2020./2021.m.g. attīstības prioritātes
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Skolēnu sasniegumi
Mācību un ārpusstundu sasniegumu nozīme pozitīvas personības veidošanās procesā.
Sekmēt izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšanu ikdienas darbā.

Uzdevumi
1. Veikt skolēnu mācību sasniegumu analīzi 3. klašu valsts diagnostikas darbos, izvirzīt darba uzdevumus mācību
sasniegumu uzlabošanai.
2. Veicināt skolēnu vispusīgu attīstību, radot iespēju piedalīties ārpusskolas konkursos, projektos, aktivitātēs. Analizēt
skolēnu sasniegumus konkursos, viktorīnās un olimpiādēs un izvērtēt to ietekmi uz skolēna personības attīstību.
3. Akcentēt formatīvās vērtēšanas lomu, savlaicīgas atgriezeniskās saites sniegšanu, palīdzot skolēniem sasniegt
augstākus rezultātus.
4.Aktualizēt darba ar talantīgiem skolēniem nozīmi.

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Atbalsts skolēniem
Ikviena skolēna personības izaugsmes veicināšana.
Apgūt un attīstīt sociāli emocionālo mācīšanos (SEM) un ieviest SEM pamatprincipus mācību un
audzināšanas darbā.

Uzdevumi
1. Izmantot pārstrādāto skolas vienoto skolēnu SEM prasmju novērošanas karti atbilstoši skolēna vecumposmam,
mūsdienu pamatnostādnēm.
2. Audzināšanas plānā izvirzīto mērķu, uzdevumu sasaiste ar skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstības dinamikas
analīzi.
3. Izstrādāt un aprobēt materiālus sociāli emocionālās mācīšanās kompetences ieviešanai ikdienas komunikācijā,
mācību un audzināšanas darbā.
4. Sekmēt pozitīvas atgriezeniskās saites nodrošināšanu ikdienas darbā, veicinot pozitīvu pašapziņu.

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Skolas attīstības plāna 2018./2019. - 2020./2021. mācību gadam izvērtēšana un jauna skolas attīstības
plāna 2021./2022. -2023./2024. mācību gadam izstrāde
Izstrādāt skolas attīstības plānu 2021./2022. - 2023./2024. mācību gadam, balstoties uz iepriekšējā
attīstības plānā izvirzīto prioritāšu izvērtējumu un izvirzītajām tālākās attīstības vajadzībām

Uzdevumi
1. Veikt 2018./2019. –2020./2021. mācību gada skolas attīstības plānā izvirzīto prioritāšu izvērtējumu un, balstoties uz
iegūtajiem rezultātiem, izvirzīt tālākās attīstības vajadzības, iesaistot skolas darbiniekus, Skolas padomes pārstāvjus,
izglītojamos un vecākus.
2. Izstrādāt pašnovērtējuma ziņojumu, gatvojoties skolas akreditācijai.
3. Iesaistīties skolas Attīstības plāna projekta 2021./2022. –2023./2024. mācību gadam izstrādē.

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Resursi
Skolas materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana, atbilstoši izglītības saturam.
Papildināt materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu mācību procesu, atbilstoši izglītības saturam.

Uzdevumi
1.Papildināt skolas materiāltehnisko nodrošinājumu ar IKT resursiem.
2. Optimizēt skenēšanas, kopēšanas iespējas, iegādājoties jaunu daudzfunkciju kopētāju.
3.Mūzikas instrumentu atjaunošana, iegāde.
4. Nolietoto CD atskaņotāju nomaiņa.

