu apstiprina, ka skolotāji mācību stundā piedāvā dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Gandrīz
visās mācību stundās pedagogi piedāvā skolēniem izmantot dažādas sadarbības formas: projektu darbs,
savstarpējā vērtēšana, grupu darbs u.c. Veiksmīgākai skolēnu sadarbībai pedagogi izmanto projektu
metodi, maina skolēnu solu izvietojumu mācību kabinetos, vada stundas ārpus klases telpām. Skolēni
strādā pāros, grupās, palīdz cits citam mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību un ārpusskolas
pasākumos un projektos. Saikne ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm tiek
nodrošināta skolas projektu nedēļas ietvaros pamatskolā. Projektu nedēļas tēma ir tieši saistīta ar
ekoskolas programmu, aktualitātēm skolā, novadā, valstī. Projektu nedēļas laikā norisinās pētījumi,
informācijas vākšana, apkopošana, prezentēšana, objektu modelēšana, ekskursijas, pārgājieni, labdarības
akcijas, brīvprātīgais darbs, koncerti, iestudējumi un citas radošas aktivitātes.
Pedagogi veicina skolēnu mācīšanos mācību stundās, pielietojot interaktīvās metodes un
informācijas tehnoloģijas – datortehniku, video projektorus, interaktīvās tāfeles un citas darba formas,
piem., skolēnu radošos un projektu darbus, zinātniski pētnieciskus darbus, olimpiādes, konkursus,
tematiskus pasākumus. Vairāk nekā puse aptaujāto skolēnu atbildēja, ka mācību procesā izmanto
mūsdienīgu tehniku, un lielākā skolēnu daļa apgalvo, ka viņiem stundās ir interesanti un viņi strādā radoši.
Mācību procesā un ārpusstundu darbā skolēniem ir pieejami datori divos informātikas kabinetos un
bibliotēkas lasītavā. Katrā mācību telpā ir dators, internets. 13 telpas aprīkotas ar interaktīvām tāfelēm, 29
- ar video projektoriem. Sporta aktivitātēm skolēni izmanto sporta, aerobikas un trenažieru zāles. Lai
pilnvērtīgi apgūtu mācību priekšmeta saturu sportā, skolēni izmanto stadionu, kas ir blakus skolai,
peldbaseinu un slidotavu. Vecāko klašu skolēni piedalās Olaines novada domes jauniešu projektu
konkursos un piesaista papildus finansējumu, lai mācību priekšmetos (latviešu valodā, matemātikā, fizikā,
mākslā, vēsturē u.c.) apgūtās zināšanas izmantotu savu ideju īstenošanā.
Skolā ir noteikta kārtība darbam ar skolēnu mācību stundu kavējumiem. Sadarbībā ar klases
audzinātāju, sociālo pedagogu un skolas administrāciju notiek sarunas ar skolēniem un viņu vecākiem,
kurās tiek izvērtēti kavējumu iemesli un tālākā rīcība. Nepieciešamības gadījumā skola sadarbojas ar
bāriņtiesu, sociālo dienestu un pašvaldības administratīvo komisiju.
Informācija par skolēnu sasniegumiem un izaugsmi skolā tiek regulāri apkopota un analizēta,
izmantojot e-žurnāla un skolas e-datu bāzes piedāvātās iespējas. 1.semestra un mācību gada beigās
pedagogi analizē savu darbu, klašu audzinātāji analizē audzināmās klases mācību rezultātus, seko skolēnu
izaugsmei, meklē risinājumus sasniegumu uzlabošanai, strādā ar skolēniem individuāli, sadarbojas ar
administrāciju, atbalsta personālu un vecākiem. Priekšmetu skolotāji veic skolēnu mācību sasniegumu
dinamikas izpēti, analizē rezultātus, seko skolēnu izaugsmei, rezultātus izmanto skolēnu motivēšanai,
darba metožu maiņai, diferenciācijai. Skolēnu mācību sasniegumus analizē pedagoģiskās padomes sēdēs,
metodiskajās katedrās ar mērķi plānot un saskaņot tālāko rīcību. Skolā ir izveidota sistēma darbam ar
skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Lai palīdzētu skolēniem, viņu vecākiem, risinātu un novērstu
problēmas, pedagogi sistemātiski sadarbojas ar skolas atbalsta personālu. Visos mācību priekšmetos
saskaņā ar konsultāciju grafiku notiek konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai un mācību sasniegumu
uzlabošanai. Konsultāciju grafiks ir pieejams visiem skolēniem, informāciju par konsultāciju apmeklēšanu
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priekšmeta skolotājs ieraksta e-žurnālā. Lielākā skolēnu daļa apgalvo, ka viņiem ir iespēja apmeklēt
mācību priekšmetu konsultācijas.
10.-12.klašu audzinātāji veido skolēnu mācību sasniegumu reitingu un veic skolēnu vidējā
vērtējuma dinamikas izpēti, kas palīdz motivēt skolēnus paaugstināt savas sekmes. Motivēšanai skola
izmanto vidusskolēnu apbalvošanu ar balvu „Gudrā pūce”, tā tiek piešķirta skolēniem, kuru mācību
sasniegumu vērtējumi gadā nav zemāki par 8 ballēm.
Skolēni apmeklē novada un valsts organizētos pasākumus. Novada sporta, kultūras un piemiņas
pasākumos vecāko klašu skolēni piedalās kā brīvprātīgie organizatori un palīgi. Skolēni apmeklē un
piedalās Olaines jauniešu centra „Popkorns” aktivitātēs: darbnīcās, karjeras dienās, organizētajās tikšanās
ar profesionāļiem, politiķiem u.c.
Mācību procesā skolēni, izmantojot dažādas pašvērtējuma formas, piedaloties olimpiādēs,
konkursos un skatēs, pārliecinās par apgūtajām prasmēm un individuālo izaugsmi. Skolēnu pašvērtējums
veicina viņu atbildību un aktīvu iesaistīšanos mācību darbā un ārpusstundu pasākumos. Tomēr ne visi
skolēni ir motivēti atbildīgi mācīties. Vidusskolēnu mācīšanās motivāciju veicina arī Olaines novada
domes piešķirtās stipendijas skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējumi semestrī nav zemāki par 7
ballēm. Skola lepojas ar procentuāli lielo skolēnu skaitu, kas saņem stipendijas.
Mācību gads

Semestris

10.kl.

11.kl.

12.kl.

2012./2013.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

8
18
4
9
4
15
9

13
13
9
7
20
22
5
4
6
6
4
5
13
7
9
8

1
2
11
11
9
9
20
15
4
2
6
7
6
5
6
8

2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.
2019./2020.

3

Skolēnu
skaits
14
23
20
36
29
35
25
28
10
12
10
27
19
21
15
19

% kopēja skaita
27%
29%
37%
44%
59%
54%
61%
41%
22%
16%
13%
36%
23%
26%
28%
23%

2019./2020. mācību gadā gandrīz visi skolēni (99%) ir apguvuši paredzēto mācību saturu,
pabeiguši kārtējo klasi un ir pārcelti nākamajā klasē vai pabeiguši skolu. 12. klases 29 skolēni pabeidza
mācības skolā – 100 % skolēnu. Visi (63 skolēni) 9. klašu skolēni pabeidza skolu– 100 % skolēnu.
2019./2020. m.g. septiņi skolēni tika atstāti uz otro mācību gadu, vienam skolēnam ir jāturpina izglītība
1.klasē pēc speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem.
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4.2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA
Skolēnu mācību darba vērtēšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām. Lai
noteiktu vienotas prasības skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, ir izstrādāta Olaines 2.vidusskolas
skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Lai uzlabotu mācību darbu un skolēnu mācību
sasniegumu izvērtēšanas kvalitāti, 2018./2019. mācību gadā tika aktualizēta Skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība. Pedagogu kolektīvs turpināja darbu analītiskās darbības prasmju izkopšanā un
pilnveidošanā, apguva e-žurnāla Mykoob lietošanas prasmes gan skolēnu pārbaudes darbu mācību
sasniegumu atspoguļošanā, gan analīzē. Visi priekšmetu skolotāji veica e-žurnālā Mykoob skolēnu
pārbaudes darbu uzdevumu aprakstus, mācību sasniegumu analīzi un izmantoja tās rezultātus skolēnu
mācību motivācijas paaugstināšanai un mācību sasniegumu uzlabošanai. Vērtēšanas formas atbilst
skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.
Pedagogi izmanto visus vērtēšanas veidus - diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo vērtēšanu.
Mācību sasniegumu vērtēšanā tiek izmantoti daudzveidīgi metodiskie paņēmieni atbilstoši mācību procesā
izmantotajām mācību metodēm. Mācību priekšmetu metodiskajās katedrās pedagogi vienojas par
detalizētu mācību sasniegumu vērtēšanu savā mācību priekšmetā, kā arī dalās pieredzē pārbaudes darbu
veidošanā. Gan tēmas noslēguma, gan skolas, gan valsts pārbaudes darbi tiek analizēti, un iegūtie dati tiek
izmantoti mācību procesa pilnveidei. Visi pedagogi regulāri iepazīstina skolēnus ar pārbaudes darba
vērtējumiem, pamato tos, analizē pieļautās kļūdas. Priekšmeta skolotājs pirms tēmu apguves iepazīstina
skolēnus ar mācību sasniegumu vērtēšanas laiku un formu. Skolēni zina vērtēšanas kārtību un vērtēšanas
kritērijus katrā mācību priekšmetā. Vērtēšana notiek regulāri, izmantojot pozitīvo sasniegumu
summēšanas principu.
Pedagogi veic regulārus ierakstus e-žurnālā par mācību sasniegumiem atbilstoši “Elektroniskā
žurnāla pielietošanas” noteikumiem. Direktora vietnieki pārrauga un kontrolē vērtējumu uzskaiti un
atbilstošu ierakstu veikšanu žurnālos, nepieciešamības gadījumā veicot pārrunas ar pedagogu. Skolēna
ģimene katru mēnesi saņem sekmju izrakstu par bērna mācību sasniegumiem un kavējumiem. Sākumskolā
klašu audzinātāji vecāku sapulcēs informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu.
Pedagogi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai un analīzei izmanto mūsdienu tehnoloģijas, ežurnāla un skolas e-datu bāzes iespējas. Katra mācību semestra sākumā pedagogi aizpilda skolas
pārbaudes darbu grafiku žurnālā Mykoob un savā mācību kabinetā, kas regulē izglītojamo mācību slodzi.
Priekšmeta skolotāji savlaicīgi informē skolēnus ar pārbaudes darbu datumiem savā mācību priekšmetā.
Zināšanu un prasmju pilnveidei izglītojamajiem ir pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos.
Metodiskajā padomē, metodiskajās apvienībās un pedagogu informatīvajās sanāksmēs tika
apspriesti svarīgākie mācību organizācijas jautājumi mūsu skolā, kā arī analizēti un izvērtēti mācību
procesa rezultāti. Analizējot skolēnu mācību sasniegumu rezultātus, tika konstatētas gan šo sasniegumu
stiprās, gan vājās puses un pieņemti lēmumi vai nu par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai par
ieteikumiem pedagogiem dalīties pieredzē. Balstoties uz novēroto stundu analīzi, pedagogu darbības
pašvērtējumu un uz skolēnu mācību darba rezultātiem mācību gada beigās, varam secināt, ka skolā ir laba
izglītības procesa kvalitāte.
Skolā ir izstrādāta arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un vērtēšanas kārtība.
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4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
4.3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ
Skolēnu sasniegumi ikdiena darbā tiek rūpīgi analizēti un sniedz priekšstatu par izglītības kvalitāti
skolā.
Mācību gads Skolēnu skaits
2008./2009.
567

2.-12.kl. skolēnu mācību sasniegumi līmeņos*
Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams
1,59%
33,69%
55,73%
8,99%

A+O
35,28%

2009./2010.

550

2,18%

39,27%

50,36%

8,18%

41,45%

2010./2011.

534

3,00%

44,00%

44,00%

8,00%

47,00%

2011./2012.

555

4,50%

44,14%

45,77%

5,59%

48,64%

2012./2013.

555

4,14%

46,67%

45,05%

4,14%

50,81%

2013./2014.

564

4,87%

55,29%

42,52%

2,02%

50,25%

2014./2015.

623

5,62%

48,48%

41,41%

4,49%

54,1%

2015./2016.

646

4,18%

51,70%

40,40%

3,72%

55,9%

2016./2017.

666

4,20%

50,00%

43,54%

2,25%

54,2%

2017./2018.

696

5,46%

46,26%

45,55%

2,73%

51,72%

2018./2019.

703

2,84%

46,51%

45,66%

4,98%

49,35%

2019./2020.

670

3,58%

51,04%

41,64%

3,73%

54,63%

* par mācību priekšmetiem, kuros mācību sasniegumus vērtē 10 baļļu skalā

6,07

5,96

5,47

Ķīmija

Fizika

6,32
Matemātika

Latviešu valoda

6,36
Ģeogrāfija

6,3

6,42
Dabaszinības

Latviešu valoda un…

6,62

6,71
Literatūra (latviešu)

Svešvaloda (angļu)

6,83
Latvijas vēsture

6,67

6,86
Informātika

Mazākumtautību…

7,01
Pasaules vēsture

7,46
Ekonomika

7,02

7,46
Bioloģija

Literatūra (krievu)

7,52
Vizuālā māksla

7,07

7,56
Sports

Sociālās zinības

7,71
Politika un tiesības

7,23

7,72
Latvijas un pasaules…

Programmēšanas…

7,91
Mājturība un…

8,24
Mūzika

8,04

8,46
Kulturoloģija

Mazākumtautību…

8,83

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Veselības mācība

2019./2020. mācību gada videjie vērtējumi mācību priekšmetos
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Skolēnu mācību sasniegumu uzskaitei un atspoguļošanai skolā tiek izmantotas e-žurnāla un skolas
e-datu bāzes iespējas. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek analizēti mācību semestra un
mācību gada beigās administrācijas sēdēs, metodisko katedru sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs,
Skolas padomē. Iegūtā informācija tiek atspoguļota mācību gada darba analīzē, priekšmetu skolotāju un
klašu audzinātāju atskaitēs un protokolos, izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.
Saziņai ar vecākiem tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas un ikmēneša sekmju izraksti. Skolēnu
vecākiem ir pieejamas individuālas sarunas ar priekšmetu skolotājiem Vecāku konsultāciju dienās.
Skolēnu ikdienas sasniegumi pēdējos mācību gados ir vienmērīgi stabili ar nelielu pozitīvu dinamiku. To
atspoguļo skolas mācību sasniegumu vidējais vērtējums.
Mācību gads
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.
2019./2020.

Skolas mācību
sasniegumu vidējais
vērtējums
6,97
7,04
7,02
7,05
7,00
7,01
7,09

Skolēnu ikdienas mācību darbā vislielākās problēmas ir mācīšanās motivācijas trūkums, mācīšanās
traucējumi un speciālās vajadzības. Skolā tiek pievērsta liela uzmanība skolēnu motivēšanai augstiem
mācību rezultātiem. Skolēniem ar grūtībām mācībās tiek piedāvātas konsultācijas, skolēnu vecākiem
dažādas sadarbības formas ar skolas administrāciju un atbalsta personālu. Tiek organizētas
papildnodarbības emigrantu un reemigrantu bērniem latviešu valodā, Latvijas vēsturē un citos mācību
priekšmetos. Ir sastādīti individuālie atbalsta pasākumu plāni skolēniem ar grūtībām mācībās, tie tiek
īstenoti un nepieciešamības gadījumā tajos izdarītas korekcijas. 2019.gadā notiek visa kolektīva
tālākizglītošana 72 stundu kursos iekļaujošās izglītības īstenošanai. Skolēniem ar speciālām vajadzībām ir
garantēta atbalsta personāla palīdzība mācību stundās, papildnodarbībās, konsultācijās. Lai uzlabotu
ikdienas mācību sasniegumus, pedagogi ikdienas mācību darbā atbalsta gan skolēnus ar grūtībām mācībās,
gan veicina talantīgo skolēnu spēju attīstību. Skolēni, kuru noslēguma vērtējumi ir virs 7 ballēm, tiek īpaši
motivēti: katra mācību gada beigās tiek apbalvoti olimpiāžu un konkursu uzvarētāji, vidusskolēni saņem
balvu “Gudrā pūce” un Olaines novada pašvaldības stipendiju, ar skolas diplomu un atzinību tiek godināti
1.- 8. un 10.-11. klašu skolēni mācību gada beigās, kā arī 9. un 12. klašu skolēniem izlaidumā tiek
pasniegta atzinība un viņu vecākiem pateicība.
Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi salīdzinājumā
ar skolēnu iegūtajiem ikdienas noslēguma vērtējumiem ballēs
Mācību priekšmets

Angļu valoda

Mazākumtautību
(krievu) valoda
Gada v. Eks. Gada. v.

Matemātika

Mācību gads

Eks.

Eks. Gada. v.

2014./ 2015.

5,50

6,52

7,13

6,91

6,04

2015./ 2016.

5,82

6,22

6,20

6,69

2016./ 2017.

6,44

6,82

6,89

6,13

Latvijas vēsture
Eks.

Gada v.

5,96

6,29

6,19

4,94

5,65

5,00

6,14

5,36

6,04

6,76

6,66
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2017./2018.

5,59

5,96

6,24

6,43

5,31

5,71

5,57

6,24

2018./2019.

5,29

5,88

6,64

6,77

5,14

5,55

5,01

7,10

2019./2020.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ 2019./2020. mācību gadā
eksāmeni nenotika

Eksāmenu rezultāti rāda, ka eksāmenos iegūtie vidējie rezultāti pārsvarā ir nedaudz zemāki par gada
noslēguma vidējiem vērtējumiem. Tas var liecināt par to, ka pedagogi ikdienas darbā vērtē ne tikai
skolēnu zināšanas un prasmes, bet arī skolēnu attieksmi, kas var nedaudz paaugstināt centīga skolēna gada
vērtējumu salīdzinājumā ar valsts pārbaudes darba vērtējumu.
4.3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS
Diagnosticējošo darbu rezultāti 3., 6., un 11.klasēs
Kopvērtējums % skolā Kopvērtējums % valstī

11.kl.

6.klase

3.klase

VPD

2017./ 2018./ 2019./ 2017./ 2018./ 2019./
2018. 2019. 2020. 2018. 2019. 2020.

Latviešu valoda
(m.t.i.p.)

62,20

55,35

62,77

66,23 61,02 63,68

Matemātika

78,63

78,15

54,69

77,33 78,59

Mazākumtautību
(krievu) valoda

72,18

79,95

75,77

75,07 74,17 77,65

Latviešu valoda
(m.t.i.p.)

63,85

59,94

65,36

62,76 62,72

Matemātika

49,07

52,35

58,72

59,90 55,87 64,79

Mazākumtautību
(krievu) valoda

67,09

65,12

65,26

66,18 69,49 66,46

Dabaszinības

60,78

57,14

46,15

63,33 61,74 52,75

Fizika

69,64

69,64

-

71,90 72,95

-

Ķīmija

59,38

76,67

-

69,77 74,21

-

58,3

69,5
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Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti skolā 3., 6. un 11. klasē
pēdējos 3 gados
Kopvērtējums % skolā 2017./ 2018.

59,38
76,67

Fizika

Ķīmija

69,64
69,64

60,78
57,14
46,15
Dabaszinības

67,09
65,12
65,26

49,07
52,35
58,72

Matemātika

3.klase

Mazākumtautību (krievu)
valoda

63,85
59,94
65,36

72,18
79,95
75,77
Mazākumtautību (krievu)
valoda

Latviešu valoda (m.t.i.p.)

78,63
78,15
54,69
Matemātika

62,2
55,35
62,77

Kopvērtējums % skolā 2019./ 2020.

Latviešu valoda (m.t.i.p.)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kopvērtējums % skolā 2018./ 2019.

6.klase

11.kl.

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi
Kopvērtējums % valstī

Eksāmens

Kopvērtējums % skolā
2017./
2018.

2018./
2019.

2019./2020.

2017./
2018.

2018./
2019.

2019./2020.

Latviešu valoda CE

68,16

64,10

67,00

66,50

62,90

63,4

Matemātika

50,97

50,28

-

54,26

51,85

-

Angļu valoda

55,46

52,79

-

71,60

67,94

-

Latvijas vēsture

57,28

51,88

-

67,00

61,08

-

Mazākumtautību
(krievu) valoda

65,23

68,04

-

67,76

71,24

-
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Kopvērtējums % skolā 2019./-2020.

Kopvērtējums % valstī 2019./-2020.

Latviešu valoda CE

Matemātika

Angļu valoda

Latvijas vēsture

65,23
67,76
68,04
71,24

Kopvērtējums % valstī 2018./ 2019.

57,28
67
51,88
61,08

Kopvērtējums % skolā 2018./ 2019.

55,46
71,6
52,79
67,94

Kopvērtējums % valstī 2017./ 2018.

50,97
54,26
50,28
51,85

67

Kopvērtējums % skolā 2017./ 2018.

63,4

80
70
60
50
40
30
20
10
0

68,16
66,5
64,1
62,9

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi

Mazākumtautību
(krievu) valoda

2017./2018.m.g. Pamatskolas beidzēji parādīja augstākas nekā valstī latviešu valodas zināšanas.
Pamatizglītību ieguvuši 74 skolēni (97%). 2018./2019.m.g. Pamatizglītību ieguvuši 71 skolēns (92%).
Pamatskolas beidzēji parādīja augstākas nekā valstī latviešu valodas zināšanas. Pamatskolu beidzēju
mācību sasniegumu kopvērtējums angļu valodā, vēsturē un matemātikā atpaliek no valsts līmeņa.
2019./2020. m.g. Eksāmens valsts valodā 9. klasēs.
30 skolēni. Darba izpildes vidējais kopprocents – 67%
Kategorija
C2
C1
B2
B1
A2
A1

Skolēnu skaits
0
0
17
11
2
0

%
56,7%
36,7%
6,6%
-

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 2019./2020. m.g.
Eksāmens ekonomikā. 3 skolēni. Darba izpildes kvalitāte laba (A+O =100%).
Vidējā atzīme – 8,33
Līmenis
Skolēnu skaits
%
Augsts
1
33.33%
Optimāls
2
66.67%
Pietiekams
Nepietiekams
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Darba izpildes vidējais kopprocents – 84,64%
Darba izpildes apjoms
Skolēnu skaits
%
50% un vairāk
3
100%
Mazāk nekā 50%
Eksāmens informātikā. 2 skolēni. Darba izpildes kvalitāte laba (A+O = 100%).
Vidējā atzīme – 7,50
Līmenis
Skolēnu skaits
%
Augsts
Optimāls
2
100%
Pietiekams
Nepietiekams
Darba izpildes vidējais kopprocents –74,62%
Darba izpildes apjoms
Skolēnu skaits
%
50% un vairāk
2
100%
Mazāk nekā 50%
Eksāmens krievu valodā. 4 skolēni. Darba izpildes kvalitāte laba (A+O = 100%).
Vidējā atzīme – 7,50
Līmenis
Skolēnu skaits
%
Augsts
Optimāls
4
100%
Pietiekams
%
Nepietiekams
Darba izpildes vidējais kopprocents – 76,19%
Darba izpildes apjoms
Skolēnu skaits
%
50% un vairāk
4
100%
Mazāk nekā 50%
Centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

CE

Kopvērtējums %
skolā

Kopvērtējums %
valstī

2017./ 2018./ 2019./ 2017./ 2018./ 2019./
2018. 2019. 2020. 2018. 2019. 2020.

Latviešu valoda

46,98 43,60

52,2

52,60 49,90

52,9

Matemātika

51,68 36,00

46,3

34,60 32,70

35,4

Angļu valoda

63,85 65,80

71,8

61,90 62,70

70,0

Fizika

54,44 37,30

51,4

39,80 37,50

41,9

Ķīmija

74,00 51,80

47,7

61,50 62,80

60,0

Bioloģija

63,00

43,3

60,80

53,1

-

-
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12. klases skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos
Kopvērtējums % skolā 2016./ 2017.
Kopvērtējums % skolā 2017./ 2018.
Kopvērtējums % skolā 2018./ 2019.

Kopvērtējums % valstī 2016./ 2017.
Kopvērtējums % valstī 2017./ 2018.
Kopvērtējums % valstī 2018./ 2019.

80
70
60
50
40
30
58,58
49,9
54,44
39,8
37,3
37,5

Matemātika

Angļu valoda

Fizika

63
60,8

59,53
59,7
63,85
61,9
65,8
62,7

Latviešu valoda

74
61,5
51,8
62,8

46,21
34,9
51,68
34,6
36
32,7

10

52,55
50,9
46,98
52,6
43,6
49,9

20

0
Ķīmija

Bioloģija

Centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 2019./2020. m.g.
Eksāmens

Olaines 2.vsk.

Valstī

Angļu valoda

71,8%

70,0%

Matemātika

46,3%

35,4%

Latviešu valoda

52,2%

52,9%

Fizika

51,4%

41,9%

Ķīmija

47,7%

60,0%

Bioloģija

43,3%

53,1%

Vēsture

86,3%

39,6%

Vidējais

57,0%

50,4%

2017./2018.m.g. Vidējo izglītību ieguvuši visi 25 skolēni. Vidējais kopprocents CE skolā ir
augstāks nekā valstī angļu valodā, matemātikā, fizikā un ķīmija, bet zemāks – latviešu valodā un
bioloģijā.
2018./2019.m.g. Vidējo izglītību ieguvuši visi - 21 skolēns. Vidējais kopprocents CE skolā ir
augstāks nekā valstī angļu valodā, matemātikā, bet zemāks – latviešu valodā un ķīmijā.
2019./2020.m.g. Vidējo izglītību ieguvuši visi - 29 skolēns. Vidējais kopprocents CE skolā ir
augstāks nekā valstī angļu valodā, matemātikā, fizikā, vēsturē, bet zemāks – latviešu valodā, bioloģijā un
ķīmijā.
Katru gadu tiek analizēti 3., 6., 9., 12. klašu diagnosticējošo darbu, valsts pārbaudes darbu un
eksāmenu rezultāti gan metodisko katedru sanāksmēs, gan pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolēnu mācību
sasniegumiem valsts pārbaudes darbos ir tendence uzlaboties. Skola uzskaita un analizē skolēnu
sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos, salīdzina tos ar valsts rezultātiem.
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Analizējot valsts pārbaudes darbus, konstatē skolēnu sasniegumus, salīdzinot tos ar skolēnu sasniegumiem
mācību gada beigās, tāpat izvērtē arī atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, pieņem lēmumus par
turpmāko darbību rezultātu paaugstināšanai. Situācijas uzlabošanai tiek meklēti risinājumi: fakultatīvo
nodarbību organizēšana, pedagogu profesionālā pilnveide, pedagogu labās prakses pieredzes apmaiņa,
sadarbība ar vecākiem, savlaicīga atbalsta pasākumu nozīmēšana skolēniem ar grūtībām mācībās.
Visu skolēnu atbrīvošana no valsts pārbaudes darbiem tiek organizēta, pamatojoties uz ģimenes ārsta
izsniegto izziņu, kurā norādīta slimības diagnoze un ieteikums atbrīvot no valsts pārbaudes darbiem. Visi
no valsts pārbaudes darbiem atbrīvotie 9.klašu skolēni, pēc skolas ieteikuma un ar vecāku iesniegumu,
kārtoja centralizēto eksāmenu valsts valodā.
Mācību gads
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.
2019./2020.

Skaits
5
3
0
6
2
1
3
4
-

Apskatāmajā periodā visi 12.klašu beidzēji ir saņēmuši atestātus. No valsts pārbaudes darbu kārtošanas 3
mācību gadu laikā nav ticis atbrīvots neviens 12.klases skolēns.
.
4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS
Saskaņā ar skolas reglamentu “Atbalsta personāla komandas darba organizācija skolā” plānveidīgi
un rezultatīvi labiekārtotos kabinetos pēc apstiprināta darba plāna un publicēta darba laika grafika
darbojas atbalsta personāls (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, divi speciālie pedagogi, medmāsa,
pedagoga palīgs un karjeras konsultants). Atbalsta personāla darbu un pienākumu izpildes kvalitāti
koordinē un kontrolē direktors un direktora vietnieki.
Atbalsta personāls regulāri apzina un izvērtē skolēnu vajadzības un sniedz pedagoģisko, sociālo un
psiholoģisko palīdzību, risina jautājumus, kas saistīti ar skolēnu mācīšanās un uzvedības grūtībām un
personības izaugsmi. Gandrīz visi skolēni apstiprina, ka skola par viņiem rūpējas. Pedagogi, klašu
audzinātāji un vecāki saņem atbalsta personāla rekomendācijas par nepieciešamajiem atbalsta
pasākumiem un par iespējamiem pedagoģisko situāciju risinājumiem. Skola piedāvā individuālus atbalsta
pasākumus ikdienas mācību darbā un pārbaudes darbos. Īpaša uzmanība tiek veltīta jaunpienākušo
skolēnu adaptācijai. 1., 5.un 10. klašu skolēniem tiek organizēti adaptācijas perioda pasākumi, to
izvērtēšana notiek sanāksmē pie administrācijas, kā arī vecāku sapulcēs. Pēctecības nodrošināšanai pārejas
posmos pirmsskola-sākumskola-pamatskola-vidusskola tiek organizētas vecāku sapulces par skolēnu
vecumposma un skolas dzīves izmaiņām. Karjeras konsultants strādā ar skolēniem individuāli, bet 9. un
12. klasēs organizē kopējas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Ir pieprasītas un saskaņā ar noteikto
kārtību darbojas divas pagarinātās dienas grupas 1.-3.klašu skolēniem.
27

Ir izveidota efektīva skolas atbalsta personāla, pedagogu, skolēnu, viņu vecāku, valsts un
pašvaldības speciālistu sadarbības sistēma. Par skolēniem no sociālā riska ģimenēm notiek regulāra
informācijas apmaiņa ar Olaines novada Sociālo dienestu, bāriņtiesu un policiju, kā arī Olaines novada
starpinstitucionālajās sapulcēs. Skolēniem no maznodrošinātām ģimenēm Olaines novada pašvaldība
apmaksā brīvpusdienas un piešķir pabalstus, uzsākot mācību gadu. Skolēniem tiek nodrošināts transports
nokļūšanai uz un no skolas. Nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz mācību priekšmetu skolotāju
ieteikumiem un vecāku apstiprinājumiem, skola sadarbojas ar Olaines novada vai valsts pedagoģiski
medicīnisko komisiju.
Skolā regulāri tiek veikta skolēnu medapskate un apkopota informācija par skolēnu veselības
stāvokli un atsevišķu skolēnu vajadzībām, precīzi ievērojot ārsta norādījumus. Notiek regulāra
informācijas apmaiņa ar skolēnu vecākiem par skolēna veselības stāvokli. Ir noteikta kārtība, kā rīkoties
traumu un saslimšanas gadījumos, skolēni un skolotāji to zina un izpilda. Speciālisti ikgadēji veic skolēnu
un personāla apmācību pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Gandrīz visi skolēni uzrāda, ka skolā
viņiem ir mācīts, kā rūpēties par sevi.
Atbalsta personāls sadarbībā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem risina
jautājumus par neattaisnotu mācību stundu kavējumiem. Ja skolēnam ir līdz 20 neattaisnoti kavētām
mācību stundām semestrī, klases audzinātājs pārrunās ar vecākiem, kuras tiek protokolētas, izskaidro viņu
pienākumu informēt skolu par kavējumu iemesliem. Atbalsta personāls izvērtē atbalsta pasākumu
nepieciešamību mācību satura apguvē, motivē skolēnu konsultāciju apmeklēšanai. Ja skolēnam ir vairāk
nekā 20 neattaisnoti stundu kavējumi semestrī, tie tiek ievadīti VIIS sistēmā, sociālais pedagogs rakstiski
informē pašvaldības Izglītības speciālistu un sociālo dienestu, lai novērstu problēmu. Risinot skolēnu
uzvedības problēmas, klases audzinātājs veic mērķtiecīgas darbības, iesaistot atbalsta personālu. Pedagogi
regulāri e-žurnālā veic ierakstus par pozitīvu un negatīvu uzvedību. Skolēna sociālpedagoģiskās
problēmas risināšanai sociālais pedagogs un klases audzinātājs sastāda rīcības plānu, iesaistot skolēna
vecākus, nepieciešamības gadījumā skolas psihologu. Protokolā dokumentē pušu sadarbību, rīcības
posmus un laiku. Ja situācija neuzlabojas, puses tiekas sarunās pie skolas administrācijas. Ja uzvedības
problēma nav atrisināta, un turpinās paša skolēna un apkārtējo apdraudējums, sociālais pedagogs informē
par situāciju pašvaldības policiju un sociālo dienestu. Lielākā aptaujāto skolēnu daļa atzīmē, ka skolas
darbinieki nekavējoties rīkojas jebkurās huligāniskas darbības gadījumos.
Ja ir aizdomas par vardarbību ģimenē, psihologs vai sociālais pedagogs nekavējoties informē
bāriņtiesu. Atbalsta personāls savas kompetences ietvaros strādā ar bērniem no vardarbīgām ģimenēm,
pievēršot pastiprinātu uzmanību cietušiem bērniem. Vardarbības gadījumā psihologs veic klases izpēti,
sniedz individuālas konsultācijas cietušajam un ģimenei. Sociālais pedagogs regulāri veic intervenci,
sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām, analizē rezultātus, plāno tālāku darbību problēmas risināšanai
novada starpinstitucionālajā sanāksmē. Pēc skolēna informācijas par viņa ciešanu no vardarbības,
skolēnam tiek izskaidrots, ka notikums ar viņu ir bērna tiesību pārkāpums un tas ir nepieļaujami.
Speciālists paziņo skolēnam par savu tālāko rīcību, uzklausa vecāku viedokli, ja pastāv situācijas
pasliktināšanās risks – nekavējoties iesaista bērnu tiesību sargājošās institūcijas. Lēmumu par sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu no vardarbības cietušajam skolēnam pieņem pašvaldības sociālais
dienests, skolas speciālisti sniedz pieprasīto informāciju.
-

2019./2020. mācību gadā klašu audzinātāji organizēja klašu audzināšanas stundas pa tēmām: sevis
apzināšanās, mērķtiecība, savstarpējās attiecības, konfliktu risināšana un ētiskās vērtības. Projektu
nedēļas laikā un arī turpmākajās klašu audzināšanas stundās, katra klase pārrunāja un izstrādāja
savus uzvedības noteikumus, apbalvošanas un sodu sistēmu (“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”).
Sadarbībā ar Olaines pašvaldības policiju tika organizētās lekcijas skolēniem (1.,2., 4., 5., 6., 8. ,
9., 10., 11. un 12. kl.) par tēmām: mobings, ar vardarbību saistīta atbildība, sargā sevi pats, sarga
sevi un savas mantas, cilvēku tirdzniecība. Pievērsta pastiprināta uzmanība skolēnu savstarpējo
attiecību kultūrai, konfliktu risināšanai, vardarbības mazināšanai, iecietības veicināšanai.
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4.4.2. IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA (DROŠĪBA UN DARBA AIZSARDZĪBA)

Skola prioritāri nodrošina skolēnu drošību, skolēni to apzinās un skolā jūtas droši. Skolā ir ierīkota
ugunsgrēka trauksmes signalizācija un videonovērošana. Ikgadēji pilnveidota skolas drošības pasākumu
plānošana un uzskaite (veiktas un plānotas darbības, lai izglītības iestādē īstenotu MK noteikumos
noteikto kārtību). Drošības pasākumiem ir izstrādāti kvalitatīvi reglamentējošie dokumenti, ar tiem ir
iepazīstināti skolēni un personāls. Aptaujāto skolēnu un vecāku lielākā daļa apgalvo, ka skola ir droša.
Katru gadu notiek evakuācijas mācības atbilstoša speciālista klātbūtnē. Skolas gaiteņos ir
evakuācijas plāni, rakstiskas instrukcijas. Skolēni un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un
evakuācijas gadījumā. Skola sistemātiski organizē nodarbības skolēniem par satiksmes noteikumu
ievērošanu, drošību ekstremālās situācijās, dzimumaudzināšanu, veselīga uztura un dzīvesveida
ievērošanu, veselības nostiprināšanu. Ir izstrādāts rīcības plāns gadījumiem, ja skolā konstatē vai ir
aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas. Pirms došanās mācību ekskursijās,
uz sporta sacensībām un citiem ārpusskolas pasākumiem, atbildīgais pedagogs veic skolēnu instruēšanu
un iesniedz skolas direktoram noteikta veida rakstisku informāciju. Skolēniem un darbiniekiem ir
pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar operatīvajiem palīdzības dienestiem.
Regulāri pilnveidotajos skolas iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauti jautājumi par skolēnu
drošību, informēšanas kārtību un atbildīgajiem. IKN pilnveidošanā piedalās arī Skolas padome un Skolēnu
parlaments. Klašu audzinātāji divas reizes gadā iepazīstina skolēnus ar iekšējās kārtības noteikumiem.
Vecāki tiek iepazīstināti ar tiem vecāku sapulcēs, to apliecina paraksti dienasgrāmatās, kur ir publicēti
Olaines 2.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi. Gandrīz visi skolēni apgalvo, ka zina skolas iekšējās
kārtības noteikumus.
Klases stundās, sociālo zinību stundās, veselības mācībā, sociālā pedagoga un psihologa
organizētajās aktivitātēs, kā arī valsts un pašvaldības policijas izglītojošos pasākumos par mobingu,
cilvēku tirdzniecību un viktimoloģiju skolēni tiek izglītoti par vardarbību, tās veidiem un izpausmēm un
rīcību vardarbības gadījumos. Sociālais pedagogs vada izglītojošas aktivitātes "Skola - droša vieta
skolēnam", "Drošas un nedrošas vietas skolā", "Konfliktu risināšanas ceļi", "Esi drosmīgs, esi draudzīgs";
"Kas ir mobings", "Drošība un atbildība internetā", spēle "Kas un kāds tu esi?", ir sagatavots informatīvs
materiāls „Neesi upuris”.
Tēma „Drošība” ir viena no obligātajām klases audzinātāja darbā, tā tiek iekļauta audzināšanas
plānā. Lai garantētu skolēnu drošību, mācību laikā skolēniem jāatrodas skolā. Ir noteikta kārtība, kādā
skolēni var atstāt skolu saslimšanas vai citā īpašā gadījumā. Atbilstoši dežūrskolotāju grafikam notiek
skolotāju dežūras starpbrīžos. Skola piedāvā CSN pulciņu, kur skolēni gatavojas velosipēdista tiesību
iegūšanai. Skola sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām, kas izglīto skolēnus par ceļu satiksmes
drošību, drošību uz dzelzceļa, elektrodrošību, drošu internetu, drošību uz ledus, īpašuma drošību un citiem
drošības jautājumiem.
Ir noteikta kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas. Skolas dežurants noskaidro ienākušo
cilvēku apmeklējuma iemeslu un reģistrē apmeklētājus. Skolā darba aizsardzības monitoringu veic
uzņēmums “SunStar” sadarbībā ar direktora vietnieku saimnieciskajos jautājumos. Skolā tiek ievērota
direktora rīkojumu un IKN noteikta telpu, mācību tehnisko līdzekļu izmantošanas, iekārtu un aprīkojuma
lietošana kārtība. Mācību priekšmetu skolotāji ne mazāk kā divas reizes gadā vada drošības instruktāžu
skolēniem.
Skolā ir iekārtots mūsdienīgs medicīnas kabinets, kas ir reģistrēts kā “Olaines 2. vidusskolas
veselības punkts”. Skolas medmāsa veic plānoto skolēnu profilaktisko apskati un ir pieejama skolēniem
katru dienu. Ja skolēnam ir sūdzības par sliktu pašsajūtu, medmāsa izvērtē situāciju, sazinās ar skolēna
vecākiem un, ja nepieciešams, ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Gandrīz visi skolēni
atzīmē, ja kāds skolēns jūtas slikti vai ir cietis negadījumā, skola par viņu rūpējas.
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4.4.3. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ
Skola nodrošina vispusīgu atbalstu personības veidošanā. Skolā saskaņā ar Olaines 2.vidusskolas
Skolēnu parlamenta reglamentu aktīvi un radoši darbojas skolēnu 5.-12.klašu skolēnu pašpārvalde.
Līdzdalība skolēnu parlamentā dod iespēju pilnveidot un atraisīt dažādas prasmes un iemaņas, kas ļauj
skolēnam veidoties par pārliecinātu un radošu personību. Parlamenta sapulces tiek protokolētas. Skolēni
aktīvi organizē un vada dažādus skolas pasākumus: galda spēļu vakarus, brīvprātīgao darbu, adaptācijas
aktivitātes 10. klases skolēniem, kino vakarus, mēmo šovu 1. klasēs, diena bez mobilā telefona u.c., kas ir
iekļauti ikmēneša skolas darba plānā; atbalsta novada pasākumus, piedalās starpskolu pasākumos. Ik
gadus Skolēnu parlaments organizē Ziemassvētku paciņu sagatavošanu visiem skolēniem. Notiek regulāra
parlamenta novadīto pasākumu analīze. Parlamenta darbu regulāri atbalsta pedagogi un skolas
administrācija, tā darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā. Parlamenta darba aktivitātes tiek
atspoguļotas informācijas stendā un skolas mājas lapā. Divi skolēnu parlamenta pārstāvji darbojas Skolas
padomē. Skolas parlaments iesaistās IKN izstrādē un korekcijā.
Audzināšanas darba uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar valstī izvirzītajām audzināšanas darba
prioritātēm, skolas attīstības prioritātēm, skolas darba plānu, ievērojot skolēnu vajadzības un vecumposma
īpatnības. Audzināšanas darba uzdevumu īstenošanā sadarbojas visi skolas pedagogi un tehniskais
personāls. Būtiska nozīme sociālemocionālajā audzināšanā ir klases stundām, klases dzīvei un
savstarpējām attiecībām. Klases audzinātāju izstrādātie klašu audzināšanas plāni ar mērķiem un
uzdevumiem konkrētajam gadam saskaņoti ar direktora vietnieci audzināšanas darbā. Klases stundas tiek
organizētas, balstoties uz „Klases stundu programmas” paraugu (VISC, 2016), kas ietver sevis izzināšanas
un pilnveidošanas, piederības valstij, pilsoniskās līdzdalības, karjeras izvēles, veselības un vides un
drošības tēmas. Īpaša uzmanība tiek veltīta skolas, novada un valsts tradīciju kopšanai. Klašu audzinātāji
atbilstoši plāno un vada kvalitatīvas stundas, kas veicina vispusīgu personības attīstību. Audzināšanas
darbā plānotās un paveiktās aktivitātes apspriež klašu audzinātāju sanāksmēs. Klases audzinātāji mācību
gada beigās veic audzināšanas darba analīzi. Lielākā aptaujāto skolēnu daļa atzīmē, ka klases audzinātāja
stundas ir interesantas.
Ievērojot skolēnu intereses, skola plāno un noteiktā kārtībā organizē daudzveidīgus tradicionālus
ārpusstundu pasākumus ar mērķi veicināt patriotismu, piederības sajūtu savai skolai, novadam, valstij.
Daudzu pasākumu organizatori ir paši skolēni. Daži tradicionālie pasākumi: Dziesmu festivāls, Žetonu
vakars, Pēdējais zvans, tikšanās ar absolventiem, Skolotāju diena, Ziemassvētku pasākumi, skolas balva
“Gudrā pūce”, Lāčplēša dienas piemiņas pasākumi, Baltā galdauta svētki (http://lv100.lv/jaunumi/olaines2-vidusskola-nosvineti-balta-galda-svetki/), spēle “Es mīlu tevi, Latvija!” u.c.
Skola aktīvi darbojas dažādu līmeņu projektos (skatīt 4.lpp.)
Skolā notiek dažādi skolēnu veselības profilakses pasākumi, piemēram, - pašvaldības un valsts
policija regulāri izglīto skolēnus atkarību profilakses jautājumos. Skola piedalās programmās “Skolas
auglis” un “Skolas piens”. 1.-4. klašu skolēni ir iesaistījušies starptautiskajā Putras programmā, 5. un 6.
klases piedalās LOK projektā “Sporto visa klase!”.
No 2007.gada skola veiksmīgi darbojas starptautiskajā Ekoskolu programmā FEE, ar to veicinot
skolēnu personības attīstību, un katru gadu ir ieguvusi prestižo Zaļo karogu. Vides izglītības jautājumi ir
integrēti mācību priekšmetu programmās un projektu nedēļas tēmās. Ekoprogrammas īstenošanu koordinē
skolas ekopadome, kura ir otra skolēnu pašpārvaldes struktūra. Šī gada ekoskolas tēmas “Transports”. Jau
11 gadus vasarā tiek organizēta dienas ekonometne “Varavīksne” un piecus gadus – diennakts nometne
jūras krastā “Pēddzinis”. Ekopadome katru gadu organizē makulatūras vākšanu, zīļu vākšanu zoodārzam,
palīdzību dzīvnieku patversmei. Notiek pieredzes apmaiņas vizītes starp ekoskolām. Ekopadomes skolēni
gatavo un vada tematiskas nodarbības atbilstoši aktuāliem ekoprogrammas jautājumiem klašu stundu
laikā. Ekopadome jau daudzus gadus organizē skolas konkursu “Skolēni eksperimentē!” 1.-8.klasēm.
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Klases piedalās dažādos projektos un konkursos, kas veicina saliedētību, piemēram, TV erudīcijas
konkursā “Gudrs un vēl gudrāks”, orientēšanās sacensībās, konkursos “Gribu būt mobils” (Iegūta atzinība
velobraucēju pulciņam), „Esi drošs – neesi pārdrošs”, 2 Ratu Brīvskolotāju konkursos “Atklāj man
Āfriku” un “Skolēn, atklāj Latviju”, kampaņā “#iedvesmo LV” u.c. Vidusskolēni piedalās „Panākumu
universitātes” pasākumos, tādējādi veicinot savu konkurētspēju. Reizi gadā katra klase dodas pašvaldības
apmaksātā mācību ekskursijā, organizējot to atbilstoši skolas audzināšanas uzdevumiem, piem., uz Kara
muzeju, Ādažu militāro poligonu, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Rīgas brāļu kapiem, Zinātnieku
nakti u.c.
Pedagogi veicina skolēnu pozitīvu uzvedību mācību dienas laikā, to pārrunā klases stundās,
individuālās pārrunās ar skolēnu, skolēnu sapulcēs pa klašu paralēlēm, tiekoties ar vecākiem, veic
ierakstus e-žurnālā un dienasgrāmatās. Skolas IKN ir iekļauta pamudinājumu un apbalvojumu kārtība, kā
arī uzvedības pārkāpumu izskatīšanas kārtība.
Skolas pasākumi galvenokārt tiek analizēti sarunu veidā pēc pasākuma norises. Tos analizē darba
grupas, kas ir organizējušas konkrēto pasākumu. Nākamo pasākumu rīkošana tiek pilnveidota, balstoties
uz secinājumiem par konstatētajām nepilnībām.
Skola piedāvā skolēniem attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās, sekmējot radošas,
emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos. Pulciņu radošā sadarbība notiek kopīgos
pasākumos: skolas jubilejas sagatavošanā, Mātes dienas koncertā, atskaites koncertos un izstādēs. Par
skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām, pulciņu darba laikiem un skolēnu individuālajiem
un kopīgajiem sasniegumiem vecāki, skolēni un citi interesenti var saņemt informāciju skolas
informācijas stendos, skolas mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Īsziņas”. Katrs interešu izglītības
pulciņa vadītājs mācību gada sākumā raksta pulciņa programmu, ko apstiprina direktora vietniece
audzināšanas darbā. Mācību gada beigās direktora vietniece kopā ar pulciņa vadītāju analizē, kas tiks
pilnveidots turpmākajā darbā. Skolēnu vecāki ir apmierināti ar pulciņu daudzveidību. Skola meklē iespēju
piedāvāt arī tehniskās jaunrades pulciņus.
Skolēnu skaits interešu izglītības programmās 2019./2020. m. g.:
1. – 4. klase (kopā - 313)
5. – 9. klase (kopā - 370)
Skolā
Ārpus skolas
Skolā
Ārpus skolas
212
183
252
151

10. – 12.klase (kopā - 64)
Skolā
Ārpus skolas
46
30

4.4.4. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ
Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves
Mācās citā
skolā
25

Nemācās
1

52%

22

1

31

55%

24

1

74

30

40%

44

-

2018./2019.

77

31

40%

45

1

2019./2020.

63

18

29%

45

-

Olaines 2. vsk.
10. kl.
27
51%

Mācību gads
2014./2015.

9 kl. skolēni
53

2015./2016.

48

25

2016./2017.

56

2017./2018.
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Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves
Koledža/

Augstskola

Mācās
Mācību gads Absolventi Kopā

Maksas

Budžets

tehniku
ms

ārzemēs

Strādā

2014./2015

21

14

67% 7

7

5

1

1

2015./2016

27

22

81% 10

12

3

2

-

2016./2017

16

12

75% 5

7

3

1

-

2017./2018

25

18

72% 10

8

1

3

2

2018./2019.

21

13

61% 8

5

2

4

2

2019./2020.

29

24

83% 9

15

-

-

5

Atbalsts karjeras izglītībā ir skolas audzināšanas programmas sastāvdaļa. Karjeras izglītības
kvalitatīvai īstenošanai skolā tiek izmantoti dažādi virzieni: klašu audzinātāju darbs (tēma “Karjeras
izvēle”), mācību priekšmetu stundas, interešu izglītība, ārpusstundu pasākumi, darbs ar vecākiem, tikšanās
ar skolas absolventiem, pārrunas ar sociālo pedagogu un psihologu. Klašu audzinātāji klašu stundās palīdz
skolēniem noskaidrot viņu spējas un dotumus, izmantojot karjeras izvēles testus. Karjeras izglītībā tiek
izmantotas dažādas formas – klases stundas, iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām
programmām, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un izglītības iestādēm, dažādas tematiskas
pēcpusdienas, pasākumi jauniešu centrā “Popkorns”, nodarbības “Panākumu universitātē”. Vidusskolēni
labprāt apmeklē Valsts pārvaldes atvērto durvju dienas, piedaloties “Ēnu dienās”. Tradicionāli 10.klases
skolēniem septembrī ir klases stunda par izglītības sistēmu Latvijā. 7.klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt
fakultatīvu “Karjeras pasaule”.
Skolēniem plānveidīgi tiek sniegta un ir pieejama informācija (bibliotēkā, informācijas stendā 2.
stāvā, pie direktora vietnieces un karjeras konsultanta, skolas mājas lapā) par profesiju daudzveidību un
par nākotnes plānošanas iespējām. Lai sniegtu atbalstu pamatskolas beidzējiem, klases audzinātāji un
karjeras konsultants veic devīto klašu skolēnu aptauju par viņu tālākiem nodomiem un kopā ar skolēna
vecākiem palīdz izvēlēties tālākizglītības veidu. Informatīvie materiāli, kuros atrodama informācija par
skolas un citu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām, regulāri tiek atjaunoti.
Skola regulāri atbalsta skolēnu piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras izvēles pasākumos,
tajā skaitā izstādē „Skola” Ķīpsalā, „Ēnu dienās”, Tehniskās jaunrades dienās. Skolā tiek organizētas
dažādas informatīvās lekcijas par studiju iespējām. Tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju
pārstāvjiem, piem., ķirurgu P.Šipačovu, žurnālisti O.Proskurovu, mākslinieci L.Perecu u.c. Skolā regulāri
viesojas absolventi, kuri iepazīstina ar karjeras iespējām savā izvēlētajā jomā.
Gandrīz puse 9.klašu absolventu turpina mācības Olaines 2.vidusskolā, savukārt lielākā daļa
vidusskolas absolventu turpina izglītību augstskolās.
Šobrīd skolā strādā mūsu absolventi - jaunie angļu valodas, latviešu valodas, matemātikas skolotāji,
kuri jau 10.-12.klasē nolēma kļūt par skolotājiem un atgriezties savā skolā.
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4.4.5. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI
Mācību procesā lielākā daļa skolotāju spējīgākajiem skolēniem piedāvā uzdevumus ar paaugstinātu
grūtības pakāpi, strādā ar skolēniem pulciņu nodarbībās, fakultatīvajās nodarbībās, daudzveidīgi veido
skolēnos mācību motivāciju. Skolai ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un centralizētajos
eksāmenos.
Skolā tiek atbalstīta skolēnu piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos,
interešu izglītības pulciņos, sacensībās. Novada dome finansē braucienus uz olimpiādēm un konkursiem,
kā arī skolēnu apbalvojumus par sasniegumiem tajos. Skolā tiek regulāri papildināta datu bāze par mācību
priekšmetu, konkursu un olimpiāžu laureātiem. Plānoti tiek organizētas mācību priekšmetu pēcpusdienas
un projekti, kuros skolēni var izpaust savus talantus, piem. “Iemirdzies kā zvaigzne”, “Olaines cielaviņas”,
“Vēstures rats”, matemātiskās stafetes u.c. Skolotāji par darbu ar talantīgajiem skolēniem tiek sumināti
konkursu un mācību olimpiāžu uzvarētāju pasākumā.
Sadarbībā ar atbalsta personālu skolotāji palīdz skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri
ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolā ir licencēta Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem. Skolēniem, kam nav mācīšanās traucējumu, bet ir citas individuālas vajadzības,
ko noteicis psihologs, logopēds vai pedagoģiski medicīniskā komisija, ikdienas mācību darbā vai
pārbaudes darbos tiek sniegti atbalsta pasākumi. Šī mācību gada sākumā, balstoties uz vecāku
iesniegumiem, sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personāla rekomendācijām 30 skolēniem
tika nozīmēti atbalsta pasākumi. Skolotāji ņem vērā skolēnu individuālās īpatnības, realizē diferencētu
pieeju mācību programmas apguvē. Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir pieejamas regulāras iknedēļas
konsultācijas un papildus nodarbības dažādos mācību priekšmetos. Skolā ir izveidots individuālā darba
grafiks
Visi skolotāji apmeklēja tālākizglītības kursus "Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar skolēniem ar
mācīšanās traucējumiem". Pēc profesionālās kompetences paaugstināšanas skolotāji efektīvi izmanto
praksē iegūtās zināšanas: gan rakstot individuālos mācību priekšmetu plānus, gan strādājot ar skolēniem
mācību stundu un konsultāciju laikā, gan sadarbojoties ar kolēģiem un skolēnu vecākiem.
Atbalsta personāla mērķis ir savlaicīgi konstatēt iespējamās mācību un uzvedības grūtības. Sākot no
1. klases, tiek veikta visu skolēnu novērošana un iespējamo mācību grūtību prognozēšana. Logopēdi un
psihologi piedāvā korekcijas nodarbības skolēniem un konsultācijas vecākiem bērna mācību grūtību
izpratnei, īpašu vērību veltot skolēniem, kuri mācību vielu apgūst atkārtoti. Skolēniem, kas nav pārcelti
nākamajā klasē vai kas ir pārcelti ar kādu nepietiekamu vērtējumu, mācību priekšmetu skolotāji izveido
individuālu priekšmeta apguves plānu. Skolēniem ar mācīšanās grūtībām tiek rekomendēti atbalsta
pasākumi ikdienas mācību darbā, skolas un valsts pārbaudes darbos. Skolotāji individuāli tiek aicināti uz
sarunām, lai pārrunātu atbalsta personāla rekomendācijas, skolotāja redzējumu par skolēnu grūtībām un
resursiem, kā arī iespējām palīdzēt. Vecāki tiek motivēti sadarboties, un, ja vecāki piekrīt, tiek veikta
psiholoģiskā izpēte, identificēti grūtību cēloņi, nepieciešamības gadījumā skolēniem tiek rekomendēti
atbalsta pasākumi. Skolēniem tiek sniegta palīdzība, sastādot individuālo konsultāciju grafiku ilgstošas
skolas neapmeklēšanas gadījumā. Speciālais pedagogs strādā ar skolēniem individuāli, mazās grupās vai
palīdz skolēniem mācību stundu laikā.
Skolā izveidota mērķtiecīga sadarbības sistēma ar skolēnu vecākiem, kas sekmē skolēnu izaugsmi.
Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja skolēnam ir konstatētas mācību grūtības. Skolas administrācija,
klases audzinātājs, priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls sadarbojas ar vecākiem, lai noskaidrotu grūtību
cēloņus. Tikšanās ar vecākiem tiek protokolētas.
No 2017./2018. mācību gadā skolā tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiek nodrošināts skolotāja palīgs darbam ar skolēniem mācību
stundās un ārpus stundu laikā.
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4.4.6 ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM
Kopš 2010.gada skola īsteno licencētu speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem. Šo programmu šobrīd apgūst 24 skolēni (9 skolēni sākumskolā un 15 pamatskolā).
Mācību gads
2010./2011.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.
2019./2020.

Skolēnu skaits
1
6
5
14
19
22
24
32
26

Klases

integrēti 1.c, 2.abc, 4.c, 5.a klasēs
integrēti 1.b, 2.a, 3.a,b,c, 4.a, 5.a,b,c, 6.a,b klasēs
integrēti 1.b, 2.bc, 3.abc, 4.abc, 5.a, 6.abc, 7.abc klasēs
integrēti 1.c, 2.bc, 3.bc, 4.ab, 5.abc, 6.a, 7.abc, 8.abc klasēs
integrēti 1.a, 2.bc, 3.bc, 4.bc, 5.abd, 6.abc, 7.a, 8.abc, 9.abc
integrēti 1.b, 3.bc, 4.c, 5.bc, 6.abd, 7.abc, 8.a, 9.abc

Skolēni tiek integrēti vispārējās pamatizglītības programmas klasēs un mācās kopā ar pārējiem
skolēniem. Katram no šiem skolēniem tiek veidots individuālais izglītības plāns, ietverot skolēna stipro un
vājo pušu analīzi, mācību priekšmetu skolotāju redzējumu par skolēna sasniegumiem, atbalsta personāla
izvērtējumu un rekomendācijas un izvirzot mērķus skolēna izaugsmei. Individuālais izglītības plāns tiek
saskaņots ar vecākiem, un vismaz divas reizes gadā bērna ar mācīšanās traucējumiem vecāki tiek
informēti par bērna sasniegumiem mācībās, izaugsmes dinamiku un turpmākajiem mērķiem, kuri ir fiksēti
individuālajā izglītības plānā. Skolēniem, kas mācās pēc speciālās izglītības programmas, tiek izveidots
individuālo konsultāciju grafiks, kas ietver papildus nodarbības tajos mācību priekšmetos, kuru apguvē ir
grūtības, nodarbības ar speciālo pedagogu, logopēda nodarbības. 2019/2020.m.g. nodarbības pie skolas
logopēda apmeklēja 50 skolēni.
Speciālie pedagogi un skolotāja palīgi strādā ar skolēniem individuāli vai mazās grupās, palīdz
skolēniem mācību stundu laikā klasē vai mācību stundu laikā atsevišķā telpā, un arī pēc stundām.
Skolēniem individuālajā izglītības plānā papildus tiek veikts pamatkompetenču apguves izvērtējums
plāna sastādīšanas brīdī un mācību gada beigās. To veic klases audzinātājs sadarbībā ar priekšmetu
skolotājiem, atbalsta personālu un skolēnu vecākiem. Tiekoties individuālā izglītības plāna saskaņošanai,
pamatkompetenču apguves izvērtējums tiek salīdzināts un analizēts, vienojoties par prioritātēm
turpmākajā attīstībā. Mācību priekšmetu skolotāji izstrādā individuālo mācību priekšmetu tematisko plānu
un mācību stundu laikā sniedz skolēniem nepieciešamo palīdzību. Skolēni mācību stundu un pārbaudes
darbu laikā var izmantot atgādnes, pēc nepieciešamības ir pagarināts darba izpildes laiks. Katru nedēļu
skolēniem ir iespēja apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas.
Vienu reizi gadā speciālās izglītības skolēni tiek aicināti izvērtēt saņemto atbalsta pasākumu
noderīgumu, tiek pārrunāts, kuri palīdzības veidi skolēnam šķiet piemērotāki. Pamatojoties uz atbalsta
personāla ieteikumiem, skolēna vecāki tiek konsultēti pie dažādiem speciālistiem. Vecāki tiek iesaistīti
izglītības procesā, uzliekot tiem par pienākumu sekot līdzi sava bērna skolas un konsultāciju
apmeklējumiem un pildīt speciālistu rekomendācijas.
Nepieciešamības gadījumā tiek rekomendēts atkārtoti konsultēties pedagoģiski medicīniskajā
komisijā, lai lemtu par citas speciālās izglītības programmas nepieciešamību vai pāriešanu uz
vispārizglītojošo programmu.
Balstoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, logopēda vai psihologa
rekomendācijām, skolā ir 26 skolēni, kas saņem atbalsta pasākumus mācību darbā vai pārbaudes darbos.
Ar katra skolēna vecākiem tiek pārrunātas skolēna grūtības, skolas piedāvātie atbalsta pasākumi, vecāku
iespējas pielietot atbalsta pasākumus arī mājās. Ar vecākiem tiek pārrunāti atbalsta pasākumu rezultāti,
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nepilnības tiek ņemtas vērā, plānojot atbalsta pasākumus nākamajam mācību gadam. Pamatojoties uz ārsta
slēdzienu un PMK lēmumu, skola organizē kvalitatīvu mājas apmācību ilgstoši slimojošajiem skolēniem.
Skolotāji aizpilda mācību sasniegumu dinamikas kartes tiem skolēniem, kuri mācās pēc speciālās
izglītības programmas. Pamatojoties uz dinamikas rezultātiem, atbalsta komanda pieņem lēmumu, kādos
priekšmetos skolotājiem nākamajā mācību gadā jāraksta individuālie mācību priekšmetu plāni. Skolā ir
izveidota mācību sasniegumu dinamikas izpētes statistika par skolēniem, kuri mācās pēc speciālās
izglītības programmas.

4.4.7. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI
Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolas darbību. Informatīvā vecāku kopsapulce notiek
mācību gada sākumā. Klašu audzinātāji divas reizes gadā organizē vecāku sapulces un protokolē tās.
Vairāk nekā puse aptaujāto vecāku apgalvo, ka klašu vecāku sapulču tēmas ir aktuālas, sapulces ir
pārdomātas un lietderīgas. Izglītojošas vecāku sapulces skolas vadība katru gadu organizē nākamo
pirmklasnieku vecākiem, 1., 2., 3., 5., 9. un 12. klašu vecākiem. Tradicionāli februārī notiek Skolas
padomes un skolas vadības organizētā tematiskā vecāku konference. Vecāki iegūst informāciju arī Skolas
padomes sanāksmēs, skolas elektroniskajā informatīvajā izdevumā “Īsziņas”, skolas psihologa un sociālā
pedagoga sagatavotos bukletos un informācijas lapās, kā arī skolas mājas lapā. Divas reizes gadā
(novembris un marts) skolas vadība organizē vecākiem individuālas konsultatīvas tikšanās gan ar klašu
audzinātājiem, gan priekšmetu skolotājiem, gan administrāciju, gan atbalsta personālu. Informācijas
apmaiņa ikdienā notiek ar skolēnu dienasgrāmatu un e-žurnāla starpniecību. Skola nekavējoties reaģē uz
vecāku iebildumiem un ierosinājumiem, lietderīgākos no tiem izmantojot turpmākajā darbā. Lielākā
vecāku daļa apgalvo, ka pret viņu bērniem skolā izturas taisnīgi, un bērniem patīk iet uz skolu.
Stājoties skolā, vecāki un skolēns iepazīstas ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, piedāvātajām
izglītības un interešu izglītības programmām, citiem skolas dokumentiem, kas nodrošina turpmāko
sadarbību. Skolā ir noteikta kārtība, kādā notiek informācijas apmaiņa starp vecākiem un skolu, ja bērns
dažādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt mācību stundas.
Skolas padome nodrošina iespēju ikvienam vecākam iesniegt priekšlikumus darba pilnveidei, veic
skolēnu vecāku tematiskās aptaujas. Ieteikumus izvērtē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā. Skolas
padomei ir savs reglaments. Skolas padomē darbojas 13 vecāki, kas pārstāv visas izglītības pakāpes.
Skolas mājas lapā izveidota atsevišķa sadaļa „Skolas padome”. Gandrīz visi aptaujātie vecāki atbildēja, ka
viņi zina par skolas padomi; vairāk nekā puse apgalvo, ka skolas padomes darbs ir lietderīgs.
Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Vecāki var regulāri sekot sava bērna
mācību darbam, izmantojot e-žurnālu. Uzaicinājumus uz skolas pasākumiem vecāki saņem
dienasgrāmatās un e-žurnālā.
Reizi mēnesī klašu audzinātāji e-žurnālā sagatavo skolēnu sekmju izrakstus, kuros tiek fiksēti
mēneša laikā saņemtie vērtējumi un mācību stundu kavējumi. Par informācijas saņemšanu vecāki
parakstās. Informāciju par skolēna uzvedību, sekmēm un attieksmi pret mācību darbu vecāki iegūst
individuālajās sarunās ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, nepieciešamības gadījumā sarunās ar skolas atbalsta personālu un vadību. Sniegtā informācija ir kvalitatīva un lietderīga, tā palīdz
vecākiem sniegt bērnam pilnvērtīgu atbalstu mācību procesā, ja tas nepieciešams.
Apzinot skolēnus, kuriem ir mācīšanās vai uzvedības grūtības, atbalsta personāls un skolas vadība
aicina viņu vecākus uz individuālām pārrunām. Nepieciešamības gadījumā tiek uzsākta starpinstitucionāla
sadarbība. Jebkuram vecākam ir brīvi pieejamas psihologa, logopēda, medmāsas un citu skolas speciālistu
konsultācijas.
Informācija par skolēnu sasniegumiem tiek publiskota konkursu un olimpiāžu rezultātu informācijas
stendā, skolas mājas lapā, skolēnu sapulcēs pa klašu paralēlēm. Skola izsaka pateicību skolēnu vecākiem
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par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā, arī skolēni tiek apbalvoti par labiem un izciliem mācību
sasniegumiem un īpašu ieguldījumu skolas dzīvē.
Vecāki aktīvi iesaistās dažādos skolas pasākumos: dziesmu festivāla sagatavošanā, pulciņu
koncertos, mācību ekskursiju, izstāžu un teātru apmeklējumu, izlaidumu un Žetonu vakara organizēšanā,
skolas muzeja papildināšanā ar eksponātiem, makulatūras vākšanā u.c.
4.5. SKOLAS VIDE
4.5.1. SKOLAS MIKROKLIMATS
Skola plāno un veiksmīgi veido savu pozitīvo tēlu. Prioritāri to veido kvalitatīvi organizētais mācību
un ārpusstundu darbs, agrāk ieviestās un jaunās skolas tradīcijas, skolēnu un viņu vecāku lepnums un
cieņa pret savu skolu. Piederības izjūtu skolai sekmē skolēnu radošo darbu izstādes, pašu rīkotie koncerti
un pasākumi. Bijušie skolēni atzina, ka šajā skolā iegūtā izglītība ir laba un ilgtspējīga. Skolas kolektīva
liela daļa sastāv no skolas absolventiem: 27 skolotāji un 9 tehniskie darbinieki. Skolēni izrāda piederības
apziņu un lepnumu par savu skolu, piedaloties ārpusskolas pasākumos, par to liecina skaistie un sirsnīgie
pamatskolas un vidusskolas izlaidumi, Žetonu vakars, vidusskolēnu un pedagogu kopīgs Ziemassvētku
pasākums, savas skolas prezentācija starptautiskajos projektos. Zinību dienā svinīgo pasākumu skolas
laukumā ar interesi vēro arī daudz skolēnu vecāku un novada iedzīvotāju. Aptaujā gandrīz visi skolēni
atbildēja, ka skola labi uzturas pret jaunpienākušajiem skolēniem. Gandrīz visi vecāki atzīmēja, ka viņu
bērnam palīdzēja ātri iejusties, uzsākot mācības skolā.
Skolēni uzrāda labus rezultātus plaši pārstāvot savu skolu daudzos novada un cita līmeņa
pasākumos: konkursos, olimpiādēs, sporta sacensībās. Skolas mājas lapā regulāri tiek atspoguļota
informācija par skolas dzīves notikumiem un vēsturi, tematiskās foto galerijas, dažādu pasākumu
aktivitātes. Vecāki trīs reizes gadā elektroniski saņem skolas veidotas “Īsziņas”, kurās tiek sniegta
informācija par skolas sasniegumiem un ikdienas notikumiem. Par daudziem nozīmīgiem pasākumiem
tiek sniegta informācija pašvaldības mājas lapā un izdevumā “Olaines Novada Domes Vēstis”.
Pedagogu aptaujas rezultāti apliecina, ka visiem patīk darbs šajā skolā, gandrīz visi pedagogi
nepieciešamības gadījumā saņem atbalstu un palīdzību no kolēģiem, viņiem ir iespēja izrunāt ar kolēģiem
problēmas, kas rodas mācīšanas procesā, un skolas vadība izturas taisnīgi pret visiem skolas darbiniekiem.
Pieredzējušie darbinieki labprāt dalās pieredzē ar jaunajiem. Pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs ir
darbspējīgs un draudzīgs.
Skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā, kā arī ievēro politisko neitralitāti mācību
un audzināšanas procesā un ir lojāli Latvijai un tās Satversmei. Skolā tiek nodrošināta cieņpilna attieksme
pret valsts simboliem.
Skolai ir sava atribūtika: skolas himna, vimpelis, logo, skolas forma (nav obligāta, skolas padomes
rekomendēta), skolēna dienasgrāmata, skolotāju grāmata, balva “Gudra pūce”, skolas bukleti. Pirms 8
gadiem skolā ir izveidots Skolas muzejs, kura saturu kolektīvi veidoja skolas darbinieki (arī bijušie),
skolēni, vecāki (daudzi no viņiem ir skolas absolventi), Olaines iedzīvotāji. Skolas muzeja tapšanu
atbalstīja pašvaldība un SIA OlainFarm. Skolā tika ieviests muzeja pedagoga amats. Muzeja
organizēšanas gadā uzsāka darbību interešu izglītības pulciņš “Skolas muzejs”, kura dalībnieki kopā ar
muzeja pedagogu izveidoja izglītojošās programmas “Skolas vēsture”, “Sports mūsu skolā”, “Skolotāju
paaudzes”, “Mūsu absolventi – ievērojami cilvēki” u.c. Ik pēc 5 gadiem notiek skolas darbinieku un
absolventu salidojumi. Viens no populārākiem muzeja pasākumiem ir “Paaudžu tikšanās skolā”. Skola
sadarbojas ar absolventiem karjeras izglītības pasākumu organizēšanā.
Skolas vadība apzina un atbalsta katra darbinieka paveikto darbu, kas tiek novērtēts gan morāli, gan
finansiāli. Gandrīz visi pedagogi apgalvo, ka skolas vadība viņus uzklausa un viņu viedokli ņem vērā.
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Skolā ir nodrošināta vienota pieeja pedagogu amatalgas likmes noteikšanai, kas stimulē skolotāju ieguldīt
darbu mācību procesā. Skolotāji saņem atzinības un pateicības rakstus, naudas balvas un prēmijas,
piemiņas balvas par skolēnu izciliem un labiem sasniegumiem mācību priekšmetu konkursos un
olimpiādēs, par ieguldījumu skolas attīstībā, darba jubilejās. Skolēni un darbinieki regulāri tiek izvirzīti
novada apbalvojumiem.
Skola ir daudznacionāla pēc darbinieku un skolēnu tautību sastāva. Visi skolēni jūtas vienlīdzīgi,
skolas darbinieki ir taisnīgi un godīgi pret visiem skolēniem un visām ģimenēm. Darbinieki mērķtiecīgi
seko vardarbības mazināšanai. Skola veiksmīgi izmanto iespējas iekļaut pedagogus un skolēnus
integrācijas
projektos,
piem.,
„Dažādība
kā
izglītības
un
kopienas
attīstības
resurss”,“IZZINĀT.PIEREDZĒT.RĪKOTIES”:(http://www.iac.edu.lv/assets/I_dokumenti/EEZ/Dazad
ibkaresurss.pdf;http://www.iac.edu.lv/jaunumi/izzinat-pieredzet-rikoties-metodisko-ieteikumu-krajums/).
Skolas darbinieki ikdienas darbā ievēro profesionālās ētikas un humānisma principus. Skolotāji
veiksmīgi sadarbojas gan metodiskajās katedrās, gan skolā kopumā. Skolā valda savstarpēja labvēlība
starp pedagogiem, skolēniem un darbiniekiem. Darbinieki atzina, ka lielākā daļa kolēģu ikdienā atbalsta
viens otru. Jaunie darbinieki saņem kolēģu un administrācijas atbalstu. Pirms darba līguma noslēgšanas
darbiniekam tiek veikta ievadinstruktāža, darbinieks tiek iepazīstināts ar Darba kārtības noteikumiem,
amata aprakstu. Darbinieki atkārtoti tiek iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem katra mācību gada
sākumā. Darba kārtības noteikumi ir ievēroti.
Darbinieki izrāda iecietību un empātiju pret skolēniem, rūpējas par viņu labsajūtu skolā. Skolas
vizuālais noformējums ir profesionāli pārdomāts, veicina labu pašsajūtu.
Kolektīvā ir tradīcija sveikt kolēģus jubilejās un citos svētkos, palīdzēt otram grūtās situācijās.
Skolas arodorganizācijā ir 33 darbinieki. Arodkomitejas pieņemtos lēmumus atbalsta viss kolektīvs.
Sadarbībā ar arodkomiteju ir organizēti kolektīvie pasākumi.
Skolā precīzi un korekti tiek ievēroti noteikumi apmeklētājiem. Informācija par skolas apmeklējuma
kārtību atrodas pie skolas ieejas. Visas skolas telpas ir ar numuriem un nosaukumiem, kas neveido
grūtības atrast vajadzīgo telpu vai darbinieku. Skolā tiek organizētas skolotāju dežūras mācību stundu
starpbrīžos. Skolā tiek ievērota noteikta kārtība, kā reaģēt uz pārkāpumiem. Ar mērķi informēt skolēnus
par aktuāliem skolas jautājumiem, IKN, skolēnu īpašiem sasniegumiem trīs reizes gadā aktu zālē notiek
skolēnu sapulces pa klašu paralēlēm. Disciplīnas pārkāpumi skolā tiek izvērtēti objektīvi, saskaņā ar
skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai
skolēnu un skolotāju attiecībās, tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties skolas atbalsta
personālam un skolas administrācijai. Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti.
Grozījumi tiek saskaņoti ar skolas padomi un skolēnu parlamentu.
4.5.2. SKOLAS FIZISKĀ VIDE UN VIDES PIEEJAMĪBA
Mācību process skolā tiek organizēts skolas ēkā Skolas ielā 1, Olainē, kur tiek īstenotas visas
izglītības programmas. Skolai ir trīs stāvu renovēta un siltināta ēka ar cokolstāvu. Skolā ierīkota
ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas, videonovērošana un ēkas apsardzes sistēma.
Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese
Olaine, Skolas ielā 1.
Olaine, Skolas ielā.

Atzinumi darbības turpināšanai
Atzinums
Izsniegšanas Pārbaudes akta Nr.
datums
Atzinums no Valsts
19.09.2019.
22/8.-1.6.1/1033
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta
Atzinums no Veselības
11.04.2019.
00162119
inspekcijas
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Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas, moderni aprīkotas, tās
atbilst mūsdienīgam mācību procesam un sanitāri higiēniskajām normām. Katrā mācību telpā ir
skolēniem piemērotas mēbeles, mācību procesam nepieciešamie līdzekļi un interneta pieslēgums.
Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai skolā ir izveidoti 4 dabaszinību un matemātikas kabineti,
dabaszinību kabinets sākumskolā, dabaszinību laboratorija pamatskolas un vidusskolas skolēniem,
mājturības kabineti zēniem un meitenēm, bibliotēka, metodiski informatīvais centrs, atsevišķas telpas
atbalsta personālam, divi informātikas kabineti.
Garderobe ir aprīkota ar individuāliem skapīšiem, kas ir paredzēti katram skolēnam, ir pieejams
drēbju žāvējamais skapis. Skolā ir renovēts un modernizēts ēdienu gatavošanas bloks un ēdamzāle, kurā
atrodas arī kafejnīca. Šobrīd renovācijas procesā ir sporta zāle. Skolā ir arī palīgtelpas arhīvam, tautas
deju kostīmiem, tehnisko darbinieku uzkopšanas inventāra telpas, telpa kopēšanai u.c.
Skolotāji rūpējas par sava kabineta un arī kopējo telpu saglabāšanu un kārtības uzturēšanu. Daudzos
kabinetos ir projektori, printeri, datu kameras, interaktīvās tāfeles. Daudziem kabinetiem pēc
remontdarbiem uz sienas ir izveidots atbilstoša mācību priekšmeta logo. Skolas vadība ņem vērā
pedagogu vēlmes viņu darba vietas uzlabošanā un iekārtošanā. Pedagogiem ir iekārtota skolotāju istaba ar
datoru, printeri un interneta pieslēgumu. Skolēnu parlamentam un ekopadomei ir izremontēta atsevišķa
telpa ar datoru. Skolas trenažieru zāle ar kvalificētu treneri ir pieejama skolēniem bez maksas.
Telpu uzturēšanu kārtībā nodrošina skolas tehniskais personāls. Uzkopšanas kvalitāti un atbilstību
sanitārajām normām kontrolē skolas medmāsa un direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos. Sanitāri
higiēniskie apstākļi atbilst sanitārajām normām. Mācību dienas laikā dežurējošais tehniskais personāls
nodrošina koplietošanas telpu mitro uzkopšanu. Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos redzamās vietās ir
evakuācijas plāni.
Skolas teritorija ir labiekārtota un profesionāli apzaļumota, daļēji nožogota, aprīkota ar soliņiem, ir
speciāla novietne velosipēdiem. Pie skolas atrodas labiekārtots stadions un bērnu laukums. Skolas
iekšpagalmā un pretī galvenajai ieejai atrodas automašīnu stāvvietas. Starp skolu un stadionu Stadiona
ielā, kur atrodas pievedceļi, ir uzstādīts drošības valnis automašīnu ātruma ierobežošanai. Skolas apkārtnē
uzstādītas nepieciešamās ceļazīmes, iezīmēta gājēju pāreja.
Ikgadējā skolas budžetā ir ieplānoti līdzekļi skolas telpu uzlabošanai, estētiskai un drošai skolas
vides un tās apkārtnes uzturēšanai.
Skolēni ir ieinteresēti uzturēties sakoptā vidē, tāpēc aktīvi piedalās teritorijas apzaļumošanā, talkās,
vāc makulatūru un zīles, palīdz sakārtot skolu jaunajam mācību gadam.
Ar mērķi labiekārtot ne tikai skolas vidi, bet arī pilsētas, skolēni iniciē un piedalās jauniešu
projektos, piem., “Baskāju takas” izveidošana un “Grafiti zīmējumu likvidēšana uz māju sienām pilsētā”.
Skolēni iesaistās telpu estētiskajā noformēšanā ar saviem radošajiem rokdarbiem, kompozīcijām u.c.
4.6. SKOLAS RESURSI
4.6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI
Skolas ēkas īpašnieks ir Olaines novada pašvaldība. Skolas lietderīgā platība 2914,4 kv. metru, kurā
atrodas 80 telpas, sporta, aktu un trenažieru zāles, metodiski informatīvais centrs ar video zāli un
bibliotēku visu skolas izglītības programmu īstenošanai. Izglītības programmu īstenošanai papildus
pieejama ir pilsētas slidotava, baseins, Mežaparks, veloceliņi, Sporta nams, sporta laukumi.
Skolas vadība apzināti plāno un ar pašvaldības finansiālo atbalstu pilnībā nodrošina skolu ar
izglītības programmu apguvei nepieciešamajiem mācību materiāliem, iekārtām un aprīkojumu, mācību
literatūru, metodiskajiem līdzekļiem un pedagogu darbam nepieciešamo. Visi mācību līdzekļi un iekārtas
tiek uzturētas labā kārtībā, tiek plānota profilaktiskā apkope un nepieciešamības gadījumā – remonts, lai
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tie kalpotu ilgtermiņā. Mācību līdzekļu iegāde tiek plānota Metodiskajā padomē, saskaņota ar direktora
vietniekiem izglītības jomā. Katru gadu tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas izmantojamās mācību
literatūras sarakstā. Saraksti tiek apstiprināti ar direktora rīkojumu. Skolēni ir nodrošināti ar visām mācību
grāmatām un nepieciešamajām darba burtnīcām. Bibliotēkas mācību grāmatu fonds regulāri tiek
papildināts un atjaunots, ņemot vērā skolēnu skaita izmaiņas.
Foajē pie galvenās skolas ieejas atrodas monitors, lai visi var iepazīties ar informāciju par skolas
aktivitātēm un notikumiem. ESF fonda ietvaros ir renovēti 4 dabaszinātņu kabineti. Atsevišķi labiekārtoti
darba kabineti ir skolas medmāsai, sociālajam pedagogam, speciālajiem pedagogiem, projekta vadītājam,
psihologam, logopēdam. Ir labiekārtota skolotāju istaba, kas aprīkota ar datoru, skeneri un printeri. Katrā
mācību kabinetā un personāla darba kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu. Visas telpas ir moderni un
estētiski iekārtotas un aprīkotas. Skolēnu parlamenta un ekopadomes telpa ir nodrošināta ar datoru. Visi
skolēni nodrošināti ar individuālajiem garderobes skapīšiem. Sanitārie mezgli ir pietiekamā daudzumā un
atbilst normām.
13 mācību kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, vēl 29 - ir projektors, pārējie nodrošināti ar
datoru un interneta pieslēgumu. Tiek nodrošinātas mācību materiālu kopēšanas iespējas. Informātikas un
citām mācību stundām pieejami 2 informātikas kabineti, kopā skolā ir 129 datori. Dabaszinību
laboratorijā ir 20 portatīvie datori, kurus izmanto dažādu laboratorijas darbu veikšanai un projektu
īstenošanai. Mācību stundu vajadzībām iegādātas 32 interaktīvās balsošanas pultis. Skolas bibliotēkā
skolēniem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkā ir lasītava ar galda un prāta spēlēm un
mīkstais atpūtas stūrītis. Bibliotēkā ir videozāle, tur pēc iepriekšēja pieraksta notiek filmu demonstrēšana
un tās stundas, kurās nepieciešams demonstrēt prezentēšanas prasmes. Lasītāju apkalpošana notiek
elektroniski. Ir atsevišķa telpa mācību literatūras uzglabāšanai.
2020.gadā atjaunota ķīmijas laboratorija ar kopējo platību 91,6 m2. Izveidota moderna, ērta un prasībām
atbilstoša mācību klase un laboranta telpa. Laboratorijas telpā iekārtotas 30 specializētas darba vietas
audzēkņiem. Katrs mācību galds ir aprīkots ar ūdeni, kanalizāciju, kā arī tas pievienots elektroapgādei.
Klasē uzstādīts moderns pārvietojams ķīmisko eksperimentu demonstrācijas skapis, kas pievienots
piespiedu ventilācijai, uzstādīts interaktīvais ekrāns un izvietoti specializētie skapji ķīmisko vielu
uzglabāšanai, kas arī pievienoti piespiedu ventilācijai. Laboranta telpā uzstādīta elektriskā mufeļu krāsns,
kas paredzēta dažādu materiālu termiskai apstrādei, un iebūvēta specializēta trauku mašīna, kas paredzēta
ķīmijas laboratorijas trauku mazgāšanai. Līdz ar telpu modernizāciju skola varēs kvalitatīvi realizēt Valsts
izglītības satura centra ESF projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (“Skola 2030”).
Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ĻOTI LABI. To
pamato šāda informācija:
-

-

2019./2020. mācību gadā ir atjaunota skolas bibliotēka, metodiski informatīvais centrs, trenažieru
zāle.
2020.gadā ir izveidota dabaszinību mūsdienīga laboratorija, līdz ar telpu modernizāciju skola varēs
kvalitatīvi realizēt Valsts izglītības satura centra ESF projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”
(Skola 2030).
Ar esošajiem skolā IT resursiem veiksmīgi ir īstenots mācību process attālināti.

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.māc.gadu:
 Pašvaldības līdzekļu racionāla un mērķtiecīga izmantošana izglītības programmu īstenošanai.
 Nodrošinājums ar nepieciešamajiem mācību materiāliem, iekārtām un aprīkojumu, mācību
literatūru, metodiskajiem līdzekļiem un pedagogiem darbam nepieciešamo.
 Labiekārtotas skolēnu garderobe un ēdnīca.
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Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” turpmākās attīstības vajadzības:
 Nodrošināt kompetenču izglītības procesu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.
 Izstrādāt skolas jumta siltināšanas projektu LBN Nr.002-15 ”Ēkas norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika” saskaņā ar skolas tehniskās apsekošanas atzinumu.
 Izveidot trešo datorklasi ar monoblokiem (dažādiem mācību priekšmetiem un datorikai).
4.6.2 PERSONĀLRESURSI
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamība ir apzināta, analizēta un plānota
saskaņā ar skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Skolas vadība atbalsta pedagogu līdzdalību
dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs, kuras notiek gan skolā, gan ārpus tās (kursi, semināri,
pieredzes apmaiņas, konferences, pašizglītība, pedagoģiskās meistarības konkursi u.c.). Visi skolas
pedagogi tālāk izglītojas pēc skolā sastādītā profesionālās kompetences pilnveides plāna, kurš tiek
aktualizēts katra mācību gada sākumā. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi pārrauga direktora
vietnieki mācību darbā. Informācija par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm tiek ievadīta Valsts
izglītības informatizācijas sistēmā (turpmāk tekstā-VIIS) atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.
No 64 pedagogiem 23 - ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm.
Stāžs
Pedagogu
skaits

Vecums
Pedagogu
skaits

Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža
Līdz 5
5 -10
11 - 20
21 - 30
11

Līdz 30
6

12

12

14

Pedagogu sadalījums pēc vecuma
30 - 39
40 - 49
50 - 59
15

15

19

Vairāk kā 30
20

60 un vairāk
12

Visi skolotāji ir apguvuši prasmes strādāt ar informācijas tehnoloģijām. Skolai ir veiksmīga pieredze
sadarbībā ar “Iespējamās misijas” angļu valodas un kulturoloģijas skolotāju. Ar kursos un semināros
gūtām zināšanām un apgūto pieredzi pedagogi iepazīstina kolēģus metodisko katedru vai informatīvajās
sanāksmēs.
Skolā ir izveidota Metodiskā padome, kura darbojas saskaņā ar Metodiskās padomes reglamentu.
Padomē ietilpst visi skolotāju metodisko apvienību vadītāji, jomu koordinatori, direktora vietnieki,
projektu vadītāji un direktors. Metodiskā padome sekmē pedagoģiskā procesa efektivitāti un nosaka
skolas metodiskā darba galvenos virzienus, piedalās iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē, izskata
jautājumus par algu likmēm, naudas balvām pedagogiem. Skolotāju metodisko apvienību vadītāju un
jomu koordinatoru darbu koordinē direktora vietnieki. Mācību gada sākumā to sastāvu apstiprina
direktors ar rīkojumu.
Individuāli ar katru pedagogu tiek apspriesta darba slodze. Pedagogu slodžu sadale notiek, ievērojot
skolas īstenoto izglītības programmu prasības un racionālā darba organizācijas nosacījumus, skolotāju
kvalifikāciju, pieredzi, profesionālo kompetenci un pēctecības principu.
Skolotāji tiek motivēti, nodrošinot salīdzinoši labu atalgojumu, iespēju strādāt darbspējīgā un
draudzīgā kolektīvā, attīstīties projektos, kļūt par jauninājumu ieviešanas autoriem. Ar jaunpienākušajiem
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skolotājiem cieši sadarbojas mentors un pieredzējušie kolēģi. Skola atbalsta topošos pedagogus, kuri studē
LU, DPU, RPIVA, BMPA, LSPA un labprāt nodrošina viņiem prakses vietu:
Mācību gads
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.
2019./2020.

Studenti –
praktikanti
9
8
14
9
9
4

Daudzi pedagogi pašizglītojas neformāli, izvēloties dažādus personības pilnveidošanas veidus:
attīsta svešvalodu prasmes, apmeklē daudzveidīgas nodarbības Pieaugušo izglītības centrā, sporto, dzied,
dejo, veido floristikas kompozīcijas, izstrādājumus no pērlītēm, mandalas utt. Skolas darbinieki aktīvi
piedalās pašvaldības rīkotos pasākumos un sporta sacensībās.
Kritērijs “Personālresursi” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam LABI. To pamato šāda informācija:
-

-

Visi skolas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci pēc tālākizglītības plāna un arī ārpus
plāna (pierādījums VIIS datu bāzē).
Ikgadējās skolas metodiskā darba konferences par mācību satura, mācību procesa un citiem
aktuāliem jautājumiem, kā rezultātā tiek apkopoti pedagogu izstrādātie pieredzes un metodiskie
materiāli un ir pieejami citiem kolēģiem.
Skolas vadība motivēja divus pedagogus iegūt izglītību citās mācību priekšmetos, kas ir
nepieciešams izglītības programmu īstenošanai.

Kritērija “Personālresursursi” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.māc.gadu:
-

Skolas darbinieki spēja optimāli pielāgoties ārkārtējās situācijas prasībai – īstenot attālināto
mācību procesu.
Skolotāju metodiskais darbs tika pārstrukturēts skolotāju sadarbībā mācību jomās.
Skola atbalsta topošos pedagogus, kuri studē pedagoģijā un labprāt nodrošina viņiem prakses
vietu.

Kritērija “Personālresursi” turpmākās attīstības vajadzības:
-

Pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšana kompetencēs balstīta izglītības satura
realizēšanai.
Pedagogu un citu darbinieku latviešu valodas izmantošanas stiprināšana skolas vidē.
Pedagogu vakanču jautājuma risināšana.

4.7. PAMATJOMAS SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA PAŠVĒRTĒJUMS
4.7.1. SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
Skolas darba pašvērtēšana ir strukturēta un plānota, tā notiek sistemātiski visās jomās:
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Atbildīgie

Mācību gada sākums

Māc. gada beigas

Tālākā rīcība

1.

Direktors,
direktora
vietnieki mācību
un audzināšanas
darbā

Pašvērtējums

Balstoties uz pedagogu pašvērtējumiem
un
metodisko
apvienību
darba
pašvērtējumu, tiek veikta kārtējā mācību
gada darba analīze, konstatētas stiprās
puses un tālākās attīstības vajadzības.

2.

Mācību
priekšmeta
skolotājs,
pedagogs
Klases
audzinātājs

Iekšējā kontrole.
Skolas darba plāns.
Audzināšanas darba
plāns un ārpusstundu
pasākumi. Skolēnu
parlamenta darba plāns.
Attīstības plāna
korekcija.
Māc. priekšmeta
tematiskie plāni,
individuālie skolēnu
plāni, fakultatīvu plāns.
Klases audzināšanas
plāns.

Pašvērtējums

Direktora vietnieki apkopo rezultātus,
gatavo PPS un metodiskās konferences
par mācību darba rezultātiem.

Pašvērtējums

Metodiskās apvienības
plāns, kurš ir daļa no
skolas metodiskā darba
plāna.
Darba plāni

Pašvērtējums

Direktora vietnieks apkopo rezultātus,
gatavo PPS par mācību darba rezultātiem
augusta mēnesī.
Metodiskā padome izvirza metodiskos
uzdevumus
nāk.
mācību
gadam
konferencē jūnija mēnesī.

Pašvērtējums

Skolas vadība apkopo rezultātus, gatavo
PPS par mācību darba rezultātiem
augusta mēnesī.

Pulciņa programma un
darba plāns

Pašvērtējums

Radošie pasākumi, koncerti, izstādes.

Ekoprogrammas tēmas
integrēšanas plāns skolas
izglītības programmā
Darba plāns

Pašvērtējums

Darba atskaite iesniegta Vides izglītības
fondā novērtēšanai.

Pašvērtējums

Informē vecāku kopsapulci septembra
mēnesī.
Budžeta plānojums, tehnisko darbinieku
novērtēšana.

3.

4.

5.

6.

7.

Skolotāju
metodiskās
apvienības
vadītājs
Atbalsta
personāls,
bibliotekāre,
medmāsa
Interešu
izglītības
skolotājs
Ekoprogrammas
koordinators

8.

Skolas padome

9.

Direktora
vietnieks saimn.
jaut.
Katrs tehniskais
darbinieks

Darba plāns janvāra
mēnesī

Pašvērtējums
decembrī

Pilda amata pienākumus,
instrukcijas

Pašvērtējums

Darba grupa

Plāno skolas darbības
pašvērtējuma procesu,
gatavojoties skolas
akreditācijai

1.sem.beigās
izveidots
pašvērtējuma
ziņojums

10

11

Direktora vietnieks saimn. jautājumos
veic darbinieku novērtēšanu,
individuālās pārrunas ar darbiniekiem.
Pašvērtējumā ziņojums ir apspriests
kolektīvā, iesniegts pašvaldībā,
publiskots mājās lapā, iesniegts IKVD

Pašvērtēšanā konstatētos sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus darbinieki zina un ņem vērā
turpmākajā darbībā. Pašvērtējuma materiāli ir pamatoti, tiek balstīti uz faktiem un pierādījumiem. Skolas
pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanas procesā tiek anketēti skolēni, vecāki un skolotāji. Pašnovērtēšanā
tiek izmantotas dažādas formas un metodes: aptaujas Edurio sistēmā, SVID analīze, rakstiskas atskaites,
novērošana. Iegūtā informācija tiek apkopota un izmantota pārskata ziņojuma sagatavošanai un turpmākai
darba plānošanai. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Attīstības plāns un pašvērtējuma ziņojums ir
publicēts skolas nesen pilnveidotajā skolas mājas lapā.
Skola strādā pēc attīstības plāna, kas ir saskaņots ar pašvaldību. Attīstības plāna veidošanai
izmantota skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. Attīstības plāna izstrādē piedalījās Metodiskā
padome, Skolas padome, Skolēnu parlaments; iespēja izteikt priekšlikumus tika nodrošināta katram
darbiniekam. Attīstības plānā ir noteiktas prioritātes, mērķi, novērtēšanas kritēriji pamatjomās. Plāna
prioritātes atspoguļo Olaines novada izglītības politiku, skolas darbības pamatmērķus, pašnovērtējumā
konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumu. Attīstības plāns ir reāls un pārdomāts, atbilstošs
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skolas attīstības vajadzībām un iespējām. Plāna izpilde tiek regulāri pārraudzīta administrācijas sanāksmēs
un pedagoģiskās padomes sēdē, un metodiskajā konferencē. Balstoties uz iegūto informāciju un ievērojot
noteiktās prioritātes, tiek izstrādāts gada darba plāns.

4.7.2. SKOLAS VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA
Skolā ir skolas darbību reglamentējošie dokumenti, tie atbilst normatīvo aktu prasībām un reģistrēti
Lietvaris programmā. Obligātās dokumentācijas izpilde tiek kontrolēta, tās izpildes kvalitāte tiek ņemta
vērā, izvērtējot personāla darbu. Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums, kurš apstiprināts 2017. gadā,
Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi, Skolas padomes reglaments un citi demokrātiski
izstrādāti un apstiprināti Skolas iekšējie normatīvie akti. Skolas dokumentācija sakārtota atbilstoši lietu
nomenklatūrai.
Skolu vada direktors. 2013.gadā pedagoģiskā padome noformulēja skolas misiju un vīziju, noteica
skolas vērtības. Direktora vietnieku darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu
aprakstos, tās tiek precizētas ar direktora rīkojumu. Direktora un viņa vietnieku atbildības jomas aptver
visus skolas darba virzienus. Direktora vietnieki reizi gadā veic sava darba izvērtējumu pēc 5 kritērijiem:
darba kvalitāte, darba disciplīna, iniciatīva un atbildība, orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu,
sadarbības un saskarsmes prasmes un iemaņas. Vadības struktūra un katra vietnieka kompetences joma ir
precīzi noteikta, visiem zināma un arī izveidota grafiski. Skolas vadības darba struktūru skatīt Pielikumā
Nr.1.
Vietnieki savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga darbinieku pienākumu izpildi, sniedz
nepieciešamo atbalstu, motivē labāku darba rezultātu sasniegšanai. Direktors ieguvis izglītības zinātņu
maģistra grādu pedagoģijā (“Skolas pašvērtējums demokrātijas attīstībā” 2007.g.), direktors piedalījās
“Iespējamas misijas” profesionālo prasmju pilnveides programmā “Direktoru klubs”. Direktora vietnieki
ieguvuši maģistra grādu pedagoģijā (tēmas “Ekoskolu programmas īstenošanas ietekme uz skolas vidi”.,
“Olaines 2. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi”, “Cilvēkresursu plānošana izglītības iestāde.”).
Direktors kopā ar vietniekiem plāno, organizē un vada skolas darbu, prasmīgi deleģē pienākumus,
panāk to izpildi. Direktors un direktora vietnieki ir ieinteresēti radošā skolas darbā, pozitīvu pārmaiņu
ieviešanā, sadarbojas savstarpēji un ar citiem darbiniekiem, lai kvalitatīvi īstenotu izglītības procesu.
Svarīgu lēmumu pieņemšanā skolas vadība ņem vērā skolotāju, skolēnu un citu darbinieku viedokļus.
Nedēļas sākumā notiek administrācijas sanāksme, kurā tiek apspriesti iepriekšējās nedēļas darba rezultāti,
plānots kārtējās nedēļas darbs. Pirmdienās notiek pedagogu informatīvās sanāksmes par aktuāliem darba
jautājumiem, MJG sanāksmes, vieslektoru semināri, klašu audzinātāju sanāksmes. Visas sanāksmes tiek
protokolētas. Aktuālā informācija savlaicīgi tiek izvietota skolotāju istabā vai nosūtīta e-žurnālā.
Direktora vietnieki mācību darbā koordinē un pārrauga Metodiskās padomes un MJG darbu,
deleģējot darba grupu vadītājiem dažādus pienākumus un atbildību par to izpildi. Direktora vietnieks
audzināšanas darbā koordinē Skolēnu parlamenta darbu. Parlamenta aktivitāšu realizēšanai skolas budžetā
ir paredzēti materiālie līdzekļi. Direktors kopā ar Skolēnu parlamentu apspriež skolēniem aktuālus
jautājumus un deleģē parlamentam veikt skolēnu aptaujas par skolas darba pilnveidošanu.
Direktors sadarbojas ar Skolas padomi, vecākiem, Olaines novada pašvaldību, dažādām
sabiedriskajām organizācijām, citām izglītības iestādēm, uzņēmumiem, veicinot skolas prestiža un
pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā. Skolas padome darbojas saskaņā ar reglamentu. Direktors, skolotāji un
skolēnu parlamenta pārstāvji sniedz Skolas padomei informāciju par skolas darbību, apspriež jautājumus,
ko ierosinājusi skolēnu vecāki. Skolas padomes darbā piedalās Olaines novada domes deleģēts deputāts.
Padomes locekļi tiek mudināti izteikt savu viedokli un priekšlikumus skolas attīstībai.
Skolas vadība ievēro politisko neitralitāti, profesionālo ētiku un cilvēktiesību principus mācību un
audzināšanas darbā, kā arī raugās, lai šie principi tiktu ievēroti kolektīvā. Piem., izglītības procesā skolā
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tika aktualizēti cilvēkdrošības un cilvēktiesību jautājumi, un pedagoģiskās padomes sēde tika veltīta šai
tēmai. Ikdienā vadības uzmanības centrā ir labvēlīgas skolas vides uzturēšana – cieņpilna saskarsme starp
darbiniekiem, skolēniem, vecākiem un dažādu institūciju pārstāvjiem. Radušās problēmas tiek risinātas
nekavējoties, uzklausot visas iesaistītās puses.
Skolēnu uzvedības pārkāpumi tiek fiksēti skolēna dienasgrāmatās un e-žurnālā. Nopietnu
pārkāpumu gadījumā jautājuma risināšanā iesaistās sociālais pedagogs un citi atbalsta personāla
darbinieki. Klašu audzinātāji seko līdzi skolēnu mācību sasniegumiem un sniedz skolēniem ieteikumus, kā
tos uzlabot. Direktora vietnieki pārrauga situāciju. Katra semestra beigās tiek veikta mācību sasniegumu
analīze metodiskajās katedrās. Uzsākot jaunu mācību gadu, tiek analizēti valsts pārbaudes darbu rezultāti.
Pēc direktora iniciatīvas skolā ieviesti daudzi jauninājumi, piem., skolas muzeja nodibināšana,
skolas iesaistīšana FEE ekoprogrammā, skolēnu eksperimentu konkurss, skolēnu dalība EuroTeensCamp
nometnē, skolas ekonometnes «Varavīksne» organizēšana, fotopulciņa izveide (skolas noformēšanā tiek
izmantoti skolēnu fotodarbi), Tolerances spēles (arī publikācija žurnālā “Skolotājs”), kopīgs pedagogu un
vidusskolēnu radošs pasākums ar “Gudrās pūces” balvas pasniegšanu, oriģinālās idejas skolas jubilejas
organizēšanai, starptautiskā projekta koordinēšanas iniciatīva u.c.
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā
un vadīšanā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju. Skolā katru gadu notiek tehniskā personāla
darba izvērtēšana, balstoties uz viņu veiktajiem pašvērtējumiem, kas ir pamats darbinieku materiālajai
stimulēšanai. Katra mācību gada beigās pedagogi veic sava darba pašvērtējumu. Pašvērtējumi tiek
analizēti metodiskajās katedrās, un viedokļi par skolas darba pilnveidi tiek apspriesti kolektīvā. Pedagogu
materiālā stimulēšana tiek veikta, balstoties uz izvērtējuma rezultātiem un saskaņā ar Olaines 2.
vidusskolas noteikumiem par naudas balvas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.
Visiem administrācijas un struktūrvienību vadītājiem ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, kas
tiek ievērots. Pēc skolēna vecāka vai cita apmeklētāja lūguma pieņemšana var notikt arī ārpus darba laika
ar mērķi nekavējoties risināt aktuālo jautājumu skolēnu labā.
4.7.3. SKOLAS SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM
Skola savu mērķu un uzdevumu īstenošanā rezultatīvi sadarbojas ar Olaines novada pašvaldību.
Pašvaldības darbinieki kompetenti palīdz risināt aktuālus skolas attīstības jautājumus: skolas budžets,
attīstības plāni, darbinieku un skolēnu atbalsts, jauniešu projekti, izglītības programmas, skolas
akreditācija, teritorijas labiekārtošana, transports u.c. Skolai piešķirtais finansējums ir pietiekams skolas
uzturēšanai un attīstībai. Pašvaldības pārstāvji tiek aicināti un piedalās skolas pasākumos. Pedagogiem
tiek kompensēti ceļa izdevumi braucieniem uz darbu un atpakaļ. Sociālā pedagoga, pedagoga palīga,
muzeja pedagoga, sporta trenera atalgojums tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem.
Skolai ir nodibināti kontakti un notiek daudzveidīga sadarbība ar Olaines 1. vidusskolu, Salaspils 2.
vidusskolu, Rīnužu un Ostvalda vidusskolām, Valgas pamatskolu un Nowa Saržinas ģimāziju, Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, novada PII un daudzām Latvijas augstskolām, no kurām skola saņem
pateicības par mūsu absolventiem. Skolas jaunieši un pedagogi piedalījās M. Laizānes, A. Putniņas,
I. Mileiko 2015. gada pētījumā "Mazākumtautību skolu skolēnu identitāte un piederība Latvijai". Skola
iesaistās starptautiskajās aptaujās un pētījumos OECD PISA u.c. Mūsu skolēni divus gadus pēc kārtas
piedalījās pašvaldības starptautiskajā projektā "Handbook of Positive European Citizen".
Noslēdzoties starptautiskajiem projektiem, skolas nodibinātie kontakti turpinās ar daudzām Eiropas
valstīm, 2017. un 2018. gadā trīs skolotāji piedalījās Erasmus+KA1 projektā. Skolēni aktīvi iesaistās
Olaines novada jauniešu projektu konkursos, tajos viņi attīsta komunikācijas kompetenci, tiekoties ar
dažāda līmeņa atbildīgajām personām, kas ir nepieciešams projekta veiksmīgai realizēšanai. Lai attīstītu
vidusskolēnos uzņēmējdarbības prasmes un izzinātu Latvijā veiksmīgu cilvēku viedokli un ieteikumus, kā
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gūt panākumus, skola uzsāka darbību Eiropas Tālmācības vidusskolu programmā “Panākumu
universitāte”.
Lieliska sadarbība skolai ir izveidojusies ar Izglītības attīstības centru (IAC). Pateicoties tai mūsu
skola no piedalījās IAC starptautiskajos projektos: „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību
priekšmetos”, “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, “IZZINĀT. PIEREDZĒT.
RĪKOTIES”, „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.
Skolai ir veiksmīga sadarbības pieredze ar “Iespējamās misijas” skolotāju, kura trīs gadu laikā bija
ne tikai aktīva un radoša angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja, bet arī ieguldīja savas zināšanas un
prasmes skolas attīstībā IT jomā.
Veiksmīgākai skolas uzdevumu īstenošanai skola vēršas pie dažādu institūciju speciālistiem, piem.,
PPS “Cilvēkdrošības un cilvēktiesību jautājumu aktualizācija izglītības procesā” sagatavošanas procesā
skolā tikāmies ar LR Tiesībsarga biroja pārstāvi, vecāku izglītošanai aicinājām Bērnu tiesību inspekcijas
pārstāvi utt. Skolēnu karjeras izglītības veicināšanai ir nodibināti kontakti ar SIA „OlainFarm”, SIA
„Olaines naftas bāze”, SIA “Pinus GB”, VUGD Olaines nodaļa u.c.
Skola atsaucas uz UNESCO un Eiropas Savienības mājas iniciatīvām, piem. “Eiropas pēdas
Latvijā”, “Pasaules lielākā stunda”, pieteicāmies UNESCO asociēto skolu projektā utt.
Skolas darbu bagātina un padara to vispusīgu sadarbība ar tādam pašvaldības iestādēm kā Jauniešu
centrs „Popkorns”, Olaines Kultūras centrs, Olaines vēstures un mākslas muzejs, Olaines Sociālais
dienests, Olaines Veselības centrs, Olaines pašvaldības policija, Olaines Pieaugušo izglītības centrs,
Olaines Sporta centrs, Olaines bibliotēkas.
Skola ir atpazīstama, tā ir ieguvusi pozitīvu tēlu sabiedrībā. Skolas vadība rūpējas par skolas
labklājību un ilgtspējību, atbilstību pasludinātajām vērtībām, par labiem un augstiem skolēnu
sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs un sabiedriskajā dzīvē. Skolas vadība nodrošina
sakārtotu, skolēniem draudzīgu un drošu vidi, veicina labvēlīgu savstarpējo saskarsmi.

5. CITI SASNIEGUMI
Par spēcīgu mācīšanās resursu uzskatām skolēnu darbību projektu nedēļās un projektu dienās.
Projektu nedēļas izvērtējumos dominē pozitīvas skolēnu atsauksmes, ir uzsvērti tādi ieguvumi, kā
darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgas aktivitāšu iespējas; uzlabotas sadarbības prasmes ar
klasesbiedriem; jaunas zināšanas; jauni jēdzieni; praktiskā darbošanās; apgūtas jaunas prasmes
(uzstāšanās, prezentēšanas, saliedēšanās, pētnieciskās, vadības uzņemšanās u.c.); iespēja iepazīties ar
dažādiem objektiem; iespēja satikt un iepazīt daudzas interesantas personības; iespēja pašiem iesaistīties
dažādās sportiskās, veselību veicinošās un izzinošās aktivitātēs; iespēja spriest par globālās ilgtspējīgas
attīstības mērķu sasniegšanas ceļiem un darbojoties pašiem izzināt, kā globālās lietas izpaužas arī vietējā
mērogā.
Jauniešu projektu konkursu rīko Olaines novada pašvaldība, lai dotu reālu iespēju jauniešiem īstenot
savu ideju novadā. Konkursa ietvaros ikviens no mūsu skolēniem var iesniegt savu projektu un saņemt
finansējumu idejas realizācijai. Konkurss ir ļoti noderīgs skolēniem, jo, realizējot projektu, viņi apgūst
jaunas prasmes, kā pareizi uzrakstīt projekta pieteikumu, kā rīkoties ar finanšu līdzekļiem, kā saplānot
laiku un aktivitātes, attīsta komunikācijas spējas un sadarbības prasmes.
Skola jau 13 gadus ir FEE starptautiskās ekoskolu programmas īstenotāja, par ko katru gadu ir
apbalvota ar Zaļo karogu.
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Krit.
Nepieciešamība
1.
*Nodrošināt efektīvu vadības un pedagogu sadarbību,
īstenojot kompetenču pieejas ieviešanu vispārējās
izglītības saturā.
2.1

2.2

*Mācību procesā veicināt skolēnu pašvērtēšanas
prasmju attīstību.

Pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes.

*Sabalansēt mājas darbu apjomu un lietderību.

Atkārtots monitorings 2020./2021. māc.
gadā.

*Turpināt sekot katra skolēna mācību sasniegumu
dinamikai.

Mācību priekšmetu skolotāju darbības
skolēnu sasniegumu dinamikas
novērošanā.
Skolotāju pieredzes apmaiņa, atklātās
stundas.

*Pilnveidot skolēnu mācību motivāciju.

2.3
3.1

3.2

Plānotā darbība
Tālākizglītības kursi.
Jomu koordinatoru darbība MJG.

*Pilnveidot latviešu valodas mācīšanas un mācīšanās
kvalitāti.

Valodu katedras darba prioritāte.
Papildu resursu piesaistīšana.

*Mācību priekšmetu skolotājiem savstarpēji saskaņot
pārbaudes darbu plānošanu un pārbaudes darbu plāna
korekciju.
*Veicināt skolēnu mācību motivāciju, līdzatbildību par
sasniedzamo rezultātu, īpaši pamatizglītības posmā.
*Sniegt atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās un
speciālajām vajadzībām.
*Veicināt talantīgo skolēnu spēju attīstīšanu.
*Sadarboties ar skolēnu ģimeni, turpināt katru mēnesi
informēt skolēnu vecākus par skolēna sasniegumiem
un veicināt vecāku iesaistīšanos skolēna motivēšanā
mācīties.
*Organizēt karjeras konsultanta darbu, plašāk
izmantot motivējošus karjeras izglītības pasākumus
ikdienas darbā.
*Paaugstināt skolēnu sasniegumus matemātikā un
svešvalodu jomā pamatskolā, valodu jomā vidusskolas
posmā.
*Motivēt skolēnus mērķtiecīgam un plānotam mācību
darbam, pilnveidot un veicināt viņu līdzatbildību par
sasniedzamo rezultātu, īpaši pamatizglītības posmā.

Direktora vietnieku pastiprināta
kontrole un skolotāju sadarbība.

Visu jautājumu iekļaušana ikgadējā
skolas darba plānā.

Plānotie metodisko apvienību
pasākumi.
Individuālais darbs ar skolēnu.

4.1

*Turpināt izglītot skolēnus un vecākus vardarbības NVO piedavājums.
atpazīšanā, organizēt antimobinga mācības.
Atbalsta personāla darbs.

4.2

* Sistemātiski pilnveidot skolas drošību.

Finanšu ieguldījums.

*Aktualizēt jautājumu par skolēnu drošību internetā.

Nodarbību ar speciālistiem skolēniem
un vecākiem organizēšana.
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4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
5.1
6.2

*Organizēt
mācību
evakuācijas
ārpusstundu laikā.
*Piedalīties Erasmus+ skolu projektos.

simulāciju 2 reizes mācību gadā.

2018.-2020. “Grāmatu ietekme”.
2020.-2022. “Draudzība ir dārgums”.
*Organizēt tehniskās jaunrades pulciņu.
Pēc iespējas.
*Piedāvāt skolēniem plašāku iespēju iegūt brīvprātīgā Dalība lietderīgās akcijās un kampaņās,
darba pieredzi.
novada pasākumos.
*Aktualizēt skolas karjeras izglītības programmu.
Sadarbība ar speciālistiem.
*Turpināt pedagogu izglītošanu mācību darba
diferenciācijai.
* Konsultāciju vecākiem pilnveidošana bērna mācību
grūtību izpratnei.
*Pielāgot IT ierīces un interneta resursus darbam ar
skolēniem, kuri mācās pēc speciālās izglītības
programmas.

Kursi un semināri.

*Izveidot skolas karogu.

Iekļaušana 2021.gada skolas budžetā.

Darbs ar vecākiem mazās grupās 2x
gadā.
Izmantot attālinātās mācības pieredzi.

*Nodrošināt
pedagogu
profesionālo
pilnveidi Tālākizglītības kursi, skolotāju
kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanā.
sadarbība darba grupās.
*Paplašināt latviešu valodas izmantošanu skolas vidē.

7.1

*Sniegt atbalstu pedagogiem lietpratības jomā.

7.2

*Organizēt skolas 45. gadu jubilejas pasākumus.
*Organizēt plašāku sadarbību ar NVO.

Skolēnu, darbinieku motivēšana un
labā griba.
Tālākizglītības pasākumi un pieredzes
apmaiņa.
Iekļaušana 2021.gada skolas budžetā.
Jauniešu projektu mēroga
paplašināšana.
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PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2
Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu rezultāti starpnovadu līmenī 2017./2018.m.g.
N.p.k. Mācību gads

Klase

Skolēna vārds,
uzvārds

Vieta

Mācību
priekšmets/
konkursa
nosaukums

Skolotāja
vārds, uzvārds

1. 2017./2018.m.g.

8.a

Maksims Piļščikovs

1.vieta

Velta Šinkarenko

2. 2017./2018.m.g.

8.b

Alīne Špehte

Atzinība

3. 2017./2018.m.g.

10.a

Anželika Maslovska

2.vieta

4. 2017./2018.m.g.

12.a

Marina Šaško

3.vieta

5. 2017./2018.m.g.

9.b

Jūlija Bičkovska

3.vieta

6. 2017./2018.m.g.

10.a

Vladislavs Glazkins

2.vieta

7. 2017./2018.m.g.

12.a

Arkadijs Ponomarenko

2.vieta

8. 2017./2018.m.g.

9.c

Valērija Spriņģe

3.vieta

9. 2017./2018.m.g.

12.a

Maksims Skrjabins

3.vieta

10.2017./2018.m.g.

10.a

Jeļena Saprikina

Atzinība

11.2017./2018.m.g.

3.a

Mihails Solovejs

2.vieta

12.2017./2018.m.g.

2.c

Darja Gubina

Atzinība

13.2017./2018.m.g.

3.b

Diāna Lauhina

Atzinība

Salaspils, Olaines un
Ķekavas novadu
apvienības Latviešu
valodas 34.
olimpiāde
Salaspils, Olaines un
Ķekavas novadu
apvienības Latviešu
valodas 34.
olimpiāde
Novadu apvienības
bioloģijas 40.
olimpiāde 9.-12.kl.
Novadu apvienības
bioloģijas 40.
olimpiāde 9.-12.kl.
Novadu apvienības
bioloģijas 40.
olimpiāde 9.-12.kl.
Novadu apvienības
68. matemātikas
olimpiāde 9.-12.kl.
Novadu apvienības
68. matemātikas
olimpiāde 9.-12.kl.
Novadu apvienības
68. matemātikas
olimpiāde 9.-12.kl.
Novadu apvienības
68. matemātikas
olimpiāde 9.-12.kl.
Novadu apvienības
68. matemātikas
olimpiāde 9.-12.kl.
Novadu apvienības
matemātikas
olimpiāde 1.-4.kl.
Novadu apvienības
matemātikas
olimpiāde 1.-4.kl.
Novadu apvienības
matemātikas
olimpiāde 1.-4.kl.

Velta Šinkarenko

Marija Ragiņa

Marija Ragiņa

Tatjana Zarecka

Valentīna
Sidorova
Valentīna
Sidorova
Irina Macanova

Valentīna
Sidorova
Valentīna
Sidorova
Darja Andronova

Olga Vonoga

Nadežda Murina

14.2017./2018.m.g.

4.a

Ksenija Čučina

15.2017./2018.m.g.

4.c

Marks Pačepko

16.2017./2018.m.g.

5.c

Viktorija Skrode

17.2017./2018.m.g.

6.a

Polīna Kovaļčuka

18.2017./2018.m.g.

7.c

Violeta Drozdoviča

19.2017./2018.m.g.

12.a

Arkadijs Ponomarenko

20.2017./2018.m.g.

12.a

Marina Šaško

21.2017./2018.m.g.

12.a

Ņikita Čerkovskis

22.2017./2018.m.g.

9.b

Jūlija Bičkovska

23.2017./2018.m.g.

12.a

Ņikita Čerkovskis

24.2017./2018.m.g.

9.b

Jūlija Bičkovska

25.2017./2018.m.g.

9.c

Viktoryia
Matsiushenkava

26.2017./2018.m.g.

9.c

Valērija Spriņģe

27.2017./2018.m.g.

11.a

Jevgeņijs Grigorjevs

Atzinība

Novadu apvienības
matemātikas
olimpiāde 1.-4.kl.
Atzinība
Novadu apvienības
matemātikas
olimpiāde 1.-4.kl.
3.vieta
Starpnovadu
(Ķekava, Olaine,
Salaspils, Ikšķile) 68.
matemātikas
olimpiāde 5.-8. kl.
3.vieta
Starpnovadu
(Ķekava, Olaine,
Salaspils, Ikšķile) 68.
matemātikas
olimpiāde 5.-8. kl.
3.vieta
Starpnovadu
(Ķekava, Olaine,
Salaspils, Ikšķile) 68.
matemātikas
olimpiāde 5.-8. kl.
1.- 2.vieta Novadu apvienības
fizikas 68. olimpiāde
9.-12.kl.
Atzinība
Novadu apvienības
fizikas 68. olimpiāde
9.-12.kl.
Atzinība
Novadu apvienības
fizikas 68. olimpiāde
9.-12.kl.
Atzinība
Novadu apvienības
fizikas 68. olimpiāde
9.-12.kl.
1. vieta
Novadu apvienības
ķīmijas 59.
olimpiāde 9.-12.kl.
2. vieta
Novadu apvienības
ķīmijas 59.
olimpiāde 9.-12.kl.
3. vieta
Novadu apvienības
ķīmijas 59.
olimpiāde 9.-12.kl.
3. vieta
Novadu apvienības
ķīmijas 59.
olimpiāde 9.-12.kl.
2. vieta
Novadu apvienības
informātikas
olimpiāde
vidusskolai

Irēna Rimševiča

Zoja Nikolajeva

Vera Haritonova

Vera Kudrjašova

Irina Macanova

Diana Goroško

Diana Goroško

Diana Goroško

Diana Goroško

Marija Ragiņa

Jeļizaveta Šlikova

Marija Ragiņa

Marija Ragiņa

Larisa
Kosjaņenko

Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu rezultāti starpnovadu līmenī 2018./2019.m.g.
N.p.k. Mācību gads Klase

Skolēna vārds,
uzvārds

Vieta

1. 2018./2019.m.g. 5.-7.kl.

grupas meiteņu
2 un 3
HANDBOLA komandu

2. 2018./2019.m.g. 6.a

Darja Soldatkina

Atzinība

3. 2018./2019.m.g. 9.a

Aļina Mihailova

3.vieta

4. 2018./2019.m.g. 10.a

Viktoryia
Matsiushenkava

Atzinība

5. 2018./2019.m.g. 11.a

Aleksandrs Afanasjevs

Atzinība

6. 2018./2019.m.g. 1.a

Maksims Čirkovs

2.vieta

7. 2018./2019.m.g. 1.a

Katrīna Nikolajeva

3.vieta

8. 2018./2019.m.g. 10.a

Jūlija Bičkovska

1.vieta

9. 2018./2019.m.g. 10.a

2.vieta

10.2018./2019.m.g. 9.a

Viktoryia
Matsiushenkava
Aļina Mihailova

11.2018./2019.m.g. 7.a

Polīna Kovaļčuka

2.vieta

12.2018./2019.m.g. 7.a

Sebastians Sevruks

Atzinība

13.2018./2019.m.g. 10.a

Andrejs Šohins

Atzinība

14.2018./2019.m.g. 10.a

Andrejs Šohins

1.vieta

Atzinība

Mācību
priekšmets/
konkursa
nosaukums

Skolotāja
vārds, uzvārds

Latvijas Jaunatnes
čempionātā pēc divu
apļu turnīra
Vizuālās mākslas
olimpiāde
Krievu valodas
(dzimtās) un
literatūras 32.
atklātās olimpiāde
Krievu valodas
(dzimtās) un
literatūras 32.
atklātās olimpiāde
Krievu valodas
(dzimtās) un
literatūras 32.
atklātās olimpiāde
Sākumskolas
matemātikas
olimpiāde
Sākumskolas
matemātikas
olimpiāde
Ķīmijas 60.olimpiāde
9.-12.klasēm
Ķīmijas 60.olimpiāde
9.-12.klasēm
Ķīmijas 60.olimpiāde
9.-12.klasēm
Starpnovadu
Matemātikas 69.
olimpiāde 5.8.klasēm
Starpnovadu
Matemātikas 69.
olimpiāde 5.8.klasēm
Novadu apvienības
Ekonomikas
20.olimpiāde 10.12.klasēm
Novadu apvienības
Matemātikas 69.
olimpiāde 9.12.klasēm

Natālija
Akantjeva
Irina Siņicina
Marina Ļiskina

Marina Ļiskina

Jūlija Artjomova

Irēna Rimševiča
Irēna Rimševiča
Marija Ragiņa
Marija Ragiņa
Jeļizaveta
Šlikova
Vera Kudrjašova

Vera Kudrjašova

Valentīna
Sidorova

Vera Haritonova

15.2018./2019.m.g. 10.a

Andrejs Šohins

2.vieta

16.2018./2019.m.g. 11.a

Aleksandrs Afanasjevs

1.vieta

17.2018./2019.m.g. 10.a

Jūlija Bičkovska

3.vieta

18.2018./2019.m.g. 12.a

Jevgeņijs Grigorjevs

3.vieta

19.2018./2019.m.g. 12.a

Jevgeņijs Grigorjevs

2.vieta

20.2018./2019.m.g. 10.a

Vasilisa Marduseviča

Atzinība

21.2018./2019.m.g. 4.a

Mihails Solovejs

1.vieta

22.2018./2019.m.g. 4.b

Daniils Dolganovs

2.vieta

23.2018./2019.m.g. 4.b

Diāna Lauhina

3.vieta

24.2018./2019.m.g. 2.a

Sofija Karpoviča

Atzinība

25.2018./2019.m.g. 6.a

Darja Soldatkina

Atzinība

26.2018./2019.m.g. 7.c

Tatjana Zinčenko

1.pakāpe

27.2018./2019.m.g. 11.a

Alīna Anča

1.pakāpe

28.2018./2019.m.g. 1.a

Kristina Ivenkova

2.pakāpe

29.2018./2019.m.g. 3.c

Matvejs Mačehins

2.pakāpe

30.2018./2019.m.g. 5.c

Jaroslavs Ponomarenko 2.pakāpe

31.2018./2019.m.g. 10.a

Andrejs Šohins

1.vieta

Novadu apvienības
Fizikas 69. olimpiāde
9.-12.klasēm
Novadu apvienības
Vēstures
25.olimpiāde 9.12.klasēm
Novadu apvienības
bioloģijas
41.olimpiāde 9.12.klasēm
Novadu apvienības
bioloģijas
41.olimpiāde 9.12.klasēm
Starpnovadu
Informātikas
olimpiāde 10.12.klasēm
Konkurss “Pazīsti
savu organismu”
Starpnovadu
matemātikas
olimpiāde 4.klasēm
Starpnovadu
matemātikas
olimpiāde 4.klasēm
Starpnovadu
sākumskolas krievu
valodas olimpiāde
Starpnovadu
sākumskolas krievu
valodas olimpiāde
Starpnovadu vizuālās
mākslas olimpiāde
Skatuves runas
konkurss

Skatuves runas
konkurss
Skatuves runas
konkurss
Skatuves runas
konkurss
Skatuves runas
konkurss

Informātikas
(programmēšanas)

Diana Goroško
Oskars Krīgers

Marija Ragiņa

Marija Ragiņa

Larisa
Kosjaņenko
Marija Ragiņa
Darja Andronova
Nadežda Murina
Nadežda Murina

Alentina
Verpakovska
Irina Siņicina
Ludmila
Gavrilova,
Jeļena Bučinska
Inga Ivanova
Julija Artjomova
Irēna Rimševiča
Līva Vismane
Ludmila
Gavrilova,
Margarita Četrone
Jeļena Alute

32.2018./2019.m.g. 10.a

Jūlija Bičkovska

Atzinība

33.2018./2019.m.g. 7.a

Polīna Kovaļčuka

Atzinība

32. olimpiāde
Konkurss “Pazīsti
savu organismu”
Ģeogrāfijas
36.olimpiāde 10.12.klasēm

Marija Ragiņa
Tatjana Zarecka

Valsts mācību olimpiāžu un konkursu laureātu saraksts 2019./2020. m.g.
N.p.k. Mācību gads Klase

1. 2019./2020.m.g. 11.a

Skolēna vārds,
uzvārds

Vieta

Mācību
priekšmets/
konkursa
nosaukums

Skolotāj
a vārds,
uzvārds

Andrejs Šohins

3.vieta

Informātikas
(programmēšanas)
33. olimpiāde

Jeļena
Alute

Starpnovadu mācību olimpiāžu un konkursu laureātu saraksts 2019./2020. m.g.
N.p.k. Mācību gads

Klase Skolēna vārds,
uzvārds

Vieta

Mācību
priekšmets/
konkursa
nosaukums

Skolotāja
vārds,
uzvārds

Novadu
apvienības
sākumskolas
matemātikas
olimpiāde 1.3.klasēm
Starpnovadu
70.matemātikas
olimpiāde 5.8.klasēm
Novadu
apvienības
Matemātikas 70.
olimpiāde 9.12.klasēm
Novadu
apvienības
Matemātikas 70.
olimpiāde 9.12.klasēm
Novadu
apvienības
Ekonomikas
21.olimpiāde 10.12.klasēm
Novadu

Nadežda
Murina

1.

2019./2020.m.g. 1.b

Sevastjans
Meikšāns

1.vieta

2.

2019./2020.m.g. 5.a

Mihails Solovejs

2.vieta

3.

2019./2020.m.g. 11.a

Andrejs Šohins

2.vieta

4.

2019./2020.m.g. 11.a

Vitālijs Tičkovs

Atzinība

5.

2019./2020.m.g. 11.a

Andrejs Šohins

1.vieta

6.

2019./2020.m.g. 11.a

Andrejs Šohins

1.vieta

Veronika
Jupatova

Vera
Haritonova

Vera
Haritonova

Tatjana
Fastoviča

Diana

7.

2019./2020.m.g. 11.a

Jūlija Bičkovska

8.

2019./2020.m.g. 11.a

Andrejs Šohins

9.

2019./2020.m.g. 12.a

Aleksandrs
Afanasjevs

10. 2019./2020.m.g. 11.a

Jūlija Bičkovska

11. 2019./2020.m.g. 8.c

Anastasija Spriņģe

12. 2019./2020.m.g. 8.a

Maryna
Matsiushenkava

13. 2019./2020.m.g. 8.a

Maryna
Matsiushenkava

14. 2019./2020.m.g. 7.c

Viktorija Skrode

15. 2019./2020.m.g. 7.c

Viktorija Skrode

16. 2019./2020.m.g. 7.c

Antoņina Jakovļeva

17. 2019./2020.m.g. 7.c

Antoņina Jakovļeva

18. 2019./2020.m.g. 5.b

Katrīna
Tarakanova

apvienības Fizikas
70. olimpiāde 9.12.klasēm
3.vieta
Novadu
apvienības Fizikas
70. olimpiāde 9.12.klasēm
1.vieta
Novadu
apvienības
Informātikas
(programmēšanas)
33. olimpiāde
1.vieta
Novadu
apvienības
Vēstures
26.olimpiāde 9.12.klasēm
3.vieta
Novadu
apvienības
bioloģijas
42.olimpiāde 9.12.klasēm
1.vieta
Novadu
apvienības
Latviešu valodas
36.olimpiāde 7.8.klasēm
Laureāts Starptautiskā
bērnu mākslas
izstāde – konkurss
“LIDICE 2020”
1.pakāpe Radošo darbnīcu
konkurss “Radi
rotājot”
1.pakāpe Radošo darbnīcu
konkurss “Radi
rotājot”
3.vieta
Vizuālās un
vizuāli plastiskās
mākslas darbu
konkurss “Radi
rotājot”
1.pakāpe Radošo darbnīcu
konkurss “Radi
rotājot”
3.vieta
Vizuālās un
vizuāli plastiskās
mākslas darbu
konkurss “Radi
rotājot”
Laureāts Starptautiskā
bērnu mākslas
izstāde – konkurss

Goroško

Diana
Goroško
Jeļena Alute

Oskars
Krīgers

Dainis
Krauklis

Jeļena
Bučinska

Irina Siņicina

Kristīna
Boļšedvorova
Kristīna
Boļšedvorova
Irina Siņicina

Kristīna
Boļšedvorova
Irina Siņicina

Irina Siņicina

19. 2019./2020.m.g. 6.c

Elizabete
Truskovska

Laureāts

20. 2019./2020.m.g. 9.a

Uladzislau Zhydzel

Laureāts

21. 2019./2020.m.g. 9.c

Tomass Semjonovs

Laureāts

22. 2019./2020.m.g. 7.a

Darja Soldatkina

1.vieta

23. 2019./2020.m.g. 8.a

Artjoms Zaharovs

1.vieta

24. 2019./2020.m.g. 8.a

Daniels Siteņkijs

1.vieta

25. 2019./2020.m.g. 6.a

Alekss Čerņa

2.vieta

26. 2019./2020.m.g. 6.c

Anastasija Logvina

2.vieta

27. 2019./2020.m.g. 6.c

Jekaterina Pavlova

2.vieta

“LIDICE 2020”
Starptautiskā
bērnu mākslas
izstāde – konkurss
“LIDICE 2020”
Starptautiskā
bērnu mākslas
izstāde – konkurss
“LIDICE 2020”
Starptautiskā
bērnu mākslas
izstāde – konkurss
“LIDICE 2020”
Vizuālās un
vizuāli plastiskās
mākslas darbu
konkurss “Radi
rotājot”
Vizuālās un
vizuāli plastiskās
mākslas darbu
konkurss “Radi
rotājot”
Vizuālās un
vizuāli plastiskās
mākslas darbu
konkurss “Radi
rotājot”
Vizuālās un
vizuāli plastiskās
mākslas darbu
konkurss “Radi
rotājot”
Vizuālās un
vizuāli plastiskās
mākslas darbu
konkurss “Radi
rotājot”
Vizuālās un
vizuāli plastiskās
mākslas darbu
konkurss “Radi
rotājot”

Irina Siņicina

Kristīna
Boļšedvorova
Kristīna
Boļšedvorova
Irina Siņicina

Kristīna
Boļšedvorova

Kristīna
Boļšedvorova

Irina Siņicina

Irina Siņicina

Irina Siņicina

Pielikums Nr.3
Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu dinamika
Mācību gads

Dalībnieku skaits

Laureātu skaits

Laureāti no dalībnieku skaita

2019./2020.

106

28

26,4%

2018./2019.

152

31

20,3%

2017./2018.

134

42

31,3%

2016./2017.

148

41

28%

2015./2016.

160

50

31%

2014./2015.

117

36

31%

2013./2014.

150

49

30%

2012./2013.

91

32

35%

2011./2012.

58

24

41%

2010./2011.

42

20

48%

2009./2010.

46

15

33%

Pielikums Nr.4
Latvijas Republikas Ministru prezidenta atzinības raksti Olaines 2. vidusskolas absolventiem
Mācību gads

Skaits

Absolventa vārds, uzvārds

2019./2020.

1

Aleksandrs Afanasjevs

2018./2019.

1

Jevgeņijs Grigorjevs

2017./2018.

3

Marina Šaško
Arkadijs Ponomarenko
Maksims Skrjabins

2016./2017.

2

Darja Degtjareva
Natalija Markvarte

2015./2016.

4

Margarita Nikonova
Anna Mihaļkova
Veronika Jupatova
Violeta Andrejeva

2014./2015.

2

Mazens Zibara
Margarita Nikolajeva

2013./2014.

5

Anastasija Cvetkova
Aleksandrs Hrisanfovs
Viktorija Jupatova
Andrejs Skorinko
Jūlija Voronova

2012./2013.

1

Karīna Boiko

2011./2012.

1

Alina Masterova

4

Jekaterina Gurko
Marina Ņesterova
Jeļizaveta Pavlova
Irina Rudaka

2010./2011.

Pielikums Nr.5
Olaines 2. vidusskola
Projektu nedēļu tēmas 2003./2004. - 2019./2020.m.g.
Mācību gads

Tēma

Klases

2003./2004.

Es mācos dzīvot sabiedrībā.

2.-9.kl.

2004./2005.

Visas pasaules bērni draudzējas.

2.-4.kl.

Vai šī pasaule ir droša?

5.-9.kl.

2005./2006.

Mana karjeras izglītība.

2.-9.kl.

2006./2007.

21.gadsimta skola.

2.-9.kl.

2007./2008.

Domā globāli-dari lokāli.

2.-8.kl.

2008./2009.

Enerģija. Uzņēmumu ilgtspējas izpēte.

2.-9.kl.

2009./2010.

Veselīgs dzīvesveids.

2.-8.kl.

2010./2011.

2013./2014.

Ūdens.
Brīvprātīgais darbs.
Transports.
Uzņēmuma „Olaines naftas bāze” ilgtspējas izpēte.
Mežs.
Es – pilsonis.
Mēs mainīgajā pasaulē. Globālā izglītība.

2.-8.kl.
9.kl.
2.-8.kl.
9.kl.
2.-8.kl.
9.kl.
2.-8.

2014./2015.

Kustību prieks.

1.8.kl.

2015./2016.

2.-8.kl.

2016./2017.

Nulle atkritumu (ZERO WASTE): sapnis vai
realitāte?
Mūsu apkārtējā vide un kultūra. Olainei – 50.

2017./2018.

100 labie darbi Latvijai.

1.-9.kl.

2018./2019.

Mežs. Bioloģiskā daudzveidība.

1.-8.kl.

2019./2020.

Veselīgs dzīvesveids karjeras pasaulē.

1.-12.kl.

2020./2021.

Transports un klimata pārmaiņas.

1.-12.kl.

2011./2012.
2012./2013.

1.-9.kl.

Pielikums Nr.6
Īstenoto pašvaldības finansēto Olaines 2. vidusskolas skolēnu projektu vēsture:
2019.gads





“Mūzikls “Sprīdītis”
“Bibliotēkas nakts: "Platforma 9 un 3/4. Pietura Hogvarts"
“Bibliotēka iziet ielās”
“Lielā Puškina balle”

2018.gads






“Ielūgums uz Natašas Rostovas balli”
“Sakuras festivāls”
“Bibliotēkas nakts “Citāda Latvija”
“Iedvesmo! Dari! Radi Latviju!”
“Esi pati sev stiliste!"

2017.gads






Vineta Santa Margeviča (vadītāja Daiga Ralla) “Spoku nākts skolas bibliotēkā”.
A.Gluščenko, A.Afanasjevs (vadītāja M.Fominiha) “Latvija laika griežos”.
Daniels Hodaņonoks (vadītāja Daiga Ralla) “Žils Verns uz bibliotēkas zemūdens klāja”.
Valērija Spriņģe, Vasilisa Marduseviča (vadītāja Diana Goroško) “Rīga – Latvijas sirds”.
Velērija Budo (vadītāja Irina Macanova) “Urā, mēs ejam uz kino!”.

2016. gads







Valērija Budo (vadītāja Diāna Goroško) “Zināšanas kadrā un par kadru”.
Maksims Ļiskins (vadītāja Zoja Nikolajeva) “Ideālais gājējs”.
Veronika Semenova (vadītāja Irina Macanova) “Esi pati sev stiliste!”.
Aleksandrs Afanasjevs un Anastasija Kondratjeva (vadītāja Ludmila Ivanova) “Skolas ielas
svētki”.
Elīnas Fedoroviča un Irina Pētersone (vadītāja Tatjana Fastoviča) “Olaines Cielaviņas”.
Jeļena Jermoškina un Aleksandra Gluščenko (vadītāja Nadežda Murina) “Ievērojamākās vēstures
vietas Olaines novadā”.

2015. gads




Annas Osko un Valērija Spriņģe (vadītāja Jeļena Bučinska) „Improvizācijas teātris”. Tā laikā
jauniešiem bija iespēja apmeklēt improvizācijas teātra nodarbības un noslēgumā piedalīties
improvizācijas teātra turnīrā.
Viktorija Holoda (vadītāja Jeļena Alute) „Ziemassvētku dāvanas – plecu lakati un šalles”.
Labdarības projekta laikā puiši izgatavoja koka rāmjus aušanai, savukārt meitenes, izmantojot
rāmjus, noauda 15 plecu lakatus, uzadīja un uztamborēja 8 vīriešu šalles. Pašdarinātie lakati un
šalles tika uzdāvināti Olaines Sociālās aprūpes centra iemītniekiem.









Viktorija Griņuka un Veronika Jupatova (vadītāja Tatjana Fastoviča) „Iemirdzies kā zvaigzne.
Alise Sudzilovska (vadītāja Irina Macanova) „Esi pati sev stiliste!”.
Semjons Voronovs un Maksims Skrjabins (vadītāja Tatjana Zarecka) “Baskāju taka
(turpinājums)”.
Ņikita Stoļarovs (vadītāja Lelde Vaivode) „Mēs varam palīdzēt! – labdarības akcija patvēruma
meklētāju un bēgļu atbalstam”.
Aleksandrs Vasiljevs un Maksims Mihaļkovs (vadītāja Nadežda Miguša) „Spēlējam un attīstāmies
globālajā pasaulē!”.
Valērija Jevstigņejeva un Darīna Barānova (vadītāja Irina Macanova) „Zināšanas kadrā
(turpinājums)”.
Alesija Gavrilova un Violeta Andrejeva (vadītāja Diana Goroško) „Eiropas Savienības valstu
pilis”.

2014. gads










Aleksejs Murins un Aleksandra Gluščenko (vadītāja Nadežda Murina) “Foto konkurss: Rīga –
Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014”.
Viktorija Griņuka un Veronika Jupatova (vadītāja Tatjana Fastoviča) “Seko savai zvaigznei”.
Viktorija Golubeva (vadītāja Jelizaveta Stankeviča) “Pacelsim sevi augstāk”.
Alesija Gavrilova un Violeta Andrejeva (vadītāja Diana Goroško) “Latvijas vēstures pilis”.
Margarita Nikolajeva (vadītāja Tatjana Fastoviča) “Mēs visi tik dažādi”.
Mazens Zibara (vadītāja Anna Sidorova) “Foto kursi jauniešiem”.
Aleksandra Jegorova un Jelizaveta Ulibina (vadītāja Tatjana Zarecka) “Baskāju taka”.
Aleksandrs Afanasjevs un Anastasija Šmeļova (vadītāja Ludmila Ivanova) “Latviešu un slāvu
tautu dzīvesziņa”.
Mazens Zibara (vadītāja Anna Sidorova) “Eiropas Jauniešu Parlamenta Kurzemes – Zemgales
Reģionālā sesija 2014”.

2013. gads











Mazens Zibara un Viktorija Bogačova (vadītāja Irina Siņicina) „Olaine - tīrā pilsēta”.
Emīlija Borovska (vadītāja Tatjana Fastoviča) „Draudzējas bērni! (turpinājums)”.
Nataļja Kostigova un Darja Saveļjeva (vadītāja Diana Goroško) „21. gadsimta pilis”.
Olga Skrindevska un Anna Juaņjuaņa Li (vadītāja Irina Macanova) „Pētniecības ekspress”.
Margarita Nikolajeva un Aleksejs Murins (vadītāja Irina Siņicina) „Foto izstāde „Olaine- tīrā
pilsēta”.
Sandra Gromova un Aleksandrs Vasiljevs (vadītāja Marija Ragiņa) „Ķīmijas attīstība LatvijāOlaine kā ķīmiķu pilsēta”.
Viktorija Grase un Vineta-Santa Margeviča (vadītāja Inesa Maskaļonoka) „Veselo meiteņu klubs”.
Viktorija Griņuka un Veronika Jupatova (vadītāja Tatjana Fastoviča) „Pilsētas zvaigžņulietus”.
Margarita Nikolajeva un Aleksejs Murins (vadītāja Nadežda Murina) „Tāda liela maza Latvija”.
Mazenas Zibara un Margarita Nikolajeva (vadītāja Ludmila Ivanova) „Paaudžu tikšanās skolā”.

2012. gads






Mazens Zibara un Aleksejs Murins (vadītāja Nadežda Murina) „Olaine – Eiropas Savienības
pilsēta”.
Aleksandrs Hrisanfovs, Viktorija Jupatova (vadītāja Tatjana Fastoviča) „Zvaigžņu laiks”.
Aleksejs Gaiduks un Vadims Smirnovs (vadītāja Marija Ragiņa) „Olaines zaļa rītdiena”.
Stefani Hmeļauska un Olga Jermolajeva (vadītāja Irina Macanova) „Bērnības atmiņas”.

2011. gads






Aleksandra Gluščenko (vadītāja Svetlana Opikova) „Šī daudzveidīgā dzīvnieku pasaule (dzīvnieku
figūriņu izgatavošana no pērlītēm)”.
Viktorija Golubeva, Aleksandra Peškova, Arina Bardova (vadītāja Ludmila Osipova) „Būt
veselam ir stilīgi!”.
Anna Zavadska un Nataļja Kostigova (vadītājas Irina Macanova, Diāna Goroško) „Attīstošas
spēles matemātikā un dabaszinībās”.
Viktorija Jupatova un Anna Kazakova (vadītāja Marija Ragiņa) „Dzīvnieki un pilsēta
(turpinājums)”.
Jelizaveta Šlikova (vadītāja Tatjana Fastoviča) „Sapņi piepildās”.

2010. gads




Irina Rudaka (vadītaja Tatjana Fastoviča) „Draudzējas bērni!”.
Anna Kazakova (vadītāja Marija Ragiņa) „Dzīvnieki un pilsēta.”.
Aleksandra Gluščenko (vadītāja Jelizaveta Stankeviča, Tatjana Inkina) „Kompass”.

Pielikums Nr.7
Olaines 2. vidusskola
Dziesmu festivals
1.-9. klases
2000./2001.m.g.-2017./2018. m.g.
1. 2000./2001. m.g. - Tā saucas daba
2. 2001./2002. m.g. - No smaida visiem kļūs gaišāk
3. 2002./2003. m.g. - Muzikālais kaleidoskops
4. 2003./2004. m.g. - Mūzika un sports
5. 2004./2005. m.g. - Zvaigžņu ceļš. Labsirdības planēta
6. 2005./2006. m.g. - Dziesmas no kinofilmām un multfilmām
7. 2006./2007. m.g. - Smaidu vernisāža
8. 2007./2008. m.g. - Pasaule – kā ziedu lauks
9. 2008./2009. m.g. - Dziesmas par dabu - EKO
10. 2009./2010. m.g. - Pa festivāla gadu atbalsīm. Dziesmu festivālam – 10!
11. 2010./2011. m.g. - Mūsu vecāku mīļākās dziesmas
12. 2011./2012. m.g. - Dziesmas par transportu
13. 2012./2013. m.g. - Latvija – mūsu mājas
14. 2013./2014. m.g. - Eiropa dzied
15. 2014./2015. m.g. - Pa festivāla gadu atbalsīm. Dziesmu festivālam – 15!
16. 2015./2016. m.g. - Maestro dziesmas
17. 2016./2017. m.g. - Skolas laiks
18. 2017./2018. m.g. - Manai Dzimtenei

Pielikums Nr.8
Olaines 2.vidusskola
Ekoprogrammas gada tēmas
Mācību gads
2007./2008.

Atkritumi

Tēma
Diploms

Rezultāts

2008./2009.

Enerģija

Zaļais karogs

2009./2010.

Veselīgs dzīvesveids

Zaļais karogs

2010./2011.

Ūdens

Zaļais karogs

2011./2012.

Transports

Zaļais karogs

2012./2013.

Mežs

Zaļais karogs

2013./2014.

Skolas vide un apkārtne

Zaļais karogs

2014./2015.

Klimata pārmaiņas

Zaļais karogs

2015./2016.

Atkritumi

Zaļais karogs

2016./2017.

Skolas vide un apkārtne

Zaļais karogs

2017./2018.

Mežs. Bioloģiskā daudzveidība

Zaļais karogs

2018./2019.

Ūdens

Zaļais karogs

2019./2020.

Vide un veselīgs dzīves veids

Zaļais karogs

2020./2021.

Transports

Pielikums Nr.9
Pedagoģiskās padomes sēžu un metodisko konferenču tēmas
2020. gada 22. oktobrī

Dziļa mācīšanās - SOLO taksonomija.

2019. gada 28. oktobrī

Caurviju prasmes. Pašvadīta mācīšanās.

2019. gada 18. jūnijā
(Metodiskā konference)
2019. gada 14. martā

Skolotāju darba grupu labās prakses piemēri. Mūsdienīga mācību stunda.

2017./2018. m.g.

Pasākumu cikls “Māci audzinot. Latvijai 100!”

2018. gada 3. Janvārī
(Metodiskā konference)
2017.gada 15.jūnijā
(Metodiskā konference)
2016./2017.m.g.

Kompetenču pieeja mācību saturā.

2016.gada 16.jūnijā
(Metodiskā konference)

Interneta tehnoloģiju lietojums mācību procesā.

2016.gada 16.martā

Cilvēkdrošības un cilvēktiesību jautājumu aktualizācija izglītības procesā.

2015.gada 13.martā

Projektu darbs Olaines 2.vidusskolā kā skolēnu sadarbības un individualitāti
attīstošā, radošas domāšanas un talantu izkopjoša mācību metode.
Skolēnu radošo spēju attīstība Olaines 2.vidusskolā.

2014. gada 12.jūnijā
(Metodiskā konference)
2014. gada 19.martā

Iekļaujošā izglītība: dažādas iespējas – vienādās tiesības.

Kvalitatīvā mācību stunda. Mācību stundas resursi, iespējas un efektivitāte.
Skolēnu labvēlīgas saskarsmes, runas kultūras un uzvedības veidošana.

Labas prakses piemēri skolēnu radošo spēju attīstībā.

2013. gada 19.jūnijā
(Metodiskā konference)

Skolotāju metodisko darbu skate vērtībizglītībā.

2013.gada 25.martā

Vērtībizglītība Olaines 2.vidusskolā.

2012. gada, jūnijā
(Metodiskā konference)

Atbalsta sniegšana skolēniem ar mācību traucējumiem, speciālām vajadzībām
un grūtībām mācībās.

2012. gada 12.martā

Cieņpilnas saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras attīstīšana skolas vidē
un sabiedrībā.

2011.gada 2. jūnijā
(Metodiskā konference)

Pēctecības nodrošinājums skolēniem, pārejot no vienas izglītības pakāpes
nākamajā.

2010.gada 30.novembrī

Zēni un meitenes mācās dažādi.

2011.gada 15.februārī

1.daļa – Ievads

2011.gada 1.martā

2.daļa – Sākumskola

2011.gada 21.martā

3.daļa – Pamatskola
4.daļa – Vidusskola

2010. gada 6. jūnijā
(Metodiskā konference)

Skolēnu pētnieciskā darbība valodu stundās.

2010. gada 30. martā
(Metodiskā konference)

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana.
Pedagoga Portfolio. Pedagoga pašvērtējums.

2010. gada 29. martā

Skolas iespējas skolēnu sagatavošanā patstāvīgai dzīvei un karjeras izvēlei
mūsdienu apstākļos.

2009. gada 16. jūnijā
(Metodiskā konference)

Pētījuma metodes sociālzinību mācību priekšmetos.

2009. gada 3. aprīlī

Vides izglītība Olaines 2. vidusskolā.

2008. gada 5. jūnijā
(Metodiskā konference)

Pētnieciskās darbības loma mācību procesā.

2008. gada 22. janvārī
2008. gada 20. martā

Iekļaujošā izglītība. 1. daļa.
Mūsdienu skolas iespējas skolēnu atbalstā. 2. daļa.

2007. gada 11. jūnijā
(Metodiskā konference)

Pedagogu metodisko darbu kvalitatīva un radoša izstrādāšana un to
izmantošana mācību procesā.

2007. gada 1. septembrī
2007. gada 4. februārī
2006. gada 6. jūnijā
(Metodiskā konference)

Mācīšanās un uzvedības motivācija, tās korekcijas iespējas.
Skolēnu un skolotāju motivācijas paaugstināšanas iespējas.
Pedagogu pašizglītošanās, kā radošās izaugsmes priekšnoteikums.

2006. gada 20 martā

Pētījumu un analīzes metožu pielietojums pedagoģiskajā darbībā, kā
pedagoģisko kompetenci un izglītības kvalitāti ietekmējošs faktors.

2005. gada 2. jūnijā
(Metodiskā konference)

Pašvērtējuma loma mācību procesa kvalitātes uzlabošanā.

2005. gada 9. martā

Sadarbības formas ar skolēnu vecākiem. Skolēnu sapulce, kā efektīva darba
forma – vērsta uz atbalstu skolēniem.

2004. gada 19. oktobrī

Mācību ekskursija – ceļš uz dzīves prasmju apguvi.

2004. gada 31. maijā
(Metodiskā konference)

Skolotāja kompetence mācīšanas un mācīšanās procesā.

2004. gada 15. martā

Personiski orientēta pieeja mācību procesā.

2003. gada 3. novembrī

Informācijas tehnoloģiju pielietojums mācību stundās.

2003. gada 29. augustā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana vispārējās izglītības programmās.

2002. gada 24. oktobrī

Vērtēšanas principi, pārbaudes darbu sastādīšana.

2002. gada 22. februārī
2001. gada 7. decembrī

Reālā situācija skolā bilingvālajā apmācībā un valsts valodā pasniedzamajos
mācību priekšmetos.
Skolēna patstāvības audzināšana.

2001. gada 3. maijā

Skolotāju ētikas kodekss.

2001. gada 23. februārī

Metodisko komisiju loma mācību procesa efektivitātes paaugstināšanā.

2001. gada 5. februārī

Skolēna sekmju pašnovērtējums.

2000. gada 24. oktobrī

V. Buhvalova referāts „Vispārējā izglītības attīstība”.

2000. gada 11. februārī

Klases audzinātājs. Darbs ar vecākiem un skolēniem.

1999. gada 25. oktobrī

Stundas struktūra, analīze un pašanalīze.

1999. gada 26. aprīlī

Skolēna radošo spēju attīstīšana skolā.

1998. gada 21. decembrī

Skolotāju loma savstarpējo attiecību kultūras veidošanā.

1998. gada 26. oktobrī

Interaktīvās mācību metodes.

1997. gadā

1., 5., 10. kl. Skolēnu adaptācija.

1997. gadā

Skolotāja loma bērna dzīvē.

1996. gadā

Skolēnu veselība un fizkultūra skolā.

1995. gadā

Pedagoģiskās ētikas kategorijas.

1995. gadā

Attīstošā izglītība.

1993. gadā

Saskarsme pedagoģiskajā procesā.

1993. gadā

Skolas akreditācijas rezultāti.

1993. gadā

Bērna personības īpašības.

1991.gadā

Alternatīvā pedagoģija (Valdorfa skola).

