Informācija publiskajam pārskatam
Rojas vidusskolas 2017. gads
Iestādes juridiskais statuss
Rojas vidusskola ir Rojas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un Rojas
vidusskolas nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 9. pantu.
Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni (liecībām, apliecībām un atestātiem)
un zīmogs ar mazo Latvijas valsts ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapa.
Skolai ir sava simbolika: karogs un logo.
Skolas juridiskā adrese: Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, LV – 3264.
Skolas faktiskā adrese: Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, LV – 3264.
Funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga
Rojas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kurā īsteno vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un speciālās izglītības programmas.
Iestādes darbības virzieni un mērķi
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas
nodrošina pirmskolas bērna un skolēna daudzpusīgas personības izaugsmi.
Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darba realizēšana. Katru gadu tiek
precizēti skolas mācību un audzināšanas mērķi un uzdevumi atbilstoši skolas attīstības plānā izvirzītajām
prioritātēm.
Pārskata gada galvenie uzdevumi
1. Izzināt stiprās un pilnveidojamās puses mācīšanās procesa organizēšanā:
1.1. Katram skolotājam novadīt vienu mācību stundu, kurā kolēģiem parāda, kā skolēns iegūtās
zināšanas izmanto reālās dzīves situācijās;
1.2. Vērot pēc iespējas mācību stundas pie kolēģiem, pēc tam veikt kopīgu stundas analīzi.
2. Pilnveidot skolēnu tekstpratību:
2.1. Mudināt skolēnus lasīt skaļi, kā arī atstāstīt izlasīto;
2.2. Darba prezentācijas skolēnam stāstīt, neizmantojot ekrānā redzamo informāciju.
3. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko
līdzdalību skolas, novada un valsts dzīvē:
3.1. Gatavoties Latvijas 100-gadei, organizēt pasākumus klasē un skolā, iekļaujot
kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu;
3.2. Veicināt interešu izglītības pulciņu starpdisciplināru sadarbību, lai nodrošinātu bērnu
radošumu, talantu un spēju izkopšanu, pašizpēti un profesionālo iemaņu apguvi.
4. Pilnveidot skolotāju digitālo pratību:
4.1. Skolotājiem, kuri izmanto prezentāciju un darba lapas mācīšanai, apmeklēt skolā
organizētu nodarbību par materiālu izveidi;
4.2. Skolotājiem apmeklēt projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
ietvaros organizētos profesionālās pilnveides kursus “Izglītojamo kompetenču attīstība,
izmantojot IKT rīkus ar integrētu saturu.”
5. Turpināt pilnveidot sadarbību ar vecākiem:
5.1. Popularizēt skolas Domes darbu;
5.2. Iesaistīt skolēnu vecākus skolas pasākumu organizēšanā.
Pārskata gada izvirzītās prioritātes
Mācību saturs
1. Pārdomāta inovatīvo metožu apgūšana un realizēšana ikdienas darbā.
2. Mācību procesa individualizācijas pilnveide.
3. Efektīva un radoša starppriekšmetu saikne.
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Mācīšana un mācīšanās
4. Skolēnu sasniegumu pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma pilnveide.
5. Pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbība balstīta uz sapratni un atbildību .
6. Kvalitatīvi un atbalstoši iekšējie normatīvie dokumenti mācību darbā.
Skolēnu sasniegumi
7. Skolēnu iniciatīva un atbildība savas personība veidošanā.
8. Skolēnu dalība ārpusstundu projektos.
Atbalsts skolēniem
9. Droša un labvēlīga vide ikvienam skolēnam.
10. Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgiem skolēniem.
11. Efektīva karjeras izglītība.
Skolas vide
12. Atbalstoša un pozitīva skolēnu, skolotāju, vecāku sadarbība.
13. Kvalitatīvi skolas tradicionālie pasākumi.
14. Pastāvīgs un pārdomāts darbs izglītojamā veselīga dzīvesveida attīstībā.
Resursi
15. Plānveidīga un pārdomāta mācību līdzekļu iegāde.
16. Finansiālo resursu piesaiste.
17. Pedagogu kvalifikācijas un kompetences pilnveide.
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
18. Atbildīgi īstenotas skolas prioritātes.
19. Risinājumi mācību vides un procesa pilnveidei, lai realizētu uz kompetencēm balstītu izglītības
saturu.
20. Skolas iekšējo projektu realizācija.
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Izglītības iestādes darbība tiek finansēta no valsts un Rojas novada pašvaldības budžeta. Finanšu
līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto kārtību. Izlietojums ir racionāls un efektīvs, kā to uzskata lielākā daļa skolotāju un skolas
padome. Direktors regulāri informē par finanšu līdzekļu izlietojumu. Katra gada budžeta tāme tiek
veidota, ņemot vērā piešķirtos līdzekļus un attīstības prioritātes. Tiek ņemti vērā vecāku, skolotāju,
skolēnu un skolas saimniecisko darbinieku ieteikumi.
Gads

Valsts
mērķdotācija

Mācību grāmatām

Pašvaldības
transferts

Kopā

2017 EUR

431272

6695

298682

736649

2016 EUR
2015 EUR

460448
442609

7235
7086

264595
256235

732278
705930

Personāls
Skolā strādā:
Pedagoģiskie darbinieki 41
Tehniskie darbinieki 18
Pedagoģisko darbinieku izglītība:
- augstākā pedagoģiskā – 43
- maģistri – 31
- vairākas augstākās (tajā skaitā arī pedagoģiskā) – 8
Tehnisko darbinieku izglītība:
- Augstākā izglītība 5
- Vidējā speciālā 12
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Pedagogu iedalījums atbilstoši darba stāžam.
 līdz 5 gadiem – 5
 6 – 10 gadi
–1
 11 – 15 gadi - 4
 16 – 20 gadi – 3
 21 – 25 gadi – 4
 26 – 30 gadi – 4
 virs 31 gada – 20

49%

līdz 5 gadiem
16 - 20 gadi

12% 2%
10%
10%
7%
10%

6 - 10 gadi
21 - 25 gadi

11 - 15 gadi
26 - 30 gadi

Komunikācija ar sabiedrību
Pārskata gada laikā ar preses (informatīvais izdevums „Banga”), Rojas novada (www.roja.lv) un
Rojas vidusskolas mājas lapas (www.rojasvidusskola.lv), un sociālā tīkla lapas www.facebook.com
(www.facebook.com/rojasvidusskola/) starpniecību, sabiedrība regulāri tika informēta par Rojas
vidusskolas mācību un ārpusstundu darbību un sasniegumiem.
Mācību gada laikā notika informatīvās sapulces un atvērto durvju dienas vecākiem. Ģimenes
dienas pasākumā maijā tiek organizētas interešu izglītības pulciņu prezentācijas.
Skola aktīvi piedalījās novadā organizētajos kultūras un sporta pasākumos. Skolā darbojas aktīva
Skolas dome, kura īstenoja skolēnu, skolotāju un vecāku idejas - notika skolas somu svēršanas akcija,
veselības diena, “Skolas nakts” radošo darbnīcu vakars. Skolā darbojas Skolēnu pašpārvalde, kura
īstenoja savas idejas, vadīja un organizēja skolēniem aktuālus pasākumus, piemēram, Ziemassvētku
balli, izklaidējošu pasākumu 1.- 3.klašu un 4. – 7. klašu skolēniem u.c.
2018.gada plānotie pasākumi
1. Turpināt skolotājiem apmeklēt Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību
saturā” plānotos un paredzētos kursus.
2. Sadarbībā ar Rojas novada domi turpināt darboties ES projektos:
2.1. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001;
2.2. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001;
2.3. Kompleksi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi ”Nr. 9.2.4.1/16/I/001;
2.4.“Nacionālā un starptautiskā mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”;
Nr. 8.3.2.1/16/I/002
2.5. Skola ir veselību veicinoša izglītības iestāde, turpināt darboties skolu veselību veicinošas šajā
programmā.
3. Licencēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811).
4. Skolas uzdevumu realizēšana .
5. Mācību kvalitātes uzlabošanas nolūkos analizēt mācību darba rezultātus semestrī, gadā, valsts
pārbaudījumos.
6. Organizēt pasākumus, konkursus, kas veltīti Latvijas simtgadei.
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7. Lai īstenotu labvēlīgu sadarbību starp skolēniem un skolotājiem, skolotājiem un vecākiem,
turpināt darbu pie savstarpējās komunikācijas pilnveidošanas.
8. Turpināt skolas vides labiekārtošanas darbus, materiālās bāzes pilnveidošanu.
9. Realizēt autoapmācības programmu.
Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības
nodrošināšanai
Skolā ir obligātā dokumentācija, tā ir sagatavota valstī noteiktā kārtībā. Izstrādāto iekšējo
normatīvo dokumentu saturs atbilst ārējo normatīvo dokumentu prasībām. Skolas darbību nosaka
Nolikums, citi reglamenti un kārtības, kuri izstrādāti, atbalstīti pedagoģiskajā padomē, skolēnu
pašpārvaldē, skolas padomē un pašvaldībā.
Skolas vadība ir nokomplektēta un strādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Struktūra ir
skaidra, katrs darbinieks zina savas atbildības jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Skolas
direktorei ir vietnieki izglītības jomā, audzināšanas darbā, saimnieciskajā darbā un informācijas
tehnoloģiju jomā. Vietnieku darba pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikti amatu aprakstos.
Skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darba struktūru, pienākumiem un
atbildības jomām. To nosaka arī skolas darba kārtības noteikumi. Vadības struktūra zināma arī
skolēniem, viņu vecākiem un citām interesējošām personām.
Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par ikdienas darbu, organizējot iknedēļas
informatīvās sanāksmes skolotājiem pirmdienu rītos, skolēnu pašpārvaldei sēdes notiek reizi divās
nedēļās, un tās koordinē direktores vietniece audzināšanas darbā. Vienu reizi mēnesī vai pēc vienošanās
uz sēdi sanāk Skolas padomes locekļi.
Metodisko darbu skolā pārrauga un koordinē direktora vietniece izglītības jomā. Metodisko
komisiju vadītāji profesionāli veic viņiem uzticētos pienākumus, nodrošinot saikni starp skolotājiem un
skolas administrāciju. Skolā ļoti labi darbojas atbalsta komanda, kas sadarbojas ar Rojas Sociālo dienestu
un Rojas novada bāriņtiesu.
Skolas administrācija sadarbojas un veicina skolas padomes darbu, ir laba un konstruktīva
sadarbība ar Talsu novada Izglītības pārvaldi, Rojas novada Domi un visām pašvaldības
struktūrvienībām, Talsu, Dundagas, Mērsraga novadu izglītības iestādēm.
Rojas vidusskolā ir licencētas sešas izglītības programmas.
Rojas vidusskola ir Junior Achievement Latvija dalībskola.
Sasniegumu salīdzinājums Rojas vidusskolas izglītojamo ikdienas (turpmāk tekstā Ikd.) darbā
un valsts pārbaudes darbos (%).
Tabula nr. 2
Latviešu valoda
Matemātika
3.klase
Sasniegumi valsts
Sasniegumi
Sasniegumi valsts
Sasniegumi
pārbaudes darbos ikdienas darbā % pārbaudes darbos ikdienas darbā %
%
%
2013./2014.
69.80
74.68
70.70
68.62
2014./2015.
73.20
80.48
71.30
80.07
2015./2016.
77.63
73.95
72.96
68.40
2016./2017.
74.74
71.50
63.95
70.60
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6.klase

2013./2014.

Latviešu valoda
Sasniegum
Sasniegum
i valsts
i ikdienas
pārbaudes
darbā %
darbos %
61.95
73.48

2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
9.klase

62.70
64.47
64.58
Latviešu val.
Valsts
p/d %

2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

12.klase
Angļu val.
Krievu val.
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Latviešu val.
Vēsture
Matemātika

70.50
71.10
66.97
65.18

Ikd.
darbā
%
51.13
60.80
55.20
59.30

2013./2014.
Valst
Ikd.
s p/d
darbā
%
%
65.60
63.03
60.01
69.53
58.50
74.70
48.00
61.50
63.20
69.70
70.90
67.13
48.80
68.20
62.00
60.60

Matemātika
Sasniegum
Sasniegum
i valsts
i ikdienas
pārbaudes
darbā %
darbos %
57.10
68.67

63.35
63.30
58.90

62.30
63.39
56.71

Matemātika
Valsts
p/d %
50.45
62.77
48.40
53.46

Ikd.
darbā
%
49.77
55.60
51.05
51.40

57.16
55.45
50.40

Latvijas
vēsture
Ikd.
Valsts
darbā
p/d %
%
59.50 51.87
67.55 61.60
65.75 66.80
66.19 58.90

2014./2015.
Valsts
p/d %

Valsts
p/d %

65.90
74.30
63.20
57.70
47.30

71.83
54.56
36.33
46.83
67.79
35.43
45.16

Tabula nr. 3
Dabaszinības
Sasniegum
Sasniegumi
i valsts
ikdienas
pārbaudes
darbā %
darbos %
62.25
59.48
61.20
60.00
62.62

Angļu val.
Valsts
p/d %
67.31
71.43
69.30
70.73

2015./2016.
Ikd.
Ikd.
darbā
darbā
%
%
60.85
52.50
59.40
47.50
64.40
59.40
58.75
50.00
56.95
50.00
51.50
47.50

Ikd.
darbā
%
56.40
66.80
62.60
64.30

68.19
65.00
60.00
Tabula nr. 4
Krievu val.

Ikd.
darbā
%
49.38 51.87
65.00 50.80
62.00 54.80
73.43 23.20
Tabula nr. 5
2016./2017.
Valsts
p/d %

Valsts p/d
%

Ikd.
darbā %

54.70
66.91
69.83
62.55
28.22
30.52

57.00
54.00
76.00
62.70
59.70
57.30
69.00
53.00

Pēdējo 4 gadu laikā samazinājies izglītojamo skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem. To sekmē
mērķtiecīgs pedagogu, atbalsta personāla un skolas vadības darbs - laicīgi veikta izglītojamo izpēte,
veikts individuālais darbs ar izglītojamiem, ļoti laba sadarbība ar atbalsta komandu un iesaistīšanās ES
projektos. Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ir izveidotas dinamikas kartes, kuras mācību
priekšmeta skolotājs aizpilda vismaz divas reizes semestrī, novērtējot izglītojamo attieksmi pret mācību
darbu stundās, uzvedību, mājas darbu izpildi, saskarsmi un komunikāciju, interesi, kā arī jānorāda
mācību, vides un pārbaudes darbu pielāgojumi. Arī pārējiem izglītojamiem ir mācību sasniegumu
dinamikas kartes, kuras izglītojamie aizpilda katra semestra beigās, veidojot stabiņu diagrammas, bet
mācību gada nobeigumā arī analizē savus rezultātus. Šīs kartes ļoti pārskatāmi parāda katra izglītojamā
mācību sasniegumu dinamiku.
Mācību darbs ir viena no svarīgākajām skolas prioritātēm.
Skolēni Rojas vidusskolu pārstāvēja dažādos konkursos un olimpiādēs Talsu, Rojas, Dundagas
novados, Kurzemes reģionā un valstī, iegūstot godalgotas vietas un atzinības rakstus. Katru gadu skolēni
izstrādā zinātniski pētniecisko darbus un aizstāv tos skolas, Kurzemes reģiona un valsts mērogā.
Konkursos jaunieši piedalās gan individuāli, gan komandās. Pašvaldība nodrošina transportu, lai skolēni
varētu pārstāvēt Rojas vidusskolu ārpus novada robežām.
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Izglītojamo mācību sasniegumi tiek izcelti ikdienā un svētkos. Sasniegumi un pateicības tiek
izvietoti skolas 2.stāvā pie stenda “Mēs lepojamies”, katra semestra noslēgumā tiek godināti
izglītojamie ar augstiem vidējiem vērtējumiem.
Skolēnu sasniegumi tiek atspoguļoti skolas mājas lapā www.rojasvidusskola.lv,
www.facebook.com/rojasvidusskola/ un laikrakstā „Banga”.

6

