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Vispārīgā daļa
Vangažu vidusskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Izglītības
likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Vangažu vidusskolas
nolikumu, kuru apstiprinājusi Inčukalna novada dome. Vangažu vidusskola ir Inčukalna novada
izglītības iestāde no 2009. gada jūlija. Vangažu skola pirmo reizi minēta 1737. gadā. Jaunā Vangažu
pamatskola darbojas no 1959. gada, Vangažu vidusskola - no 1972. gada. Skolai raksturīga
koncentrētas mazas pilsētas sociālā vide.
Skolā 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadā tiek realizētas 7 izglītības programmas.
2020./2021. mācību gada skolēnu skaits.
Kods

Izglītojamo
skaits

01011111

25

01011121

36

3. Pamatizglītības programma

21011111

185

4. Pamatizglītības mazākumtautību programma

21011121

189

21015611

9

21015621

3

31011011

30

Programma
1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
2.

5.

Mazākumtautību
programma

vispārējās

pirmsskolas

izglītības

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
7.
programma
6.

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visiem pedagogiem ir nepieciešamā izglītība, Skolā ir
nodrošināti visi pedagogi. Ir nodrošināts atbalsta personāls. Pilna slodze ir skolas medmāsai,
izglītības psihologam, logopēdam, bibliotekāram - 0.5 slodze, sociālajam pedagogam 0.5 - slodzes,
pedagoga palīgam – 1slodze.
Vangažu vidusskolas pamatmērķis: nodrošināt katram izglītojamajam iespēju iegūt kvalitatīvu
izglītību atbilstoši individuālajām spējām un interesēm.
Prioritātes 2019./2020. mācību gadā
1. Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un atbalsta personāla pieejamības uzlabošana.
2. Mācību satura integrācijas iestrādņu veidošana un aprobācija, sasaiste ar kompetenču
pieejas ieviešanu vispārējās izglītības standartos.
3. 21. gadsimta mācīšanās prasmju pilnveide skolēniem. Personāla attīstība darbam mūsdienu
skolā.
3. Latviešu valodas sekmju līmeņa uzlabošana vidējās izglītības posmā.
5. Drošas un emocionāli pozitīvas sadarbības vides nodrošināšana.
Skolotājas rādīja atklātās mācību stundas, lai iepazīstinātu kolēģus ar savām darba metodēm
un paņēmieniem, kā nodrošināt kompetenču pieeju mācību procesā, kā uzsvaru liekot uz
kompetencēm - ,,Mācīšanās mācīties. Skolēnu sadarbības prasmes’’. Atklātajās stundās bija
vērojama iekļaujošās izglītības principa īstenošana.
Pedagogi piedalījās dažādos tālākizglītības semināros un kursos.

Dalība projektos
ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
2019./2020 mācību gada izvirzītie uzdevumi:
 karjeras vadības prasmju attīstīšana;
 tikšanās ar skolas absolventiem un novada uzņēmējiem; profesionāļiem dažādās jomās;
 mācību vides un skolā apgūstamo zināšanu sasaiste ar turpmāko karjeru;
 individuālo karjeras konsultāciju pieejamība.
Sasniegtais:
sākumskolas skolēni iepazina dažādus amatus un profesijas, praktizējot meistarklasēs, ikvienam bija
iespēja pārliecināties par savu interesi profesijas apguvē (kokapstrāde - galdnieks, šūšana –
modelētājs, rotaļlietu izgatavotājs, keramika - podnieks);
skolā tiek veidotas jaunas tradīcijas (Profesionāļu diena) un darba formas (ēnu dienas vecāku
darbavietās, vecāku vadītās mācību stundas, karjeras nometnes).
ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
Mērķi:
 atbalsta personāla pieejamība;
 skolēnu individuālo kompetenču attīstība individuālajās nodarbībās;
 pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšana.
Sasniegtais:
 realizēts ārpakalpojums „Robotikas” nodarbības 1.-6. klases skolēniem;
 konsultācijas un papildus nodarbības vairākos mācību priekšmetos;
 ir pieejams skolotāja palīga un psihologa, un laboranta atbalsts mācību procesā;
 organizēti kursi pedagogiem „Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”;
 paaugstinātas pedagogu prasmes un resursi;
 nodrošināti resursi „Robotikas” stundu organizēšanai.
Skola piedalījās Starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”.
Projektā „eTwinning” realizēti projekti 6 sadarbības projekti skolēniem, 4 no tiem starptautiski.
Vangažu vidusskola ir eTwininga skola. Ir noorganizēti kursi, semināri un apmācība pedagogiem šī
projekta ietvaros.
Skolēni aktīvi iesaistās projekta “Skolas soma” aktivitātēs, iepazīstot Latvijas valstiskuma attīstības
un saglabāšanas liecības, kultūras vērtības un dabas objektus. Skolēni projekta ietvaros apmeklēja
teātra izrādes Valmieras drāmas teātrī, Nacionālajā teātrī, Krievu drāmas teātrī, piedalījās dažādās
radošajās darbnīcās.
Projektā „Esi Līderis” 2019./2020. mācību gadā turpināja piedalīties 11.,12. klases skolēni, kas
dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Ir sadarbības līgums ar RTU par laboratorijas darbu veikšanu, lai nodrošinātu vidējās vispārējās
izglītības programmas fizikas kvalitatīvu apgūšanu.
Ata Kronvalda fonda noteiktajā 2019./2020. mācību gada skolu reitingā "Lielā Pūce", kuru veido,
balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, ,,Mazo" skolu reitingā Vangažu
vidusskola ir 9. vietā.

1. Mācību saturs - izglītības programmas
Mācību saturs kritērijs “Mācību saturs” Vangažu vidusskolā tiek realizēts atbilstoši vērtējumam
“labi”. To pamato šāda informācija:
 mācību process skolā tiek īstenots atbilstoši licencētām un akreditētām izglītības
programmām. Mācību priekšmetu pedagogi izmanto Valsts izglītības satura centra (VISC)
piedāvātās paraugprogrammas, tās papildinot ar satura realizācijai paredzēto laiku, pārbaudes
darbu veidiem un laikiem, kā arī mācību līdzekļu autoru veidotās mācību priekšmetu
programmas, kuras ir saskaņotas ar VISC;
 skolā notiek pedagogu sadarbība mācību satura plānošanā;
 stundu vērošanas protokoli un pedagoģiskās padomes sēžu protokolos atrodamā informācija,
kā arī ieraksti skolēnu individuālajos atbalsta plānos liecina, ka lielākā daļa pedagogu plāno
un īsteno mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta pasākumus;
 pedagogi tiek nodrošināti ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību
līdzekļiem un mācību materiāliem;
 klases stundās tiek attīstītas skolēnu pašvērtējuma un individuālo mācīšanās mērķu
izvirzīšanas prasmes;
 audzināšanas stundas tiek tematiski plānotas, regulāri notiek korekcija audzināšanas
tematiskajā plānā;
 skolā ir izstrādāta Interešu izglītības programmas, Karjeras izglītības programma 1.–12.
klasei;
 interešu izglītības programmas veicina katra skolēna gan prāta, gan radošā potenciāla, gan
fiziskās sagatavotības attīstību;
 interešu izglītības nodarbības skolā apmeklē sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas klašu
skolēni.
Kritērija “Mācību saturs” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. mācību gadu ir:
 pedagogu sadarbība satura plānošanā ievieš jaunas iespējas mācību priekšmetu
realizēšanā;
Kritērija “Mācību saturs” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 īstenot kompetencēs balstītu vispārējās izglītības saturu, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes;
 izveidot un apstiprināt mācību komplektus (grozus) 10. klasei, kā arī specializētos
kursus, kas praktiski padziļina vispārējās vidējās programmas piedāvājumus;
 nodrošināt pedagogu kompetenču pilnveidošanu un sadarbības veicināšanu jaunā
mācību satura plānošanā un īstenošanā.

2. Mācīšana un mācīšanās
2.1.Mācīšanas procesa kvalitāte
Mācīšanas kvalitāte kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” Vangažu vidusskolā tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam “ labi”. To apliecina vēroto stundu informācija :
 90% mācību stundās pedagogi izvirza sasniedzamo rezultātu. Piedāvātie uzdevumi stundā
80% ved uz sasniedzamo rezultātu, bet ne vienmēr tiek veikti patstāvīgi. 70% no visām
stundām tika jēgpilni izmantotas informācijas tehnoloģijas. Skolā ir izveidota pedagogu
sadarbības sistēma mācību procesa uzlabošanai – atklāto stundu vērošana un analīze pēc
noteiktas shēmas. Stundu izvērtējuma veidlapas un pedagogu pašvērtējumi liecina, ka skolēni
visās stundās mācījās sadarboties. Skolēni mācījās izmantot dažādus avotus un sasniegt
plānoto rezultātu. Mācību procesā tiek izmantoti daudzveidīgi mācību materiāli - gan mācību
grāmatas, gan e-platformas, gan informācijas tehnoloģijas. Lielākā daļa pedagogu izmanto
interaktīvās tehnoloģijas atgriezeniskās saites iegūšanai. Visos mācību kabinetos ir projektori,
daudzos arī interaktīvās tāfeles. Mācību procesa sasaistei ar reālo dzīvi tiek izmantotas
programmas “Skolas soma”, projektu ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”, „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” iespējas. Gan
skolēnu, gan pedagogu aptauju rezultāti liecina, ka arī attālinātajā mācību procesā
elektroniskajā vidē gandrīz visiem skolēniem bija pieejami atbilstoši mācību līdzekļi un
mācību materiāli;
 īstenojot 2019./2020.m.g.izvirzīto prioritāti „21.gadsmita mācīšanās prasmju pilnveide
skolēniem. Personāla attīstība darbam mūsdienu skolā”, notika mācību seminārs
“Atgriezeniskās saites sniegšana skolēnam”, kurā piedalījās visi pedagogi, seminārā tika
aktualizēta informācija par AS saturu un formām. Metodiskā seminārā “Pedagogu sadarbība
atbilstoši 21.gs.prasībām” tika aktualizēta nepieciešamība izstrādāt stratēģiju, kura atspoguļo
pedagogu sadarbības modeļus. Sadarbībā ar Siguldas Valsts Ģimnāziju un Latvijas
Universitāti skolas mācību jomu koordinatori piedalījās kursos un praktiskas darbnīcās
„Pedagogu sadarbības modeļi”. Lai nodrošinātu pedagogu atbalstu jaunā mācību satura
ieviešanā, pēdējo trīs gadu laikā vairāk nekā 81% pedagogu piedalījās kursos:
-Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principi kompetencēs balstītā izglītībā.
-Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
- Izglītības iestādes vide, kas veicina mācīšanu un mācīšanos, izglītojamā, pedagoga un
vecāku savstarpējo sadarbību.
- Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā.
- Digitālo rīku izmantošana mācīšanas procesā.
- Kvalitatīvs eTwinning projekts.
- Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā.
 Īstenojot 2019./2020.m.g.izvirzīto prioritāti „Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un
atbalsta personāla pieejamības uzlabošana”, ir pilnveidots darbs ar skolēnim ar speciālajām
vajadzībām. Skola turpina īstenot ESF projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001“Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”, kurā skolēnam ir papildus konsultācijas matemātikā,
dabaszinībās, latviešu valodā, angļu valodā, ķīmijā un bioloģijā. Kā arī tiek nodrošināts
skolotāja palīga darbs klasēs, kur ir liels skolēnu skaits. Visi pedagogi, kas strādā ar
skolēniem speciālajā izglītībā ar mācību traucējumiem, sastāda individuālus izglītības
programmas apguves plānus. Stundās pedagogi organizē darbu jauktās grupās, kur piedalās
talantīgie un skolēni ar mācību grūtībām, lai veicinātu efektīvu sadarbību starp skolēniem un
lai katrs ieguldītu savas prasmes un zināšanas kopējā darbā;

 skolā tika veiksmīgi organizēts attālināto mācību process. Pedagogi savā darbā izmantoja
platformu zooom.com; youtube.com; office.365.com; dažādas vietnes - soma.lv, uzdevumi.lv,
letonika.lv, maciunmacies.valoda.lv, maconis.zvaigzne.lv, TV kanāla “Tava klase" stundas.
Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses:
 pedagogi ir gatavi savstarpēji sadarboties starpdisciplināru nodarbību īstenošanā, atzīst
sadarbības efektivitāti;
 80% no visām stundām tiek formulēts sasniedzamais rezultāts, kas ir saprotams
skolēniem.
Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 pilnveidot pedagogu prasmi SR plānošanā un īstenošanā stundās;
 veicināt un pilnveidot pedagogu sadarbību starpdisciplinārās un multidisciplinārās
pieejas īstenošanā;
 pilnveidot pedagogu un skolēnu prasmes darbā platformā office365. com.

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte
Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina
šāda informācija:
 58% no visām vērotajām stundām Vangažu vidusskolā noris skolēncentrēts process. Daudzās
mācību stundās skolēni sadarbojas pāros, grupās, mācās viens no otra, prot organizēties
darbam kopīgā rezultāta sasniegšanā. 80% mācību stundu ir vērojama diferenciācija, t.s. 20%
stundu tiek nodrošināta individualizācija, piedāvājot izglītojamajiem pielāgotos uzdevumus,
sniedzot individualizētu atgriezenisko saiti;
 analizējot 2019./2020.m.g. pedagogu darba pašvērtējumu var konstatēt, ka stundas tika
organizētas tā, lai mērķtiecīgi attīstītu skolēnu kritisko domāšanu un problēmrisināšanu,
pašvadītu mācīšanos, sadarbību un digitālo pratību. Stundu vērojuma rezultāti liecina, ka
jāturpina iesāktais darbs, iekļaujot mācību saturā caurviju prasmes un pašvadītas mācīšanās
elementus. Attālinātās mācības parādīja, ka skolēni prot strādāt ar dažāda veida instrukcijām,
patstāvīgi konstruēt zināšanas, pārbaudīt savu darbu pēc parauga, uzdot jautājumus, sekot
darba režīmam;
 pedagogi pievērš uzmanību skolēnu pašvērtējuma prasmju attīstīšanai. Skolēniem ir iespēja
iesaistīties sava darba vērtēšanā, regulāri analizēt savus sasniegumus. Aptaujā skolēni
atzīmēja, ka skolēniem ir grūti izvērtēt savu un citu skolēnu darbu. Lai pilnveidotu pedagogu
darbību skolēnu pašvērtējuma prasmju attīstīšanā, nepieciešams veicināt pedagogu sadarbību
šajā jomā.
Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses mūsu skolā ir:
 skolēni labprāt iesaistās dažādos projektos, piedalās konkursos, ir gatavi sadarboties;
 skolēni prot strādāt ar dažāda veida instrukcijām, patstāvīgi konstruēt zināšanas,
pārbaudīt savu darbu pēc parauga, uzdot jautājumus;
 skolēni cenšas stundās iesaistīties problēmrisināšanā.
Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 pilnveidot skolēnu pašvērtējuma iemaņas mācīšanās un audzināšanas procesā;
 skolēnu prasmes pilnveide izmantot formatīvās vērtēšanas rezultātus individuālo
mācību sasniegumu uzlabošanai.

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši vērtējumam
“labi”. To pamato šāda informācija:
 vērtēšanas process ir saprotams gan skolēnim, gan viņu vecākiem. Katru gadu vērtēšanas
kārtība tiek pārskatīta un pielāgota atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem. Ikdienas mācību
procesā pedagogi liek uzsvaru uz formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti, skolēni prot
sniegt pašnovērtējumu, bet 60% mācību stundu ir novērojams, ka refleksijas daļa netiek
pilnībā realizēta laika trūkuma dēļ;
 stundu vērošana liecina, ka pedagogi izmanto gan atgriezeniskās saites, gan formatīvo
vērtēšanu. Lai nodrošinātu jaunā mācību satura ieviešanu, nepieciešams veicināt pedagogu
sadarbību vienotu prasību formatīvās vērtēšanas izstrādē (kritēriji, snieguma līmeņa apraksts).
Pamatskolas pedagogu grupa 2019./2020. mācību gada iepazinās ar jaunajā pamatizglītības
standartā aprakstītajiem vērtēšanas pamatprincipiem, snieguma līmeņu veidošanas principiem.
Kritērija “ Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses mūsu skolā ir:
 izveidota vienota izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites un analīzes sistēma;
 formatīvā vērtēšana sākumskolā tiek realizēta, izmantojot skolēnu pašvērtējumu.
Kritērija “ Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 īstenot jauno skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 1., 4., 7. klasēs,
 pilnveidot pedagogu prasmes formatīvajā vērtēšanā pamatskolas posmā ;
 turpināt darbu pie vienotu prasību ievērošanas pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā.

3. Skolēnu sasniegumi
3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
Kritērijs “Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši vērtējumam
“labi”. To pamato šāda informācija:

2017./2018.mācību gads

2018./2019.mācību gads

2019./2020.mācību gads

Klase

1-3
balles

4-5
balles

6-8
balles

9-10
balles

1-3
balles

4-5
balles

6-8
balles

9-10
balles

1-3
balles

4-5
balles

6-8
balles

9-10
balles

2. klase

0,0%

27,0%

64,9%

8,1%

0,0%

23,9%

63,0%

13,0%

0,0%

15,6%

71,1%

13,3%

3. klase

0,0%

35,3%

58,8%

5,9%

0,0%

31,4%

57,1%

11,4%

0,0%

15,6%

75,6%

8,9%

4. klase

0,0%

21,6%

70,3%

8,1%

4,0%

40,0%

50,0%

6,0%

0,0%

33,3%

63,9%

2,8%

5. klase

4,4%

28,9%

64,4%

2,2%

2,6%

56,4%

38,5%

2,6%

4,3%

47,8%

43,5%

4,3%

6. klase

7,0%

34,9%

58,1%

0,0%

14,9%

44,7%

38,3%

2,1%

10,0%

52,5%

35,0%

2,5%

7. klase

22,0%

54,0%

22,0%

2,0%

19,6%

41,3%

39,1%

0,0%

7,0%

55,8%

34,9%

2,3%

8. klase

19,1%

55,6%

25,0%

0,0%

19,6%

60,9%

19,6%

0,0%

10,4%

64,6%

25,0%

0,0%

9. klase

10,0%

50,0%

40,0%

0,0%

3,0%

63,6%

33,3%

0,0%

5,1%

64,1%

30,8%

0,0%

0,0%

89,5%

10,5%

0,0%

5,0%

85,0%

5,0%

0,0%

7,1%

64,3%

28,6%

0,0%

0,0%

64,3%

35,7%

0,0%

5,6%

88,9%

5,6%

0,0%

0,0%

94,1%

5,9%

0,0%

0,0%

61,1%

38,9%

0,0%

0,0%

64,3%

35,7%

0,0%

0,0%

89,5%

10,5%

0,0%

10.
klase
11.
klase
12.
klase

Skolēnu sasniegumu vidējā atzīme ikdienas
darbā
7,28

6,64 6,6

7,15

6,52

7,46
6,23

6,65

sākumskolā

2017./2018.
7,28

2018./2019.
7,15

2019./2020.
7,46

pamatskolā

6,64

6,52

6,65

vidusskolā

6,6

6,23

5,95

5,95

 Vangažu vidusskola izmanto skolvadības sistēmu „e-klase”, kura ļauj analizēt gan skolēnu,
gan mācību priekšmetu mācību sasniegumus kopumā, kā arī to dinamiku. Pedagogi seko
mācību sasniegumu dinamikai savā priekšmetā, strādā individuāli, lai uzlabotu mācību
sasniegumu kvalitāti;
 analizējot pēdējo trīs mācību gadu ikdienas sasniegumus pamatizglītības posmā
(2017./2018.m.g., 2018./2019.m.g., 2019./2020.m.g.), var secināt, ka ikdienas mācību








sasniegumu līmenis pa klašu grupām ir stabils. 1.-4. klasēs augsts un optimāls līmenis ir virs
65% skolēnu, 5.-6. klasēs tas ir virs 50%;
7.-8. klasēs ir tendence līmenim pazemināties līdz 30%, un 9.klasē optimāls līmenis pieaug
līdz 40% no visu kopējo skolēnu skaita;
analizējot šos rezultātus, secinām, ka mācību sasniegumu dinamika klašu grupās rāda skolēnu
vecumposmu problēmu rezultātu;
skolā notiek darbs ar mācību sasniegumu uzlabošanu šajās klasēs, iesaistot atbalsta personālu,
klašu audzinātājus un vecākus;
vidusskolas klasēs nav skolēnu ar augstu līmeni, bet optimāls līmenis ir virs 25%;
lielākajai daļai skolēnu vidusskolas posmā vērtējumi ikdienas darbā ir pietiekamā līmeni;
veicot analīzi starp valsts pārbaudes darbiem 3.,6.,9. un 12. klasēs un ikdienas pārbaudes
darbiem secinām, ka mācību sasniegumi ir ļoti līdzīgi :
-3., 6. klasēs diagnosticējošo darbu rezultāti ir nedaudz augstāki par ikdienas sasniegumiem,
- 9. klasēs atbilst,
-12.klasē rezultāti nedaudz augstāki par ikdienas sasniegumiem.
Kritērija “ Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā” stiprās puses mūsu skolā ir:
 izglītības programmu realizācija ir optimālā līmenī;
 skolēniem ar mācīšanās grūtībām un nepietiekamiem mācību sasniegumiem tiek sniegts
individuāls atbalsts mācību rezultātu uzlabošanai;
 vidusskolas posmā skolēni aktīvi apmeklē papildus nodarbības matemātikā, angļu
valodā, ķīmijā, bioloģijā projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” ietvaros.
Kritērija “ Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 atbalstīt skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās, stundās un konsultācijās;
 izstrādāt vidusskolas skolēniem atbalstu sistēmu latviešu valodā apguves līmeņa
pilnveidei.

3.2. Skolēnu sasniegums valsts pārbaudes darbos
Kritērijs “ Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši
vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija:
 skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos
eksāmenos, salīdzina tos ar valsts rezultātiem;
 valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti metodiskajās priekšmetu komisijās,
pedagoģiskās padomes sēdēs.
3. kl.

Priekšmets
Latviešu valoda
Matemātika
Mazākumtautību
valoda (krievu)
Latviešu valoda
(mazākumt.)

2017./2018. māc. gads

2018./2019. māc. gads

2019./2020. māc. gads

Vangažu
vidusskolā
67,9%
73,0%

75,0%
77,3%

Vangažu
vidusskolā
70,6%
80,2%

72,5%
78,6%

Vangažu
vidusskolā
78,9%
57,7%

77,1%
59,4%

81,1%

75,1%

82,1%

77,2%

82,0%

79,0%

70,6%

66,2%

44,5%

64,3%

75,4%

64,7%

Valstī

Valstī

Valstī

 3.klases valsts diagnosticējošajos darbos vērtē skolēnu sasniegumus latviešu valodā, latviešu
valoda (mazākumtautību programma), mazākumtautību valoda (krievu) un matemātikā;
 skolā vērojams augsto un optimālo vērtējumu pārsvars pār pietiekamajiem;
 3., 6., 9., 12. kl. skolēni VPD nav saņēmuši nepietiekamus vērtējumus;
 Rezultāti VPD ir līdzīgi kā valstī vai nedaudz augstāki;
 savukārt 2017./18.m.g. latviešu valodā rezultāti pārsniedz valsts līmeni (par 7%);
 2019./2020. m.g. 3.klases valsts diagnosticējošo darbu matemātikā pirmo reizi skolēni pildīja
tiešsaistē platformā uzdevumi. lv. Šajā mācību gadā vidēji rezultāti matemātikā ir par 2 %
zemāki nekā vidēji valstī. To var skaidrot ar to, ka pirmo reizi 3. klases skolēni izmantoja
datorus valsts pārbaudījumos. Dažiem bija nedroša sajuta;
 vidējie rezultāti latviešu valodā (mazākumtautību programma) ir augstāki nekā vidēji valstī,
izņemot 2018./2019. māc. g., kad vidējais rezultāts zemāks par 20% nekā vidējais valstī.
Valodu MK analizēja skolēnu sasniegumus, tika apzinātas negatīvās tendences (skolēni
neuzmanīgi lasīja uzdevumu instrukcijas, daži nesaprata uzdevumu nosacījumus, dažiem
traucēja uztraukums un atbildības sajūta) un noteikti plānotie uzdevumi to novēršanai (vairāk
uzmanības veltīt klausīšanās prasmes uzlabošanai, vairāk rakstīt daudzveidīgus, radošus
uzdevumus, uzlabot prasmi būt uzmanīgam);
 mazākumtautību (krievu) valodā vidēji rezultāti ir par 5 % augstāki nekā vidēji valstī.
6.kl.

Priekšmets

2017./2018. māc. gads
Vangažu
Valstī
vidusskolā
61,2%
69,0%
58,8%
59,9%

2018./2019. māc. gads
Vangažu
Valstī
vidusskolā
59,7%
64,0%
46,7%
55,9%

2019./2020. māc. gads
Vangažu
Valstī
vidusskolā
54,8%
64,1%
51,9%
65,2%

Latviešu valoda
Matemātika
Mazākumtautību
66,2%
66,0%
61,9%
69,0%
61,1%
65,8%
valoda (krievu)
67,0%
63,3%
61,9%
61,7%
48,8%
52,7%
Dabaszinības
Latviešu valoda
72,5%
63,0%
64,6%
63,0%
70,0%
66,8%
(mazākumt.)
 6.klases valsts diagnosticējošajos darbos vērtē skolēnu sasniegumus latviešu valodā, latviešu
valodā (mazākumtautību programma), mazākumtautību valodā (krievu) un matemātikā, un
dabaszinībās;
 rezultāti latviešu valodā ir nedaudz zemāki kā vidēji valstī. Tas izskaidrojams ar to, ka skolā
mācās diezgan daudz skolēnu, kuru dzimtā vai ģimenes valoda nav latviešu;
 rezultāti mazākumtautību valodā (krievu), latviešu valodā (mazākumtautību programma),
dabaszinībās ir augstāki nekā valstī.
 2019./20.m.g. skolā dabaszinību darba izpilde ir par 5% zemākā līmenī nekā valstī kopumā.
Analizējot pārbaudes darbus, pedagogi secina, ka lielākās grūtības skolēniem sagādā
uzdevumu nosacījumu izpratne;
 rezultāti matemātikā ir zemāki nekā vidēji valstī. 6.klasēs bija diezgan daudz skolēnu ar
mācīšanās grūtībām, kā arī speciālās programmas bērni, kuriem jāsniedz lielāks individuālais
atbalsts, lai uzlabotos viņu mācību rezultāti gan ikdienas darbā, gan valsts pārbaudes darbā.

9.kl.

Vidējais kopprocents CE latviešu valodā
9.kl.
68,00%
63,00%

2017./2018
.m.g.
Vangažu vidusskola
68,00%
Valsts

70,40%

68,90%

63,80%

62,30%

2018./2019
.m.g.
68,90%

2019./2020
.m.g.
70,40%

62,30%

63,80%

63,00%

Vidējais kopprocents latviešu valodā 9.kl.
72,10%
68,40%

Vangažu vidusskola
Valsts

66,80%

66,03%

2017./2018.m.g.
68,40%

2018./2019.m.g.
72,10%

66,80%

66,03%

Vidējais kopprocents angļu valodā 9.kl.
71,60%

72,60%
70,00%

66,20%

Vangažu vidusskola
Valsts

2017./2018.m.g.
66,20%

2018./2019.m.g.
72,60%

71,60%

70,00%

Vidējais kopprocents matemātikā 9.kl.
58,00%

60,00%
55,70%

53,00%

Vangažu vidusskola
Valsts

2017./2018.m.g.
53,00%

2018./2019.m.g.
60,00%

58,00%

55,70%

Vidējais kopprocents vēsturē 9.kl.
67,06% 67,00%
63,01%
58,70%

Vangažu vidusskola
Valsts

2017./2018.m.g.
67,06%

2018./2019.m.g.
58,70%

67,00%

63,01%

Vidējais kopprocents krievu valodā 9.kl.
83,30%

74,50%

70,00%
41,20%

Vangažu vidusskola
Valsts

2017./20
18.m.g.
83,30%

2018./20
19.m.g.
70,00%

74,50%

41,20%

 diagrammās atspoguļoti skolēnu sasniegumi 9. klašu eksāmenos 2017./2018. un
2018./2019.m.g. ;
 2019./2020.m.g. sakarā ar epidemioloģisko situāciju valsts pārbaudes darbi nenotika;
 skolēnu sniegums valsts pārbaudes darbos ir augstāk nekā vidējais līmenis valstī;

 samazinājās vidējais vērtējums vēsturē. Tas izskaidrojams ar to, ka visi mazākumtautību
programmu skolēni no septītās klases apgūst pamatizglītības programmu latviešu valodā,
tāpēc rezultāti ir pietiekami, bet ne augsti. Pirmo gadu skolēni kārtoja vēstures eksāmenu
latviešu valodā.

12.kl.

Vidējais kopprocents CE latviešu valodā
12.kl.
59,50% 52,60%
49,50% 49,90% 43,10% 52,90%

Vangažu vidusskola
Valsts

2017./2018
.m.g.
59,50%

2018./2019
.m.g.
49,50%

2019./2020
.m.g.
43,10%

52,60%

49,90%

52,90%

Vidējais kopprocents CE matemātikā 12.kl.
30,10%

Vangažu vidusskola
Valsts

34,60% 33,70% 32,70%

35,40%
29,20%

2017./2018.
m.g.
30,10%

2018./2019.
m.g.
33,70%

2019./2020.
m.g.
29,20%

34,60%

32,70%

35,40%

Vidējais kopprocents CE angļu valodā
12.kl.
72,70%

68,10%
62,70%
61,90%

2017./2018
.m.g.
Vangažu vidusskola
72,70%
Valsts

61,90%

71,00% 70,00%

2018./2019
.m.g.
68,10%

2019./2020
.m.g.
71,00%

62,70%

70,00%

Vidējais kopprocents CE krievu valodā
12.kl.
82,50%

Vangažu vidusskola
Valsts

70,30%

88,50%

74,40% 81,40% 73,30%

2017./2018
.m.g.
82,50%

2018./2019
.m.g.
88,50%

2019./2020
.m.g.
81,40%

70,30%

74,40%

73,30%

Vidējais kopprocents CE vēsturē 12.kl.
84,80%
40,00%

Vangažu vidusskola
Valsts

2017./2018.m.g.
84,80%
40,00%

Vidējais kopprocents CE ķīmijā 12.kl.
66,00%
62,80%

Vangažu vidusskola
Valsts

2018./2019.m.g.
66,00%
62,80%

Vidējais kopprocents CE fizikā 12.kl.
38,00%

37,50%

Vangažu vidusskola
Valsts







2018./2019.m.g.
38,00%
37,50%

kopējie rezultāti eksāmenā ir līdzīgi ar rezultātiem valstī vai augstāki;
matemātikas eksāmena rezultāti atbilst kopējiem rezultātiem valstī; 2019./2020.m.g. ir
zemāki. Matemātika ir mācību priekšmets, kas visbiežāk sagādā grūtības, jo katru gadu
valstī šajā eksāmenā daudz skolēnu neiegūst pietiekamu vērtējumu, taču lepojamies, ka
Vangažu vidusskolas skolēniem nav nepietiekamu vērtējumu matemātikā;
latviešu valodas un svešvalodu eksāmenu rezultāti ir augstāki nekā valstī;
2019./2020. m.g. rezultāti latviešu valodā nedaudz zemāki nekā valstī. Vangažu vidusskolā
vidējās izglītības programma ir ar latviešu mācībvalodu. 2019./2020. m.g. 90% absolventu ir
apguvuši mazākumtautību pamatizglītības programmu, bet 10% absolventu, kuru dzimtā
valoda vai ģimenes valoda nav latviešu. Latviešu valodas eksāmens ir apjomīgākais darbs,
tāpēc ikdienā būtu nepieciešami papildu atbalsta pasākumi valodas prasmju pilnveidošanai.
Kritērija “Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos” stiprās puses mūsu skolā ir:
 izveidota vienota izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites un analīzes sistēma;
 kopumā valsts pārbaudes darbā 3. klasēm ar kombinētu mācību saturu matemātikā un
mācībvalodā ir iegūts augsts un optimāls līmenis;
 salīdzinājumā ar valsts CE vidējiem vērtējumiem, mūsu skolā regulāri augstāki rezultāti
latviešu valodā (mazākumtautību programma), vēsturē, fizikā, svešvalodās.
Kritērija “Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 turpināt pedagogu darbību ar mērķi paaugstināt skolēnu zināšanu kvalitāti un palielināt
skolēnu skaitu, kuri ir ieguvuši augsta un optimāla līmeņa vērtējumu;
 pastiprināti pievērst uzmanību skolēnu sagatavošanai eksāmenam matemātikā un
latviešu valodā vidusskolā;
 motivēt skolēnus dabaszinātņu mācību priekšmetu valsts pārbaudes darbu izvēlei.

4. Atbalsts izglītojamajiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Kritērijs “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam
“labi”. To pamato šāda informācija:
 skolā ir pieejami atbalsta pakalpojumi: psihologs (1.33 slodzes), logopēds (1 slodze),
bibliotekārs (0.5slodzes), medicīnas darbinieks (1 slodze), pedagoga palīgi (1 slodze),
sociālais pedagogs (0,5 slodzes);
 analizējot skolas izvirzīto audzināšanas mērķi 2019./2020.m.g. - sadarbības attīstīšana,
veidojot mācību un audzināšanas procesu kā vienotu procesu, skolā pedagogi, atbalsta
personāls darbojas kā komanda;
 ņemot vērā pedagogu pašvērtējuma rezultātus, kas veikts 2020.gada jūnijā ar mērķi veikt
darba analīzi, izvērtēt sasniegto, var secināt, ka mācību un audzināšanas darbs ir vienots
process. Tas tiek īstenots gan mācību stundās, gan skolas pasākumos;
 atbalsta personāls savas kompetences ietvaros sadarbojas ar pašvaldības policiju, Sociālo
dienestu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Bāriņtiesu;
 īpaša uzmanība tiek pievērsta 1., 5. un 10. klašu skolēnu adaptācijai. Katru mācību gadu no
oktobra līdz decembrim tiek veikta diagnostika, kas ietver skolēnu mācību motivācijas,
funkcionālā stāvokļa un emocionālās sfēras, prasmes strādāt ar vienkāršiem uzdevumiem,
uzmanības līmeņa un darba spēju noteikšanu;
 skolā strādā sertificēta medmāsa, kura darbojas precīzi, korekti, saskaņā ar ētikas
principiem. Skolā atbilstoši normām ir ierīkots medicīnas kabinets, noteikts medmāsas darba
laiks. Nepieciešamības gadījumos medmāsa sadarbojas ar ģimenes ārstiem, precizējot
informāciju par skolēnu veselības stāvokli;
 skolēniem un darbiniekiem tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi. Inčukalna
novada pašvaldība nodrošina ar brīvpusdienām 5.-9. klašu skolēnus. Skolēnu ēdināšanu
kontrolē medmāsa.
Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” stiprās puses mūsu skolā ir:
 atbalsta personāla pieejamība mācību dienas laikā;
 individuāla pieeja skolēniem un viņu ģimenei, sniedzot medicīnisko atbalstu;
 sadarbojoties ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un nepilngadīgo lietu inspektoriem, tiek
veikti preventīvie pasākumi skolēniem sociālā riska mazināšanai.
Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” turpmākās attīstības
vajadzības ir:
 nodrošināt emocionālo un sociālo atbalstu ārkārtējā situācijā valstī;
 pilnveidot klases audzināšanas stundu tematisko plānojumu, iekļaujot sociāli
emocionālās mācīšanās tēmas;
 pilnveidot psiholoģisko atbalstu pedagogiem, skolēniem un vecākiem pārmaiņu
pieņemšanā.

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Kritērijs “ Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam “ labi”. To pamato šāda informācija:
 skolas darbinieki, pedagogi, skolēni piedalās evakuācijas mācībās, lai izmēģinātu dažādus
evakuācijas scenārijus. Mācības rāda, ka visas iesaistītas puses zina evakuācijas kārtību;









pamatizglītības programmā noteikti obligātie temati klases stundām: satiksmes drošība,
darbība ekstremālās situācijās, veselīga dzīvesveida pamati, atkarības profilakse, sabiedriskā
līdzdalība;
drošības nedēļas ietvaros, kā arī mācību gada laikā notiek tikšanās ar Valsts policijas
pārstāvjiem, ar nepilngadīgo lietu inspektoriem;
ik gadu klases piedalās konkursā ”Gribu būt mobils!”;
īpaša uzmanība tiek pievērsta preventīvajam darbam – skolēnu aptaujas, lekcijas, diskusijas,
lai izzinātu skolēnu pašsajūtu skolā, sniegtu palīdzību konfliktsituāciju risināšanā;
2019./2020. m.g. klasēm, kurās bija novērota skolēnu interese par atkarību izraisošajām
vielām, bija organizētas nepilngadīgo lietu inspektores stundas;
telpās un teritorijā skolēni jūtas droši.

Kritērija “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” stiprās puses
mūsu skolā ir:
 preventīvas nodarbības par drošību, konfliktu risināšanas palīdzība un iesaiste,
speciālistu sarunas ar skolēniem par atkarībām;
 mācību vizītes un ekskursijas ar mērķi – drošības noteikumu ievērošana.
Kritērija “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” turpmākās
attīstības vajadzības ir:
 sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par savas drošības un veselības saudzēšanu;
 nodrošināt piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības laikā skolas telpās.

4.3. Atbalsts personības veidošanā
Kritērijs „Atbalsts personības veidošanā” Vangažu vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam
„labi”.
To pamato šāda informācija:












skolā tiek organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kas veicina izglītojamo pilsonisko,
patriotisko, piederību Eiropas Savienībai;
katru gadu skolā tiek organizēta labdarības akcija, kas ik gadu tiek paplašināta ar skolēnu
iniciētām aktivitātēm (viesošanās pie pensionētiem pedagogiem ar mērķi paaudžu
sadarbības veicināšana, vecu un vientuļu cilvēku aprūpe un sveikšana svētkos, kā arī
organizējot labdarības koncertus aprūpes centrā „Gauja”) ;
katru gadu skola piedalās projektā „Tīrai Latvijai”, vācot makulatūru;
tiek organizētas skolēnu rosinātas akcijas, vācot ziedojumus dzīvnieku patversmes
iemītniekiem;
viena no prioritātēm 2019./2020 m.g. bija iniciatīvas „Latvijas skolas soma” īstenošana;
skolēni 1.semestra laikā piedalījās dažādos pasākumos un apmeklēja izstādes, teātra izrādes,
muzejus;
patriotiskās audzināšanas sekmēšanai tika organizēts izbraukums uz Nacionālā teātra izrādi,
lai piedalītos 1918. gada Latvijas neatkarības proklamēšanas atceres pasākumā. Skolēni
apmeklēja izrādi „Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”, tā īstenojot vēstures un
mūslaiku emocionālo saskarsmi;
skolēniem un vecākiem mācību gada sākumā tiek sniegta informācija par interešu izglītības
pulciņiem, to norises laiku un vietu;
tiek organizēti jauni pulciņi, skolas un vecāku iniciēti (tautas dejas, robotika);



projektu dienu ietvaros skolēni veidoja projektu „Vangažu vidusskolas vērtību kanons”,
kurā apkopota informācija par skolas tradīcijām, vērtībām, pasākumiem, projektiem,
absolventiem.

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” stiprās puses mūsu skolā ir:
 aktīva skolēnu pašpārvaldes darbība ārpusstundu pasākumu organizēšanā;
 interešu izglītības piedāvājums.
Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 iedzīvināt skolā vērtības: cilvēka cieņa, izcilība, atbildība un sadarbība, iekļaujot
audzināšanas programmā;
 skolēnu pašpārvaldes darba uzlabošana, aktīvāka iesaiste skolas dzīvē.

4.4. Atbalsts karjeras izglītība
Kritērijs „Atbalsts karjeras izglītība” Vangažu vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam „ļoti
labi”. To pamato šāda informācija:
 no 2017./2018.mācību gada skolā darbojas ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādē;
 skolā izstrādāta „Karjeras izglītības programma”;
 skolā aktīvi darbojas pedagogs karjeras konsultants, sniedzot skolēniem, klases
audzinātājiem, pedagogiem metodisko atbalstu karjeras izglītībā;
 karjeras konsultants plāno un organizē atbalsta pasākumus karjeras izglītībā, sadarbojoties
ar mācību iestādēm, uzņēmumiem, skolas absolventiem;
 kopš 2019. gada tiek sniegtas individuālās konsultācijas skolēniem, palīdzot skolēniem
attīstīt karjeras vadības prasmes;
 2019./2020. mācību gadā interesantākie mācību pasākumi karjeras izglītībā bija
„Profesionāļu diena” pamatskolai un vidusskolai, ekskursijas uz uzņēmumiem sākumskolas
skolēniem;
 skolēni iepazina profesiju pasauli dažās tautsaimniecības jomās pasākuma „Meža diena”, „
Ēnu diena” ietvaros;
 vecāku nedēļas ietvaros skola organizē Karjeras stundas, kurās vecāki stundās stāsta par
profesijas sasaisti ar mācību priekšmetu;
 2019. gada vasarā tika organizēta nometne 1.-3. klasei „Profesiju mednieki”.
Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā” stiprās puses mūsu skolā ir:
 rūpīgi plānota karjeras konsultanta darbība pa klašu grupām;
 vecāku un absolventu iesaiste karjeras pasākumos.
Kritērija “Atbalsts karjeras izglītība ” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 pilnveidot karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā;
 pilnveidot sadarbību ar Inčukalna pašvaldības uzņēmējiem.

4.5. Sadarbība ar skolēna ģimeni
Kritērijs „Sadarbība ar skolēna ģimeni” Vangažu vidusskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam
„labi”. To pamato šāda informācija:
 skola plāno un organizē dažādas aktivitātes vecākiem, lai veicinātu sadarbību ar skolēnu
ģimenēm, – vecāku kopsapulces, individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu pedagogiem,








Skolas padomes sanāksmes, Vecāku dienas, skolas mājās lapa, vecāku piedalīšanos mācību
procesā, vecāku iesaistīšanu karjeras un citu pasākumu organizēšanā;
skola izmanto tradicionālās informēšanas metodes par skolēnu mācību sasniegumiem:
-e-klase,
-telefoniski,
-tiešsaistes sarunas;
pedagogi un klases audzinātāji regulāri informē vecākus par pasākumiem klasē un skolā;
vecāku dienas ietvaros noris tradicionālie pasākumi - Ģimeņu sporta spēles, Rokdarbu
pēcpusdiena, skolas apzaļumošana, atvērto durvju diena;
skola aicina arī topošos pirmklasniekus un viņu vecākus, lai iepazīstinātu ar interešu
izglītības pulciņu darbu un iniciatīvas uzņemšanās iespējām skolā;
skolā mērķtiecīgi un plānveidīgi tiek organizēta sadarbība ar pirmsskolas iestādi, tiek
organizēti adaptācijas pasākumi vecākiem un bērniem.

Kritērija „Sadarbība ar skolēna ģimeni” stiprās puses mūsu skolā ir:
 Skolēnu vecāki ir gatavi iesaistīties savu bērnu audzināšanā, sadarbojas ar pedagogiem,
atbalsta personālu problēmu risināšanā;
 vecāku dalība dažādos skolas un klašu rīkotajos pasākumos.
Kritērija “Sadarbība ar skolēna ģimeni” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 pilnveidot komunikāciju ar vecākiem klātienes un īpaši tiešsaistes;
 aktivizēt Skolas padomes darbu.

4.6. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts
Kritērijs „Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts” Vangažu vidusskolā tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam „ļoti labi”. To pamato šāda informācija:
 skola ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem un atbalsta personālu. Skolēni var saņemt
sociālā pedagoga, psihologa, logopēda, medicīnisko palīdzību;
 skolā ir interešu izglītības programma, skolēniem ir dažādas iespējas piedalīties interešu
izglītības pulciņos un skolas pasākumos;
 skolā strādā pagarināta dienās grupa sākumskolas skolēniem;
 skolēniem ir konsultācijas visos mācību priekšmetos, kur pēc stundām pedagogi strādā gan
ar talantīgiem skolēniem, gan ar tiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav
apmeklējuši skolu;
 skolā dažos mācību priekšmetos ir fakultatīvās nodarbības, kur skolēniem ir iespēja
padziļināti apgūt mācību priekšmetu;
 skolā ir noteikumi par skolēnu apbalvošanu par labiem un augstiem sasniegumiem mācību
darbā un stipendijas vidusskolēniem;
 2017./2018. m. g. Vangažu vidusskola saka īstenot ESF projektu “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”.
 Skolēniem ir papildus konsultācijas matemātikā, dabaszinībās, latviešu valodā, angļu
valodā, ķīmijā un bioloģijā;
 klasēs, kur ir liels skolēnu skaits, ir skolotāja palīgs.
Kritērija „Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts” stiprās puses ir:
 skolā tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas talantīgo skolēnu izaugsmei;

 skolēni uzrāda labu un augstu sniegumu Pierīgas novadu un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs un dažādos konkursos;
 2019./2020.mācību gada Ata Kronvalda fonds ir noteicis jauno skolu reitingu "Lielā
Pūce". Skolu reitingu veido, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās
olimpiādēs. Šogad reitingā ir iekļautas 30 valsts ģimnāzijas, 66 "lielās" skolas un 91
"mazās" skolas. "Mazo" skolu reitingā Vangažu vidusskola ir 9.
Kritērija „Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 rast jaunas iespējas nemotivētu skolēnu personības attīstīšanā, aktualizēt vecāku
līdzdalību;
 turpināt strādāt pie mācību darba diferenciācijas pilnveidošanas.

4.7. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām
Kritērijs „Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām” Vangažu vidusskolā tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam „ļoti labi”. To pamato šāda informācija:
 2017./2018.m.g. Vangažu vidusskola saka īstenot ESF projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
 ir nodrošināts skolotāja palīga darbs klasēs, kur ir skolēni ar speciālajām vajadzībām;
 visi pedagogi, kas strādā ar skolēniem speciālajā izglītībā ar mācīšanās traucējumiem,
sastāda individuālas izglītības programmas apguves plānus;
 ir individuāla pieeja stundās;
 stundās tiek izmantoti dažādu grūtības pakāpju uzdevumus, grafiki, shēmas;
 stundās tiek izmantota vizualizēta informācija, uzskate, atbilstošs ilustratīvais materiāls,
dažādu darbības maiņa, vingrinājumi un uzdevumi ar atvieglinātu saturu;
 stundās piešķirts papildu laiks mutiskajām atbildēm un rakstu darbu pabeigšanai;
 labvēlīga vide skolā un klasē ietekmē skolēna ar mācību traucējumiem komfortu sajūtu;
 pārbaudes darbos samazināts uzdevumu skaits un darba apjoms.
Kritērija „Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām” stiprās puses mūsu skolā ir:
 skolā ir sistēma un pieredze strādāt ar bērniem ar mācīšanās traucējumiem;
 skolēnam ar mācīšanās traucējumiem ir pielāgota izglītības procesa organizēšana,
ievērojot bērna pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un veselības stāvokli, kā arī
mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Kritērija „Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 pilnveidot sadarbību starp klases audzinātāju, priekšmetu pedagogiem un atbalsta
personālu, lai koordinētu un pārraudzītu izaugs skolēniem, kuriem ir mācīšanās
traucējumi.

5. Skolas vide
5.1. Skolas mikroklimats
Kritērijs “Skolas mikroklimats” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato
šāda informācija:
 skolai ir savas ilggadējas, daudzveidīgas tradīcijas mācību darba, ārpusstundu pasākumu,
skolas dzīves organizācijā;
 mācību stundās pedagogi realizē atbalsta pasākumus pozitīvai uzvedībai;
 stundu vērošanas materiāli liecina, ka stundās valda labvēlīga gaisotne, pedagogi prot
uzturēt korektu dialogu un labu kontaktu ar klasi;
 kolektīva saliedēšanai, katru gadu oktobrī visi skolas darbinieki apmeklē Latvijas
kultūrvēsturiskus objektus, decembrī notiek Ziemassvētku pasākums visiem skolas
darbiniekiem;
 2019./2020. skola svinēja 60 gadu jubileju, kur kopā pulcējas skolas darbinieki un
absolventi;
 skolas darbinieki cenšas nodrošināt, lai skolēni neciestu no fiziskās vai morālās vardarbības;
 skola sekmē un veicina pozitīvu sadarbību starp skolēniem, viņu ģimenēm un skolas
darbiniekiem;
 skolas personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāls
Latvijai un tās Satversmei.
Kritērija “Skolas mikroklimats” stiprās puses mūsu skolā ir:
 turpināt organizēt pasākumu pedagogu kolektīva saliedēšanai un pozitīvas emocionālās
pašsajūtas saglabāšanai;
Kritērija “ Skolas mikroklimats” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 nodrošināt pedagogiem iespēju mazināt stresu;
 veicināt vērtībās balstītu uzvedību.

5.2. Skolas fiziskā vide
Kritērijs “Skolas fiziskā vide” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. To pamato
šāda informācija:
 2019./2020 m.g. Zinību dienā notika renovēto skolas sporta stadionu atklāšana;
 skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas, kas atbilst izglītības programmu
īstenošanai;
 ir atsevišķas labiekārtotas telpas skolas psihologam, medmāsai;
 mēbeles mācību telpās iespēju robežās ir pielāgotas skolēnu augumiem;
 klašu telpu apgaismojums, temperatūra un uzkopšana atbilst sanitārajām normām;
 nodrošināts pietiekams siltuma režīms;
 visiem skolēniem ir iespēja saņemt siltu ēdienu saskaņā ar higiēnas prasībām;
 skolā regulāri tiek veikti kosmētiskie remonti.
Kritērija “Skolas fiziskā vide” stiprās puses mūsu skolā ir:
 Estētiski sakārtota un droša vide skolēniem un darbiniekiem;
Kritērija “ Skolas fiziskā vide” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 turpināt veidot funkcionālu un mūsdienīgu mācību vidi;
 nodrošināt telpās pilnvērtīgu ventilāciju;
 nodrošināt un labiekārtot telpas skolas logopēdam.

6. Resursi
6.1. Telpu iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana
Kritērijs “Telpu iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana” mūsu skolā tiek realizēts
atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija:
 skolā regulāri tiek veikti uzlabojumi - veikti remonti, papildināti materiāltehniskie un
mācību resursi;
 analizējot 2019. un 2020.gada skolas budžetu, varam konstatēt, ka, ņemot vērā pedagogu
ieteikumus, regulāri un plānveidīgi tiek papildināta mācību kabinetu materiāltehniskā bāze
ar aprīkojumu un mācību līdzekļiem;
 mācību stundu vērošanas rezultāti liecina, ka pedagogi mērķtiecīgi un pamatoti izmantoja
IKT, dažādas ierīces, mācību līdzekļus;
 analizējot mācību procesa nodrošinājumu ar mācību grāmatām un digitālajiem mācību
līdzekļiem, var konstatēt, ka tika iegādātas visas pieejamās jaunās mācību grāmatas, ņemot
vērā pedagogu pasūtījumu;
 no 2017./2018.m.g. pedagogiem un skolēniem ir iespēja pieslēgties portālam letonika.lv un
uzdevumi.lv
 visi mācību kabineti tika aprīkoti ar projektoru vai interaktīvo tāfeli;
 skolā nav ierobežoti resursi pedagogiem un skolēnam, kas nepieciešami kvalitatīvu mācību
stundu organizēšanai: drukāšana, kopēšana, kancelejas preces;
Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stiprās puses skolā ir:
 • intensīva informācijas tehnoloģiju ieviešana mācību procesā;
 • efektīvs materiāli tehnisko līdzekļu izmantojums.
Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” turpmākās attīstības vajadzības ir :
 noteikt turpmākās attīstības virzienus informatizācijas procesa modernizācijai 2020.2023.g.;
 turpināt paplašināt materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties mācību līdzekļus
pamatizglītības un vidējo izglītības standartu īstenošanai;
 paplašināt iespēju izmantot digitālos līdzekļus.

6.2. Personāla nodrošinājums
Kritērijs “Personāla nodrošinājums” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši vērtējumam “labi”. To
pamato šāda informācija:
 skolas kolektīvs – tā ir vienota komanda, kur katrs komandas dalībnieks zina un izprot
izvirzītos mērķus;
 pedagogi orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas paaugstināšanu un radošu darbību;
 skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls;
 skolā strādā 44 pedagogi, no kuriem 19 ir maģistra grāds, 1 pedagogiem ir doktora grāds;
 skolas administrācija savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas;
 izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas;
 pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām;
 ziņas par pedagogu izglītību un profesionālo pilnveidi tiek savlaicīgi ievadītas un
aktualizētas VIIS sistēmā;
 skolā sekmīgi darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēdi, medmāsa, karjeras
konsultants, sociālais pedagogs;







pedagogu tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar valsts, pašvaldības un skolas darba attīstības
prioritātēm un īstenota atbilstoši MK noteikumiem;
100% skolas pedagogi un tehniskais personāls ir apmeklējis kursus bērnu tiesību
aizsardzības jomā;
gandrīz visi (90%) pedagogi ikgadēji pilnveido savas zināšanas dažādos kursos, pieredzes
apmaiņas semināros, metodiskajos lasījumos, konferencēs u.c. Pedagogi informē par kursos
gūto citus pedagogus metodiskajās komisijās, informatīvajās sanāksmēs;
skola ir atvērta sadarbībai ar augstskolām. Skolā regulāri praksi veic Latvijas Universitātes
studenti.

Kritērija “Personāla nodrošinājums” stiprās puses skolā ir:
 atbildīgs pedagoģiskais un tehniskais personāls;
 mērķtiecīga profesionālās kompetences pilnveide saistībā ar skolas attīstības
prioritātēm.
Kritērija “Personāla nodrošinājums” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 savlaicīgi plānot un nodrošināt skolu ar kvalitatīviem pedagoģiskajiem kadriem
izglītības programmu īstenošanai, lai pedagogi nestrādā ar pārslodzi.

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Kritērijs “Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši
vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija:
 skolā katru gadu tiek veikta darba analīze attiecība pret plānotājiem prioritātēm, iesaistot
tajā visas ieinteresētās puses: pedagogus, izglītojamos, vecākus, skolas vadību;
 skolas darba vērtēšana notiek vadības informatīvajās sanāksmēs, kur tiek izvērtēti
iepriekšējās nedēļas notikumi, pasākumi;
 skolas darba vērtēšana notiek strukturēti pēc vienotiem kritērijiem. Mācību gada beigās
pedagogi veic pašanalīzi. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto turpmākai skolas
darba plānošanai;
 skolas pašnovērtējuma ziņojums tiek ik gadu aktualizēts un publicēts skolas mājās;
 pašvērtēšanas rezultāts ir pamats attīstības plāna un prioritāšu korekcijai nākamajam gadam.
Kritērija “Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” stiprās puses skolā ir:
 Ik gadus rūpīgi izvērtēta skolas darbība un skaidri noteiktas prioritātes un uzdevumi
jaunajam mācību gadam.
Kritērija “Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” turpmākās attīstības vajadzības
ir:
 Izstrādāt jaunu skolas attīstības plānu 2020.-2023.g.

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Kritērijs “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” mūsu skolā tiek realizēts
atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija:
 personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos;
 skolas administrācija savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un
sniedz skolas darbiniekiem nepieciešamo atbalstu;
 skolas vadības komanda ikdienā organizē darbu un sniedz atbalstu pedagogiem mācību
programmā realizēšanā-resursi, metodisks atbalsts;
 skola ikdienā organizē pedagogu sadarbību, kopīgas mācības;
 skolā regulāri notiek informatīvās sanāksmes, skolas vadības sēdes, pedagoģiskās padomes
sēdes, metodiskās padomes sēdes, atbalsta personālu sanāksmes metodisko komisiju
sanāksmes, kas tiek dokumentētas;
 svarīga un aktuāla informācija pedagogiem tiek nosūtīta e-klases pastā.
Kritērija “ Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” stiprās puses skolā ir:
 labvēlīga, demokrātiskā sadarbības vide skolas pamatmērķu sasniegšanā, kur katram ir
iespēja attīstīties;
Kritērija “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” turpmākās attīstības
vajadzības ir:
 turpināt organizēt pedagogu sadarbību mācību satura saskaņošanai;
 vadības komandai veicināt pedagogu kompetenču pilnveidi atbilstoši mūsdienīgām
prasībām un skolas prioritātēm.

7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.
Kritērijs “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” mūsu skolā tiek realizēts atbilstoši vērtējumam
“labi”. To pamato šāda informācija:
 Vangažu vidusskola ir atvērta sadarbībai. Skola cieši sadarbojas ar Inčukalna novada domi,
Pierīgas Izglītības un kultūras pārvaldi;
 skola sadarbojas ar dažādām nevalstiskajām un valstiskajām organizācijām: ar Gaujas sporta
centru, Inčukalna sporta skolu – skolēni aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs, ar Inčukalna
novadu bibliotēku. Skola tradicionāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu
literatūras centra programmu "Bērnu un jauniešu žūrija”;
 skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar šādām Inčukalna novada pašvaldības
institūcijām: sociālo dienestu, bāriņtiesu, brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB),
reģionālās pašvaldības un Valsts policiju;
 skolai ir sadarbība ar Inčukalna novada uzņēmējiem, kas skolēniem nodrošina mācību
ekskursijas un lekcijas;
 skolai ir ilggadēja sadarbība ar JAL (Junior Achievement Latvia) skolēnu mācību
uzņēmumu dibināšanā un darbā;
 sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju, no 2014./2015. m.g.
vidusskolas skolēni piedalās Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis”, kas dod iespēju
skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā;
 ir sadarbības līgums ar RTU par laboratorijas darbu veikšanu, lai nodrošinātu vidējās
vispārējās izglītības programmas fizikas kvalitatīvu apgūšanu;
 ir sadarbības līgumi ar Latvijas Universitāti par prakses nodrošināšanu studentiem;
 Vangažu vidusskola mācību procesa kvalitātes uzlabošanā un pieredzes gūšanā sadarbojas ar
Inčukalna pamatskolu, Siguldas VĢ, Krimuldas vidusskolu;
 projektā „eTwinning” realizēti 6 sadarbības projekti skolēniem, 4 no tiem starptautiski.
Kritērija “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” stiprās puses mūsu skolā ir:
 skolā ir daudzpusīga sadarbība, kas veicina gan skolēnu pašizaugsmi un personības
attīstību, gan pedagogu profesionālās izaugsmes prasmes.
Kritērija “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” turpmākās attīstības vajadzības ir:
 paplašināt sadarbību ar Latvijas un citu valstu izglītības iestādēm.

