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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Rojas vidusskola atrodas Ziemeļkurzemes ZA daļā Rojas novadā. Izglītības iestādes (turpmāk
tekstā “skola”) ir vienīgā Rojas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde,
kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot izglītojamiem iespējas apgūt
pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu no 1. – 9. klasei ar mērķi izglītības
iegūšanu turpināt vidusskolās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī 10. – 12. klašu izglītojamiem
dodot iespēju apgūt vispārējās vidējās izglītības programmu.
Novada centrs Roja atrodas 36 km attālumā no lielākās tuvākajā apkaimē esošās pilsētas –
Talsiem - un 122 km attālumā no Rīgas. Rojas novada teritorijā ir 9 ciemi, un teritorija robežojas ar
Dundagas, Talsu un Mērsraga novadiem. Rojas novada teritorija ir 200,5 km², un iedzīvotāju skaits 4000.
Rojas vidusskola dibināta 1966. gadā. Mācības skolā notiek latviešu valodā.
Rojas vidusskolā mācību process notiek 2 skolas ēkās: vienā mācās 6-gadīgie audzēkņi
pirmsskolas grupā “Pūcītes” un 1.- 3.klašu skolēni, otrā – 4.- 12.klašu skolēni.
Katru gadu skolā notiek plānveidīgi remontdarbi skolas vides labiekārtošanai. 2018.gadā
veikts kapitālai remonts vizuālās mākslas kabinetā, iegādāta datortehnika informātikas kabinetam (16
datori) un pedagogiem (5 datori). 2019.gadā ievilkta moderna balss izziņošanas sistēma, digitālais
zvans, iegādāti 25 datori pedagogiem, 15 planšetes, kuras skolēni izmanto mācību stundās.
Skolas vadības darbu nodrošina iestādes vadītājs (direktors), vietnieks izglītības jomā (1
slodze), vietnieks audzināšanas jomā (0,75 slodzes), vietnieks saimniecības darbā (1 slodze). Skolā
ir atbalsta komanda, kuras sastāvā ir speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa.
Iestādē strādā 16 tehniskie darbinieki.
Rojas vidusskola ir viena no četrām Rojas novada domes dibinātajām izglītības iestādēm.
Rojas novadā darbojas Mūzikas un mākslas skola, PII „Zelta zivtiņa”, PII “Saulespuķe”, Sporta
skola.
Skolas adreseZvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, LV 3264
Skolas tips –
vidusskola
Tālruņi (+371) 63291526; mob. 27873734
E-pasts rojasvidusskola@roja.lv
Tīmekļa vietne www.rojasvidusskola.lv
Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda – latviešu
Izglītības iestādes vadītājs – Santa Veide

Pedagogi
Pedagoģiskie darbinieki - 41
Blakusdarbā - 3
Pedagoģisko darbinieku izglītība:
- augstākā pedagoģiskā – 41
- maģistri – 31
- vairākas augstākās (tajā skaitā arī pedagoģiskā) – 8
Tehnisko darbinieku izglītība:
- Augstākā izglītība -2
- Vidējā speciālā - 14
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Izglītojamo skaita dinamika pēdējos gados parāda, ka kopējais izglītojamo skaits samazinās,
kas skaidrojams ar demogrāfisko un sociālo situāciju valstī.
2019. gadā 9. klasi beidza 31 skolēns, 12. klasi absolvēja 12 skolēni, pirmsskolas izglītības
programmu apguva 19 audzēkņi. Rojas vidusskolā mācās izglītojamie no Rojas, Dundagas, Mērsraga,
Talsu novadiem, kā arī no Rīgas un Liepājas. Izglītojamie skolā tiek nogādāti ar AS “Talsu
autotransporta” autobusiem, ar kuru Rojas novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu. Transports
kursē 3 maršrutos: Roja - Kolka, Roja – Rude , Roja – Valgalciems.
Pamatizglītības programmā skola piedāvā izglītojamiem fakultatīvi apgūt krievu valodu,
sportu un matemātiku. Izglītojamiem ir iespēja apgūt 2 svešvalodas – angļu un krievu valodas.
Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi
1. Nodarbības dabas vides estētikas studijā “Siltajā smilšu kastē”.
2. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguve neklātienē.
3. Darbība ES projektos:
1) “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001;
2) “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001;
3) "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai" Nr. 8.3.4.0/16/I/0.
4. Programmas “Latvijas Skolas soma” izglītojošas nodarbības un pasākumi.
5. Profesionāla atbalsta personāla konsultācijas un atbalsts.
6. Skola ir veselību veicinoša izglītības iestāde.
7. Zinātniskās pētnieciskā darba izstrādāšanas iemaņu apguve vidusskolas klasēs.
8. Projekta darba “Mana karjera” izstrāde 9.klasē.
9. Karjeras izvēles konsultanta konsultācijas un atbalsts gan izglītojamiem, gan vecākiem.
10. Iespēja iesaistīties Jaunsardzes vienībā.
11. Auto apmācības programma vidusskolēniem.
12. Daudzveidīga sporta bāze, labiekārtota trenažieru zāle, sporta zāle ar tribīnēm skatītājiem,
novada sporta laukums ar dabīgo zālāju.
13. Dienesta viesnīca.
14. Aktīva, radoša izglītojamo pašpārvalde.
15. Iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos.
16. Pasākums “Talantu konkurss”.
17. Iespēja piedalīties starpnovadu (Roja, Talsi, Mērsrags, Dundaga) mācību priekšmetu
olimpiādēs.
18. Sakopta, gaiša, pozitīva skolas vide.
19. Skolas materiālās bāzes pilnveide, kas balstīta uz pedagogu ieteikumiem.
20. Aktīva Skolas Dome.
21. Mācību darba un brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus skolas nodarbību klasē “Zaļā klase”.
22. Sadarbība ar novada multifunkcionālo centru “Strops”, Rojupes bērnu un jauniešu centru
“Varavīksne”, Melnsils bērnu un jauniešu centru, Rojas Mūzikas un mākslas skolu, kultūras
centru, novada muzeju, bibliotēku.

6

2. Izglītības iestādes pamatmērķi
1. Izzinātas stiprās un pilnveidojamās puses mācīšanās procesa organizēšanā
2. Pilnveidota skolēnu tekstpratība.
3. Sekmēts skolēnu patriotisms, pilsonisko zināšanu, prasmju, un vērtību apguve.

2.1. Iepriekšējā perioda (2017./2018. m. g.) prioritāšu īstenošana
1.pamatjoma – Mācību saturs
Skolas darba prioritāte
Konkrētie rezultāti
8 skolas skolotāji 2 reizes gadā, kā mācību jomu koordinatori,
apmeklē seminārus „Kompetenču pieeja mācību saturā”,
seminārus, gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai.
Mācību satura un pieejas
Metodiskajās komisijās tiek nodota informācija un diskutēts
lietpratīgā izglītībā izzināšana.
par uzzināto, izteikt priekšlikumus par jauno mācību saturu.
Mācību procesa uzlabošanai tiek veikta savstarpēja stundu
vērošana un analīze.
2.pamatjoma – Mācīšana un mācīšanās
17 skolotāji novadījuši mācību stundas, uzaicinot kolēģus tās
Pedagogu sadarbības
vērot, iekļaujot stundās aktīvās darba metodes.
veicināšana mācību procesa 30 skolotāji vērojuši kolēģu stundas, pēc kurām notikusi
mērķtiecīga saruna par redzēto.
uzlabošanai.
Mācību stundās pastiprināti lietotas metodes skolēnu
tekstpratības attīstīšanai.
3.pamatjoma – Skolēnu sasniegumi
Skolēnu sasniegumu ikdienas Skolotāji lieto metodes, kuras motivē skolēnus mācību
darbam. Saistot mācību vielu ar reālas dzīves situācijām un
darbā uzlabošana, iesaiste
aktualitātēm sabiedrībā, pievēršot uzmanību skolēnu
vecumposmu īpatnībām. Nepietiekamo vērtējumu skaits
ZPD rakstīšanā.
samazinājies.
4.pamatjoma – Atbalsts skolēnam
Atbalsta komandas un mācību Skolotāji, gatavojoties mācību stundām, gatavo papildu mācību
materiālus darbam ar talantīgiem un integrētiem skolēniem.
priekšmetu skolotāju
Katrs skolotājs, kurš strādā ar skolēnu ar mācīšanās traucējumiem
sadarbība darbā ar
vai mācīšanās grūtībām, tiek iepazīstināts ar psihologa ieteikumiem
integrētajiem, reemigrējušiem skolēna atbalstam. Projekta ietvaros tiek veidotas mācību grupas
un talantīgiem izglītojamiem. skolēnu mācību snieguma uzlabošanai. Skolēniem piedāvāts
iesaistīties dažādos interešu izglītības pulciņos, lai attīstītu radošumu
un izkoptu talantus.

Karjeras izglītības iespējas
skolēna personības izaugsmē.
5.pamatjoma – Skolas vide
Labvēlīgas, atbalstošas un uz
savstarpējo sapratni balstītas

Skolā ir izstrādāts karjeras atbalsta plāns.
Projekta ietvaros tiek organizēti KAA pasākumi katrai klasei.
PKK sniedz individuālās konsultācijas skolēniem.
Skolā tiek piedāvāts plašs aktivitāšu loks, lai bērns varētu
izvēlēties sev piemērotāko nodarbošanos interešu pulciņos.
Skola veicina bērnu veselīgu dzīvesveidu, iesaistot skolēnus
dažādās aktivitātēs: sporta diena, konkurss “Stiprinieks” , u.c..
7

psihosociālās vides
nodrošināšana.

Skolā ir sociālais pedagogs, pie kura skolēns var vērsties
problēmsituāciju gadījumā. Nepieciešamības gadījumā
sociālais pedagogs organizē klases kolektīvu saliedējošas
nodarbības. Vecāki un bērni tiek informēti par skolas dzīvi un
mācību procesu.

6.pamatjoma – Resursi
Skolotāju apmācības darbam

Veikts skolas materiāli tehniskais papildinājums: iegādāti 15
datori un3 projektori.
ar jaunajām tehnoloģijā.
Veikti remontdarbi vizuālā mākslas un ģeogrāfijas kabinetos.
Skolotāji savstarpēji sadarbojoties dalās pieredzē
IT
Mācību telpu labiekārtošana.
izmantošanā un lietošanā mācību stundās, piemērotu e-lietotņu
izvēlē atgriezeniskās saites iegūšanai.
7.pamatjoma – Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Skolā tiek aktualizēti iekšējie normatīvie dokumenti, veicot
Demokrātiskas darba
grozījumus “Kārtībā par mācību sasniegumu vērtēšanu”,
organizācijas attīstīšana
“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
kārtība”. Skolotāji veic pašvērtējumu, kas tiek analizēts un
ieteikumi izmantoti nākošā mācību gada prioritāšu noteikšanā.
Skolēni, skolotāji, vecāki iesaistīti skolas darba izvērtēšanā ar
anketēšanas starpniecību edurio platformā.
Notiek pedagogu un tehnisko darbinieku saliedējoši pasākumi.

2.2. Skolas attīstības prioritātes
Skolas mērķis
Uz skolēnu centrēts mūsdienīgs izglītības process, kas balstās uz skolēnu un skolotāju
savstarpēju sadarbību pozitīvā un labvēlīgā izglītības vidē.
Skolas uzdevumi
1. Paaugstināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, izmantojot daudzveidīgas
mācību metodes un paņēmienus:
1.1. Atbilstoši mācību stundu skaitam nedēļā, vismaz vienu reizi nedēļā/mēnesī
izmantot skolēnu sadarbību veicinošas darba metodes (to izmantošanu fiksēt
e - klases žurnālā);
1.2. Veicināt tekstpratību.
2. Aktualizēt skolotāju sadarbību profesionālajai izaugsmei:
2.1. Sadarbības grupu ietvaros veikt mācību satura plānošanu un snieguma
vērtēšanu;
2.2. Dalīties pieredzē par metožu izmantošanu;
2.3. Savstarpēja stundu vērošana, vadīšana.
3. Palielināt atbalstu skolēnu individuālo spēju attīstībai:
3.1. Turpināt dalību projektā «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai» 8.3.2.2.;
3.2. Turpināt dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” 8.3.5.0/16/I/001;
3. 3. Uzsākt projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
samazināšanai» PuMPuRS 8.3.4.0/16/I/001 īstenošanu;
3.4. Rosināt un atbalstīt skolēnu iesaistīšanos konkursos, olimpiādēs u.c.
4. Sekmēt skolēnu nacionālās identitātes un patriotisma jūtu nostiprināšanu:
4.1. Iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, ko nosaka
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Latvijas LR likums «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām»;
4.2. Apgūt un stiprināt latviešu tautas tradīcijas.
Mācību saturs
1. Pārdomāta inovatīvo metožu apgūšana un realizēšana ikdienas darbā.
2. Mācību procesa individualizācijas pilnveide.
3. Efektīva un radoša starppriekšmetu saikne.
Mācīšana un mācīšanās
4. Skolēnu sasniegumu pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma pilnveide.
5. Pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbība balstīta uz sapratni un atbildību .
6. Skolotāju profesionālā pilnveide savstarpēji sadarbojoties vērojot mācību stundas, darbojoties
mācīšanās grupās.
7. Kvalitatīvi un atbalstoši iekšējie normatīvie dokumenti mācību darbā.
Skolēnu sasniegumi
8. Skolēnu iniciatīva un atbildība savas personība veidošanā.
9. Skolēnu dalība ārpusstundu pasākumos un projektos.
Atbalsts skolēniem
10. Droša un labvēlīga vide ikvienam skolēnam.
11. Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgiem skolēniem.
12. Efektīva karjeras izglītība.
13. Daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi.
14. Iespēja darboties “Jaunsardzē” un “Rojas Mazpulks”.
Skolas vide
15. Atbalstoša un pozitīva skolēnu, skolotāju, vecāku sadarbība.
16. Kvalitatīvi skolas tradicionālie pasākumi.
17. Pastāvīgs un pārdomāts darbs izglītojamā veselīga dzīvesveida attīstībā.
Resursi
18. Plānveidīga un pārdomāta mācību līdzekļu iegāde.
19. Finansiālo resursu piesaiste.
20. Pedagogu kvalifikācijas un kompetences pilnveide.
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
21. Atbildīgi īstenotas skolas prioritātes.
22. Risinājumi mācību vides un procesa pilnveidei, lai realizētu uz kompetencēm balstītu
izglītības saturu.
23. Skolas iekšējo projektu realizācija.

3. Iepriekšējās vērtēšana perioda ieteikumu izpilde
Nr.
p.k.

Rekomendācijas

Izpilde

1

Dažādot pedagogu pieredzes
popularizēšanas formas.

Skolotāju savstarpēja stundu vērošana,
Dažādu mācību priekšmetu integrētu stundu izveide un vadīšana,
Savstarpējas apmācības IT lietošanā.

2

Mācību stundās palielināt
grupu, pāru darbu,
kooperatīvo mācīšanos, lai
attīstītu skolēnu sadarbības
prasmes.

Mācību procesā ir aktualizēta sadarbības formu lietojums, kas
vērojams hospitēto stundu atskaitēs, savstarpējo stundu vērošanas
lapās. Izmantojot šādas metodes, nedaudz palielinās skolēnu
motivācija.
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3
4

5
6

Veicināt skolēnu iesaistīšanos
dažādos konkursos,
projektos, olimpiādēs.
Veicināt mācību motivācijas
paaugstināšanu un karjeras
mērķu izvirzīšanu.

150 skolēni iesaistījušies 14 dažādos konkursos. Seši skolēni
piedalījušies ZPD lasījumos reģionā. Viens darbs izvirzīts un
aizstāvēts valstī.
Skolotāji stundās izmanto profesionālās pilnveides kursos iegūtās
zināšanas izglītojamo mācību motivācijas paaugstināšanai. Skolā
notiek dažādi atbalsta pasākumi izglītojamo pašvērtējuma
paaugstināšanai, spēju apzināšanai.
Skolā strādā profesionāls karjeras konsultants. Ir apstiprināta un tiek
īstenota karjeras izglītības programma.
Vecāki iesaistījušies pasākumā “Skolas nakts”, sporta sacensību
organizēšanā, aktivizējusies skolas domes darbība.

Iesaistīt izglītojamo vecākus
skolas pasākumu
organizēšanā un norisē.
Risināt jautājumu par skolēnu Panākti transportlīdzekļu kustību ierobežojumi skolas pagalmā
drošību pārvietojoties skolas
mācību stundu norises periodā.
pagalmā..
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Informācijas iegūšanas avoti
Analizēti dokumenti:
 skolas nolikums;
 skolas attīstības plāns;
 skolas darbības kvalitātes ikgada pašvērtējums (Metodisko komisiju vadītāju un atbalsta
personāla atskaites);
 skolas stundu saraksts, konsultāciju, fakultatīvo, interešu izglītības, pulciņu nodarbību grafiki;
 pedagoģiskās padomes sēžu materiāli;
 metodiskās padomes un metodisko komisiju dokumentācija, pašvērtējums;
 skolas padomes lēmumi;
 e-klases žurnāli;
 mācību stundu vērošanas lapas;
 izglītojamo pārbaudes darbi, to rezultāti;
 sasniegumu ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos uzskaite;
 izglītojamo un skolotāju sasniegumu olimpiādēs, konkursos uzskaite ;
 izglītojamo izaugsmes dinamikas rādītāji;
 instrukcijas, drošības tehnikas ievērošanas noteikumi;
 skolotāju pašvērtējuma materiāli;
 skolotāju tematiskie plāni;
 finanšu dokumentācija.

Skolas darba vērtēšanai izmantotās anketas:
30 anketa pedagogiem;
143 anketas izglītojamiem;
115 anketas izglītojamu vecākiem.
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4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu
jomu atbilstošajos kritērijos.
4.1. Joma- mācību saturs
4.1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas
Skolā licencētas sešas izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programma, vispārējā
pamatizglītības programma, speciālā pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem, speciālā pamatizglītības programma skolēniem ar viegliem garīgās attīstības
traucējumiem, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (klātienē un
neklātienē), vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
Tabula Nr.1
Licence
Izglītības programmas nosaukums

Kods

Akreditācijas
termiņš
Nr.

Datums

Izglītojamo
skaits
2018./2019. m.g.
vai īstenošanas
periodā
Sākumā Beigās

Pirmsskolas izglītības programma

01011111

V-8501

26.04.2016.

Beztermiņa

19

19

Pamatizglītītības programma

21011111

V-1859

21.08.2018.

05.05.2022.

238

236

Speciālā pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611 V-1860

21.08.2022.

05.05.2022.

10

10

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

21015811 V-10037 08.032018.

05.05.2022.

2

2

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma (neklātiene)

31011013 V-1888

03.05.2016.

05.05.2022.

4

3

Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas,dabaszinību un tehnikas virziena
programma

31013011 V-1889

03.05.2016.

05.05.2022.

22

22

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma

31011011

06.05.2016.

05.05.2022.

18

17

V-1887

Skolā visas īstenotās izglītības programmas atbilst attiecīgajai izglītības pakāpei un valsts
izglītības standartam. Nepieciešamās korekcijas tiek veiktas atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos
aktos, tās ir saskaņotas ar pašvaldību un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
Skola strādā pēc valsts vispārējās izglītības standartiem un izglītības paraugprogrammām, kā nosaka
MK noteikumi Nr. 281 un MK noteikumi Nr. 468.
Skolā mācības notiek latviešu valodā.
Mācību priekšmetu stundu saraksts un mācību stundu slodzes atbilst normatīvo aktu prasībām.
Apstiprināts stundu saraksts ir pieejams un pārskatāms gan izdrukātā veidā skolā, gan e-klasē. Par
izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek informēti savlaicīgi skolas ziņojumu
stendā un e-klasē. Mācību satura apguvei paredzētais laiks ir pietiekams un saskan ar ierakstiem eklases žurnālā. Mācību priekšmetos ir izstrādāts tematiskais plāns, kurā paredzētie pārbaudes darbi
tiek saskaņoti kopējā grafikā, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Mācību priekšmetu satura plānojumu pedagogi veic atbilstoši VISC piedāvātājām mācību
priekšmetu paraugprogrammām un mācību vielas tematiskajiem plānojumiem.
Katrs pedagogs veido savu mācību priekšmetam un konkrētajai klasei atbilstošu tematisko plānu.
Lielākā daļa izglītojamo 68% uzskata, ka skolas izglītības kvalitāte ir ļoti laba, 79% skolēnu atzīst,
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ka skolotāji saprotami izskaidro mācību vielu, 81 % skolēnu atzīst, ka mācību vielas apguvei
paredzētais laiks ir pietiekošs, lai varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. 72 % vecāki
atzīst, ka skolotāji palīdz izglītojamam, ja viņam mācībās ir grūtības. 81 % izglītojamie atzīst, ka
skolotāji viņam stundās velta pietiekami daudz uzmanības.
Mācību procesā pedagogi izmanto dažādas mācību metodes un mācību līdzekļus atbilstoši
mācāmai tēmai, ko apstiprina administrācijas vērotās stundas un skolotāju pašvērtējumi. Pārbaudes
darba veids un vērtēšanas metodiskais paņēmiens ir katra pedagoga profesionālā izvēle, ko apliecina
tematisko vielu plānojumi, sasniegtie rezultāti un to analīze.
Skolā notiek mācību darba diferenciācija un individualizācija, ņemot vērā izglītojamo
individuālo attīstību, psiholoģiskās īpatnības, spējas un intereses, par ko liecina individuālie plāni
izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un vēroto stundu protokoli. Skolotāji realizē individuālu pieeju
talantīgajiem izglītojamiem, par ko liecina izglītojamo sasniegumi olimpiādēs, zinātniskās
pētniecības darbu lasījumos un konkursos. Mācību priekšmetu skolotāji sadarbībā ar atbalsta
personālu izstrādā individuālos izglītības plānus un nodrošina atbalsta pasākumus izglītojamiem ar
mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem.
Izglītības iestādes vadība katra mācību gada sākumā iepazīstina pedagogus ar informāciju
par izglītības attīstības aktualitātēm. Mācību gada laikā vadība konsultē, atbalsta un motivē
pedagogus tālākizglītībai, seko līdzi profesionālās pilnveides kursu nepieciešamībai un to ieguves
iespējām. Organizē pedagogu savstarpēju pieredzes apmaiņu. Izglītības iestāde pilnībā nodrošina ar
mācību programmas īstenošanai nepieciešamo mācību literatūru, mācību materiāliem un darba
burtnīcām.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Mācību saturs kritērijā Iestādes īstenotās
izglītības programmas.
 Rojas vidusskolā izglītības programmas ir licencētas un tiek īstenotas skolas mācību un
audzināšanas darbā.
 Pedagogi pārzina savu mācību priekšmetu standartus un programmas, vērtēšanas kārtību
un formas.
 Skolas vadība sniedz pedagogiem nepieciešamo metodisko atbalstu mācību un
audzināšanas darba plānošanā un izpildē.
 Izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas skala.
 Pedagogi ir popularizējuši savu pieredzi.
 Ir vienota karjeras izglītības darba programma.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem.
 Pilnveidot speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības
traucējumiem.
Vērtējuma līmenis: labi

4.2. JOMA – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
4. 2.1.Kritērijs - Mācīšanas kvalitāte
Mācību gada vērtējumi tiek fiksēti elektroniskajā žurnālā “e-klase”. Izmantojot e-klases
piedāvāto sistēmu, izglītības iestādē ir izveidota vienota sistēma izglītojamo mācību sasniegumu
vērtējumu apkopošanai un analīzei. Pedagogi regulāri veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-klases
žurnālā un tādejādi tie tiek pārnestu citos normatīvajos dokumentos (sekmju kopsavilkuma žurnālos,
liecībās, personas lietās). Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē (vismaz 2 reizes semestrī, veicot
ierakstu par pārbaudi e-klases žurnālā) direktors.
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Stundu vērojumi liecina, ka, sākot tēmu, skolotāji informē par mācību uzdevumiem, kurus
īstenos mācību procesā un sasniedzamajiem rezultātiem mācību stundā. Pedagogi mācību procesā
izmanto apgūto “Kompetenču pieeja mācību saturā” kursos un semināros. Mācību jomu koordinatori
regulāri apmeklē “Skola 2030” organizētās apmācības. Skolā tiek organizētas sadarbības grupu
sanāksmes. Skolā pieejamās modernās tehnoloģijas atbilstoši konkrētajai tēmai un izglītojamo
interesēm, psiholoģiskajam noskaņojumam, spējām un motivē izglītojamos sasniegt izvirzītos
mērķus. Mācību stundās skolotāji pamato mācāmās vielas saistību ar reālo dzīvi un mūsdienu
aktualitātēm. Saikni ar reālo dzīvi katru gadu sekmē Karjeras nedēļa, “Ēnu dienas” pasākumi, ar
pašvaldības atbalstu organizētās mācību ekskursijas uz tehniskās jaunrades dienām. Lielākā daļa
izglītojamo karjeras izglītības aptaujas anketās apgalvo, ka prot iegūtās zināšanas pielietot praksē.
Skolā darbojas efektīvs un daudzpusīgs informācijas aprites mehānisms. Skolotāji informāciju
saņem, savstarpēji sazinoties gan darba telpās, gan 2 atpūtas telpās – skolotāju istabās. Mācību darba
informācija tiek apspriesta mācību priekšmetu skolotāju, metodisko komisiju sapulcēs.
Administrācijas un skolotāju tikšanās notiek katru pirmdienas rītu, kad tiek apspriests paveiktais
iepriekšējā nedēļā un aktualizēti jaunās darba nedēļas uzdevumi. Mācību priekšmetu skolotāji ir
informēti, ka problēmsituāciju risināšanā nekavējoties jāiesaista klases audzinātājs. Izglītojamie
nedēļas aktuālo informāciju saņem pirmdienas rītos klases stundā, kā arī ar ierakstu dienasgrāmatā,
e-klases dienasgrāmatā, tiekoties ar skolotāju mācību procesā. Vecāki informāciju saņem klases
vecāku sapulcēs, vecāku dienās, informatīvajās lapās izglītojamo dienasgrāmatās, skolas mājas lapā,
ar novada informatīvā izdevuma “Banga” starpniecību, kā arī individuālā saziņā ar klases audzinātāju
vai priekšmeta skolotāju.
Ikdienas darbā aktuālā informācija tiek apkopota, katrai iesaistītai personai nosūtot
informāciju uz norādīto e-pasta adresi un e-klases pastā. Notiek plānošanas darbi administrācijas,
metodisko komisiju līmenī. Skolotājiem notiek tikšanās par nepieciešamajiem uzlabojumiem dažādās
skolas jomās. Savus ierosinājumus iesniedz arī skolas domes vecāki gan tikšanās reizēs, gan arī
elektroniski. Regulāri tiek kontrolēta atgriezeniskās saites nodrošināšana vecākiem, skolotājiem,
izglītojamiem. Sastādot mācību stundu sarakstu, skolas administrācija ņem vērā skolotāju izteiktos
priekšlikumus skolotāju pašvērtējumos.
Mācību telpas ir nodrošinātas ar informācijas tehnoloģiju aprīkojumu. 57 % skolēni atzīst, ka
skolotāji izmanto iespēju savas mācību priekšmetu stundas novadīt informātikas kabinetā vai kādā no
dabaszinību kabinetiem, kuri nodrošināti ar interaktīvo tāfeli un datoriem.
Pedagogi dalās savā pedagoģiskajā pieredzē ar kolēģiem no citām skolām. 2019.gada maijā
skolā pieredzes apmaiņā viesojās karjeras speciālisti no Rīgas. Matemātikas skolotāja Anita Kurmiņa
un krievu valodas skolotāja Svetlana Mediņa dalījās pieredzē Talsos ar Talsu, Dundagas, Mērsraga
novadu skolotājiem.
Stundu vērojumi apstiprina, ka katrai mācāmai tēmai izvirzīti konkrēti mērķi un veicamie
uzdevumi. 62 % skolēni atzīst, ka tas, ko māca skolā ir noderīgi un būs vajadzīgs turpmākajā dzīvē.
Veidojot audzināšanas stundu saturu, pedagogi izmanto Rojas vidusskolas audzināšanas darba
programmu un ņem vērā valsts izglītības pamatnostādnes, IZM sniegtās audzināšanas darba
prioritātes, kā arī pievērš uzmanību klases mikroklimatam, aktualitātēm sabiedrībā un saiknei ar reālo
dzīvi.
Izglītības iestādes vadība sadarbībā ar pedagogiem ir izstrādājusi, apstiprinājusi un realizē
mācību darbā audzināšanas darba programmu un karjeras izglītības programmu. Katrai klašu grupai
ir izstrādāti audzināšanas virzieni un tēmas, izvirzīti mērķi un uzdevumi, lai veidotu pozitīvu un
atbildīgu izglītojamā attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem un klases biedriem, savu valsti, tautu,
cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām, lai iepazīstinātu ar kultūras pamatnormām un uzvedības
kultūru. Par to liecina skolas tradicionālie pasākumi - Latvijas dzimšanas dienas svinības, Lāčplēša
dienai veltītās sacensības “Rojas vidusskolas Stiprinieks 2018”, Barikāžu piemiņas dienai veltīts
“Atceres ugunskurs”. Barikāžu diena pasākumā skolā ciemojās Latvijas TV, kura mūsu pasākumu
demonstrēja pārraidē “Aculiecinieks” un “Panorāma”.
Audzināšanas darbā tiek izmantotas metodes, kas veicina izglītojamā izaugsmi un personības
attīstību, kā, piemēram, pasākumi klasē, skolā, pārrunas, tikšanās, pārgājieni, ekskursijas, skolas
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vārda popularizēšana reģionā un valstī, u.c.
Regulāri klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji organizē ekskursijas un nodarbības,
kas notiek gan sadarbībā ar Rojas novada bibliotēku, Jūrniecības un zvejniecības muzeju, Rojas
novada kultūras centru, Rojas Sporta skolu, Talsu BJC. Skola nodrošina iespējas izglītojamiem
piedalīties ražošanas, biznesa un komercstruktūru organizētajos projektos un konkursos Skolai ir laba
sadarbība ar Swedbank speciālistiem, kuri tiek aicināti uz skolu ar mācību semināriem “Dzīvei
gatavs”. Vidusskolas klasēs ekonomikas stundās izglītojamie dodas uz Rojas novada domi, lai
iepazītos ar novada domes darba struktūru, kā arī domes priekšsēdētājas, attīstības nodaļas speciālistu
darba specifiku.
Skolā ir kārtība izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai. Pastāv kārtība, kādā analizē katra
izglītojamā izaugsmes dinamiku. Izglītojamie savas zināšanas un prasmes novērtē, sarunu ceļā tās
analizējot, stundas refleksijas daļā aizpildot darba lapas, izvērtējot mācību stundā paveikto.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Mācīšana un mācīšanās kritērijā Mācīšanas
kvalitāte:
1) izglītojamiem saprotami tiek izskaidroti stundas mērķi un uzdevumi;
2) skolotāji veiksmīgi saista zināšanas ar to pielietojumu reālajā dzīvē;
3) mācību procesā tiek aktualizēta individuālā pieeja;
4) mācību priekšmetu pedagogi izmanto mācību stundās daudzveidīgas mācību metodes,
paņēmienus un darba organizācijas formas;
5) notiek pedagogu savstarpējā pieredzes apmaiņa, kā arī pieredzes popularizēšana novadu un
valsts mērogā;
6) mācību procesā tiek veicināta starppriekšmetu saikne;
7) notiek regulāra mācību priekšmetu pedagogu tālākizglītība;
8) MK organizē mācību priekšmetu dienas, nedēļas, alternatīvās un atklātās mācību stundas,
mācību ekskursijas un sporta pasākumus.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Turpināt pilnveidot zināšanas “Ceļā uz kompetenču pieeju mācībām”
 Dažādot pedagogu pieredzes popularizēšanas formas, popularizēšanā piedalīties katram
pedagogam.
 Turpināt darbu, lai nodrošinātu individuālo pieeju katram izglītojamam.
 Sekmēt izglītojamo un pedagogu praktiskās darba iemaņas informācijas iegūšanā un
izmantošanā.
 Pedagogiem papildināt zināšanas darbā ar inovatīvajām tehnoloģijām.
 Veicināt aktīvāku skolotāju iesaistīšanos inovatīvu ideju realizēšanā.
 Drošāk un enerģiskāk darboties mācību līdzekļu izstrādē, apgūstot un izmantojot jaunas IT
programmas.
Vērtējuma līmenis: labi

4.2.2. Kritērijs – Mācīšanās kvalitāte
Skolā ir visiem nosacījumiem atbilstošs stundu, konsultāciju saraksts un pārbaudes darbu
grafiki. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanai ir noteikta kārtība, vienotas dienasgrāmatas, skolvadības
sistēmas “E-klase” sekmju izraksti, kavējumu uzskaites kārtība. Izglītojamos regulāri iepazīstina ar
skolas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, mācību priekšmetu un stundu plānu, informē par
sadarbības iespējām ar skolas atbalsta personālu. Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās
prasības.
Skola nodrošina mācību procesu klātienē un neklātienes programmā. Skolā mācību process
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tiek organizēts mērķtiecīgi. Pedagogi ikdienas darbā pilnveido izglītojamo motivāciju mācīties,
rosinot mācību procesā izmantot visus skolā pieejamos resursus – bibliotēku, datorklases, mājturības
un tehnoloģiju kabinetus, sporta zāli, modernos mācību tehniskos līdzekļus - mobilo datorklasi,
interaktīvās tāfeles, videoprojektorus u.c. Izglītojamie patstāvīgi izmanto piedāvātos skolas resursus,
gatavojot prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanā,
karjeras un projektu dienu ietvaros utt. 83% skolēni atzīst, ka skolotāji ikdienā ir laipni un
pretimnākoši.
Rojas vidusskola aktīvi sadarbojās ar Rojas Sociālo dienestu. Ar izglītojamiem, kas kavē
stundas bez attaisnojoša iemesla, strādā sociālais pedagogs. Kavētās stundas tiek uzskaitītas, tās tiek
ievadītas datu bāzē e-klases sistēmā, par izglītojamo sekmēm un kavējumiem regulāri tiek informēti
izglītojamo vecāki. Skolā ir izstrādāta kārtība, kurā atrunāta sistēma, kā uzraudzīt izglītojamo
kavējumus. Vecāki ir informēti ar ierakstu izglītojamo dienasgrāmatās, kā arī vecāku sapulcēs par
nepieciešamību un atbildību ziņot klases audzinātājai par kavējumu. Sadarbība ar vecākiem šajā jomā
ir ierasta un ļoti laba. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīti Rojas novada sociālā dienesta
darbinieki darbam ar izglītojamā ģimeni.
Kavējumi tiek analizēti skolas atbalsta personāla un administrācijas pārrunās ar izglītojamo, viņa
vecākiem, kā arī mazās pedagoģiskās sēdes un pedagoģiskās sēdes ietvaros, ko apliecina sarunu un
sēžu protokoli.
Lai novērstu stundu kavējumus ikdienas mācību procesā, tiek veiktas administrācijas dežūras
pie skolas galvenās ieejas, informācija par atkārtotiem mācību stundu sākuma kavējumiem tiek
ievietota e-klasē vecāku zināšanai. Savstarpējās sadarbības rezultātā ir samazinājušies neattaisnotie
stundu kavējumi.
76% skolēni atzīst, ka skolā ir iespēja apmeklēt konsultācijas un papildu nodarbības dažādos
mācību priekšmetos ne tikai, lai apgūtu iekavēto vielu, izlabotu vērtējumus, sagatavotos olimpiādēm,
bet arī lai uzlabotu savas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ikdienas mācību darbā. Vairāk
nekā puse izglītojamo (56%) atzīst, ka pedagogi viņus motivē labākam mācību darbam, ieinteresē
sasniegt labākus rezultātus, rosina izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus (vārdnīcas,
enciklopēdijas, rokasgrāmatas, žurnālus, laikrakstus, interneta resursus utt.), rosina piedalīties
dažādos konkursos, sacensībās, viktorīnās, olimpiādēs, ļauj organizēt un vadīt pasākumus gan klasē,
gan skolā, tādējādi ceļot viņu pašapziņu, pašvērtējumu, stimulējot pašattīstību. 73% skolēni atzīst, ka
mācību stundās ir iespēja sadarboties ar klases biedriem pārī un grupās. 72% skolēni atzīst, ka mācību
stundās ir piemērots darba temps.
Mājas darbu apjoms tiek kontrolēts, lai būtu atbilstošs izglītojamā vecumposma īpatnībām.
Metodiskajās komisijās ir izstrādātas vienotas prasības mājas darbu apjomiem un to izpildei. 45 %
vecāki atzīst, ka mājas darbiem bērns nedēļa velta 1-3 stundas, 28% vecāki atzīst, ka mājas darbiem
nedēļa velta 3 – 8 stundas. Skolas vadība mudina nepārslogot izglītojamos ar mājas darbiem, rosinot
efektīvāk strādāt stundā, lai nepārsniegtu normatīvajos dokumentos noteikto mājas darbiem paredzēto
laiku. Vecākajās pamatskolas un vidusskolas klasēs tiek praktizēti ilgtermiņa mājas darbi: projekti,
prezentācijas, referāti, radošie darbi. Prasības apstiprinātas pedagoģiskajā sēdē kā skolas iekšējais
normatīvais dokuments “Kārtība par mājas darbu izstrādāšanu un vērtēšanu”, kas pieejama skolas
mājas lapā.
Regulāri tiek uzraudzīts un plānots darbs ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, tiek
veikta diagnostika un analizēti mācību sasniegumi, izstrādāti individuālie plāni. Katru gadu 5.-9.klašu
grupā decembrī tiek veikti skolas diagnosticējošie darbi matemātikā, kurus analizē matemātikas
metodiskās komisijas sanāksmē.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Mācīšana un mācīšanās kritērijā Mācīšanās
kvalitāte.
 Skolotāji un izglītojamie iesaistās mācību projektos.
 Individuālo nodarbību nodrošinājums visos mācību priekšmetos.
 Pēcpusdienas nodarbību nodrošinājums 1. -5. klasei.
 Priekšmetu skolotāju sadarbība ar atbalstu personālu.
16



Sadarbība ar Rojas novada Sociālo dienestu un tā struktūrvienībām.

Turpmākās attīstības vajadzības:





Pilnveidot mācību procesu, dažādojot metodes, lai mācību process radītu interesi.
Turpināt strādāt ar izglītojamo mācību motivācijas izpēti.
Mērķtiecīgāk izmantot individuālo nodarbību iespējas.
Inovācijas mācību procesa pilnveidošanā.

Vērtējuma līmenis: labi
4.2.3. Kritērijs – Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Pedagogi izglītojamo mācību sasniegumus vērtē, ievērojot valsts normatīvajos dokumentos
noteikto un skolas izstrādāto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pedagogiem ir izstrādāta
vienota, pedagoģiskajā sēdē apstiprināta vērtēšanas kritēriju punktu skala. Tiek izmantotas vērtēšanas
metodes, kas atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai. 78 % izglītojamie
apgalvo, ka skolotāji vienmēr pamatoti paskaidro viņa darba vērtējumu. Pārbaudes darbu grafiks tiek
plānots katru mācību semestri, nepieciešamības gadījumā tas tiek precizēts. izglītojamiem tas ir
pieejams pie stundu saraksta. Pārbaudes darbu daudzums ir stingri noteikts un tiek ievērots, lai
mazinātu izglītojamo pārslodzi. Pārbaudes darbu laiki katra semestra sākumā tiek saskaņoti ar
direktora vietnieku izglītības jomā. Par pārbaudes darbiem, to plānveidību, vērtēšanas metodēm,
kritērijiem pedagogi vienojas MK sanāksmēs, pārbaudes darbu termiņi tiek iestrādāti mācību
priekšmetu stundu plānos. Skolas diagnosticējošie darbi tiek veikti, lai apzinātu izglītojamo zināšanu
un prasmju līmeni un pilnveidotu mācību procesu.
Vecāki regulāri saņem informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem e-klases vidē,
vecāku sapulcēs, ar ierakstiem izglītojamo dienasgrāmatās, individuālās sarunās ar klases
audzinātāju, vecāku dienās, sekmju izrakstos. Izglītojamiem tiek izsniegtas starpliecības pirms
pavasara brīvlaika.
Izglītojamie mācās novērtēt sevi mācību procesā, semestra beigās, kā arī karjeras izglītības
procesā. Katra mācību semestra beigās izglītojamie aizpilda mācību sasniegumu pašvērtējuma karti
un mācību gada beigās aprakstoši analizē savus sasniegumus.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas
jomas Mācīšana un mācīšanās kritērijā Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.









Iestādē ir vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.
Vērtēšanas kārtība ir pieejama skolas mājas lapā izglītojamiem un viņu vecākiem.
Ir vienota vērtēšanas kritēriju skala.
Vienoti noteikumi darbu uzlabošanai.
Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos un vecākus par izglītojamo sekmēm.
Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo mācību sasniegumus, analīzes
rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai.
Vērtēšana tiek pārraudzīta un kontrolēta.
Mācību sasniegumu uzlabošanai un zināšanu papildināšanai izglītojamiem ir pieejams
konsultācijas.

Tālākās attīstības vajadzības
 Veicināt mācīšanās motivāciju, atbildību par saviem mācību rezultātiem.
 Pilnveidot izglītojamo prasmes mācīties, plānot savu darbu.
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Vērtējuma līmenis: labi.

4. 3. JOMA – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
4.3.1.Kritērijs – Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Viens no izglītības līmeņa rādītājiem ir skolēnu sasniegumi gan ikdienas darbā, gan citās
aktivitātēs, kas saistītas ar apgūto zināšanu un iemaņu demonstrēšanu. Mācību darbs vērsts uz to, lai
skolēni labi apgūtu plānotās mācību priekšmetu standartu prasības, iegūtu pamatizglītību vai vidējo
izglītību. Tāpēc Skolas pedagogi, Skolas vadība apkopo un analizē skolēnu sasniegumus un seko to
izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā, arī pēc dažādiem pārbaudes
darbiem mācību gada laikā, valsts pārbaudes darbiem, centralizēto eksāmenu rezultātiem. Mācību
sasniegumu uzkrāšanai un atspoguļošanai Skolā tiek izmantots skolvadības sistēmas e-klase
elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitāte, kas sniedz plašas 23 iespējas atsevišķa skolēna vai
klases mācību sasniegumu kopējo vērtējumu vai vērtējumu atsevišķos mācību priekšmetos noteiktā
laika posmā kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Sistēma dod iespēju iegūt informāciju diagrammu
veidā gan par katru skolēnu, gan pa klašu grupām, mācību priekšmetiem un mācību gadiem.
Elektroniskie žurnāli ļauj salīdzināt skolēnu sasniegumus mācību semestros un savlaicīgi prognozēt
skolēnus ar nepietiekamiem vērtējumiem un mācību priekšmetus, kuros tiek uzrādīti zemi
vērtējumi. Izmantojot kopīgu sekmju un kavējumu sistēmu, Skolas pedagoģiskais un skolēnu
atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, logopēdi, speciālie pedagogi) var sekot līdzi
skolēnu mācību rezultātiem, veidojot kopīgu sadarbības modeli. Saziņai ar vecākiem tiek
izmantotas arī skolēnu e-dienasgrāmatas un ikmēneša sekmju izraksti. Skolēnu sasniegumi ikdienas
mācību darbā tiek analizēti pēc katra mācību semestra beigām MK sapulcēs, Pedagoģiskās padomes
sēdēs. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.
Vērtējums: labi
4.3.2. Kritērijs – Izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skolā regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
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
ikdienas darbā % pārbaudes
ikdienas darbā %
darbos %
darbos %
2015./2016.
77,63
73,95
72,96
68,40
2016./2017.
74,74
71,50
63,95
70,60
2017./2018.
62,09
68,90
74,33
69,40
2018./2019.
65,19
72,55
77,50
75,18
6.klase

2015./2016.
2016./2017.

Latviešu valoda
Sasniegumi
Sasniegumi
valsts
ikdienas
pārbaudes
darbā %
darbos %
64,47
63,30
64,58
58,90

Matemātika
Sasniegumi
Sasniegumi
valsts
ikdienas
pārbaudes
darbā %
darbos %
63,39
55,45
56,71
50,40

Tabula nr. 3
Dabaszinības
Sasniegumi
Sasniegumi
valsts
ikdienas
pārbaudes
darbā %
darbos %
60,00
65,00
62,62
60,00
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2017./2018.
2018./2019.

9.klase

69,43
71,14
Latviešu val.
Valsts
p/d %

2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.

12.klase
Angļu val.
Latviešu val.
Matemātika

63,70
64,80

66,97
65,18
74,70
67,77

Ikd.
darbā
%
55,20
59,30
65,00
60,00

61,96
54,95

Matemātika
Valsts
p/d %
48,40
53,46
54,55
48,46

2015./2016.
Valsts
Ikd.
p/d %
darbā %
65,85
52,50
58,75
50,00
47,50
47,50

Ikd.
darbā
%
51,05
51,40
59,00
50,20

57,04
60,55
Latvijas
vēsture
Valsts
p/d %
65,75
66,19
72,94
65,56

2016./2017.
Valsts
Ikd.
p/d %
p/d %
54,70
57,00
62,55
57,30
30,52
53,00

61,91
55,31

62,33
72,30
Tabula nr. 4
Krievu val.

Angļu val.
Ikd.
darbā
%
66,80
58,90
62,50
61,45

Valsts
p/d %
69,30
70,73
76,82
75,07

Ikd.
darbā
%
62,60
64,30
67,50
67,35

2017./2018.
Valsts
Ikd.
pd%
darbā %
66,69
72,50
73,86
65,80
45,78
59,20

Valsts
p/d %
62,00
73,43
89,00
-

Ikd.
darbā
%
54,80
23,20
63,50
55,55

Tabula nr. 5
2018./2019.
Valsts
Ikd.
p/d % darbā %
70,40
62,70
60,9
59,1
34,2
49,1

Pēdējo 5 gadu laikā samazinājies izglītojamo skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem. To sekmē
mērķtiecīgs pedagogu, atbalsta personāla un skolas vadības darbs, veiktā izglītojamo izpēte, veiktais
individuālais darbs ar izglītojamiem un iesaistīšanās ES projektos. Izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem ir izveidotas dinamikas kartes, kuras mācību priekšmeta skolotājs aizpilda vismaz divas
reizes semestrī, novērtējot izglītojamo mācību darbu stundās, uzvedību, mājas darbu izpildi,
saskarsmi un komunikāciju, interesi. Skolotājs norāda 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 analizē savus rezultātus.
Šīs kartes pārskatāmi parāda katra izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku.
Mācību darbs ir viena no svarīgākajām skolas prioritātēm. Skolēni piedalās konkursos,
olimpiādēs un sacensībās 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.
Izglītojamo mācību sasniegumus novērtējam ikdienā un svētkos. Sasniegumi un pateicības
izvietojam skolas 2.stāvā pie stenda “Mēs lepojamies”, katra semestra noslēgumā godinām
izglītojamos ar augstiem vidējiem vērtējumiem un aktīvu sabiedrisko darbu.
No valsts pārbaudes darbiem 9.klasē divi izglītojamie saņēmuši atbrīvojumus ar valsts
pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Izglītojamo sasniegumi kritērijā Izglītojamo
sasniegumi valsts pārbaudes darbos pēdējo 4 (četru) gadu laikā
 Pakāpeniski pieaug izglītojamo skaits, kuri mācās optimālajā līmenī, samazinās
izglītojamo skaits nepietiekamajā līmenī.
 Izglītojamiem ir labi panākumi starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes
reģionā.
 Centralizēto eksāmenu rezultāti ir virs vidējā valstī.
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Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt motivēt visus izglītojamos apgūt zināšanas, iesaistot dažādos konkursos, projektos,
olimpiādēs, variējot mācīšanas metodes.
 Veicināt katra izglītojamā personisko atbildību par savu mācību darbu.
 Turpināt iesaistīt izglītojamos interešu izglītības pulciņos.
 Motivēt izglītojamos uzlabot savus ikdienas vērtējumus.
Vērtējuma līmenis: labi.

4.5.Joma – atbalsts izglītojamajiem
4.5.1. Kritērijs - Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Skolā darbojas atbalsta komanda, kuras sastāvā strādā speciālais pedagogs, sociālais
pedagogs, medicīnas māsa, logopēds, kuri veic pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. Atbalsta
komandu vada speciālais pedagogs Inga Otmane. Atbalsta komandai ir savs reglaments. Regulāri tiek
apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Minētā informācija tiek izmantota
izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un citām atbildīgām valsts
pārvaldes institūcijām. Pēc vajadzības (ne retāk kā 1- 2 reizi mēnesī) atbalsta komandas vadītājs un
sociālais pedagogs piedalās novada starpinsticionālā sanāksmē, kurā tiek risināti aktuāli jautājumi par
izglītojamo drošību, riskiem. Izglītojamie, vecāki un pedagogi ir informēti par to, kā var saņemt
nepieciešamo atbalstu. Sadarbībā ar novada sociālo dienestu iespējams sniegt valsts apmaksātu
psihologa palīdzību izglītojamiem un viņu ģimenēm, kurām nepieciešams emocionāls vai
psiholoģisks atbalsts. Sociālais pedagogs ikdienā risina jautājumus ar izglītojamiem, kuriem
nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts, kā arī ar izglītojamiem no sociāla riska ģimenēm.
Atbalsta komandas vadītājs risina jautājumus ar rajona pedagoģiski medicīnisko komisiju. 1.-4.klašu
izglītojamiem ir iespēja apmeklēt nodarbības pie logopēda un saņemt kvalificētu palīdzību. Izglītības
iestāde piedāvā pēcpusdienas nodarbības 1. - 4. klases izglītojamiem, lai sniegtu atbalstu mājas darbu
sagatavošana..
Sadarbība ar novada sociālo dienestu un citām pašvaldības institūcijām ir vērtējama kā ļoti
laba. Tā, piemēram, skolas atbalsta komanda tiekas ar sociālā dienesta darbiniekiem vismaz 1 - 2
reizes mēnesī, lai risinātu, analizētu un pieņemtu lēmumus par rīcību jautājumos, kas saistīti ar
izglītojamiem, par ko liecina tikšanās protokoli. Veiksmīga sadarbība ir ar pašvaldības policiju, kura
reaģē nekavējoties uz skolas vadības sniegtajām ziņām un lūgumu pēc palīdzības. Skolas vadība
piedalās 1 reizi mēnesī starpinstitucionālajās sanāksmēs novada domē. Ilggadīga un laba sadarbība ir
ar Talsu nepilngadīgo lietu inspektoriem, kuri strādā ar jauniešiem arī skolas audzināšanas darba
programmas ietvaros, runājot par drošību un atbildību. Minēto sadarbību var apstiprināt iepriekš
minētās institūcijas.
Skola īpašu uzmanību pievērš izglītojamo veselības aprūpei. Skolas medmāsa
nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. Izglītības iestādē ir atbilstoši iekārtots
medicīnas kabinets. Katrs izglītojamais apmeklējums pie medmāsas tiek reģistrēts speciālā žurnālā,
kurā datu analīze nav nepieciešama. Konkrētajā gadījumā, ja tas nepieciešams, tiek piesaistīts
ģimenes ārsts. Traumas, nelaimes gadījumi tiek reģistrēti speciālā traumu žurnālā, kur sīkāk tiek
aprakstīts gadījums, nodarījums, sekas. Tiek sastādīts nelaimes gadījuma akts, rīcības plāns, secība,
kā tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Skolas medicīnas māsa uzrauga higiēnas prasību ievērošanu
skolā un skolas ēdnīcā, kontrolē ēdienkartes kalkulāciju. Negadījumu, traumu vai pēkšņas
saslimšanas gadījumā vecāki tiek informēti telefoniski. Nepieciešamības gadījumā izglītojamais tiek
nogādāts pie ģimenes ārsta vai mājās. Skolotāji apstiprina, ka zina un ievēro izglītojamo īpašās
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vajadzības. Skolā ir izveidota rīcības shēma, kā rīkoties nelaimes vai saslimšanas gadījumā. Lai
rūpētos par izglītojamā veselību, katra izglītojamā apmeklējums pie skolas medmāsas tiek fiksēts
izglītojamā dienasgrāmatā. Īsumā tiek minēts apmeklējuma iemesls. Ja izglītojamam ieteikts
apmeklēt savu ģimenes ārstu, par to telefoniski ziņo vecākiem, klases audzinātājai. Klases audzinātāja
lemj par sūtīšanu uz mājām. Nepieciešamības gadījumā notiek telefoniska konsultācija ar ģimenes
ārstiem. Ja ir vajadzība, tiek saukta ātrā palīdzība. Izglītojamiem ir iespēja telefoniski skolas
medicīnas kabinetā pieteikties uz konsultāciju pie sava ārstējošā ārsta. E-klasē tiek fiksēti nopietnāki
saslimšanas gadījumi sadaļā “Vecākiem”. Sadarbībā ar ģimenes ārsta praksēm tiek veikts
profilaktiskais potēšanas darbs. Izglītojamie tiek informēti par ierašanos ģimenes ārstu praksēs uz
profilaktiskajām potēm. Par pirmās palīdzības sniegšanu, personīgo higiēnu, veselīgu ēšanu tiek
stāstīts un demonstrēts audzināšanas stundās.
Semestra noslēgumā Atbalsta komandas vadītājs pedagoģiskajā sēdē informē skolotāju par
paveikto darbu. Dati tiek iegūti, analizējot speciālās un sociālā pedagoga protokolus, kuros aprakstīts
darbs ar izglītojamiem - individuāli konsultētajiem un atkārtoti konsultētajiem. Atskaite ļauj secināt,
kuras problēmu jomas skolā biežāk atkārtojas, piemēram, konfliktsituācijas starp izglītojamiem, tā
rosinot skolas atbalsta komandu un pedagogus tam pievērst lielāku uzmanību. Informācija tiek
analizēta administrācijas sēdēs, secinājumus izmanto turpmākajā darbā, lai novērstu pārkāpumus un
vardarbības problēmas skolā, par ko liecina administrācijas sēžu protokoli, atbalsta komisijas sarunu
protokoli ar izglītojamiem un viņu vecākiem. Atbalsta komanda strādājusi ar 59 skolēniem, 31 no
tiem atkārtoti. Darbs organizēt arī 6 skolēnu grupām. Sniegts atbalsts un konsultēti 9 vecāki, no tiem
vairākkārt atkārtoti 3 vecāki, sadarbojies ar administrāciju un visiem skolas pedagogiem, vairākkārt
ar 15 pedagogiem.
Izglītības iestādē pedagogiem ir pieejami materiāli darbam ar izglītojamiem, kuri cietuši no
vardarbības vai kuriem ir ilgstošas uzvedības problēmas. Atbalsta pasākumus izstrādā izglītības
iestādes atbalsta komanda, piesaistot novada sociālo dienestu, bāriņtiesu vai policiju.
Izglītojamo drošību izglītības iestādē, tās organizētajos pasākumos nosaka šādi iekšējie
normatīvie akti: “Iekšējās kārtības noteikumi”, “Kārtība par vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek
konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība iestādē”.
Pamatojoties uz normatīvo dokumentu prasībām, ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti
darba drošības noteikumi, skolas iekšējās kārtības noteikumi, tādā veidā garantējot izglītojamo
drošību. Tā, piemēram, lai sākumskolas izglītojamie droši nokļūtu līdz sporta zālei vai angļu valodas
kabinetam skolas galvenajā korpusā, mācību priekšmetu skolotāji gan dodas pakaļ izglītojamiem, gan
aizved atpakaļ izglītojamos uz sākumskolu. Skolā ir izstrādātas drošības tehnikas instruktāžas, ar
kurām tiek iepazīstināti izglītojamie, skolotāji, tehniskais personāls. Visiem ir pieejama informācija,
kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Ar drošības instrukcijām izglītojamie un iestādes darbinieki
tiek iepazīstināti vismaz reizi gadā. Pēc instruktāžas izglītojamie parakstās instruktāžas veidlapā, bet
darbinieki – instruktāžas žurnālā. Skola kopīgi ar valsts un pašvaldības policiju, nepilngadīgo lietu
inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu rīko informatīvos pasākumus. Sadarbojoties
ar CSDD, skola noslēdz līgumu par ceļu satiksmes mācību 4. klases skolēniem. 19 skolēni maijā
ieguva velosipēda vadītāja apliecību.
Skolā pastāv noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju, pārgājienu un citu ārpusstundu
pasākumu organizēšanai. Ar to tiek iepazīstināti izglītojamie pirms katra pasākuma, un vecākiem tiek
nosūtīta saskaņošanas informācija, par ko liecina instruktāžas lapas un vecāku parakstītas
saskaņojuma lapas, kas atrodas pie skolotāja - pasākuma organizētāja. 92 % aptaujāto vecāku atzīst,
ka skola rūpējas par bērna drošību skolā un ārpusskolas pasākumos. Atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai skolā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai ārkārtas
situācijas gadījumā. Ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, visās telpās ir dūmu detektori, darbojas
ugunsdzēšanas signalizācija. Pedagogi ir instruēti par rīcības plānu evakuācijas gadījumā, ar to ir
iepazīstināti izglītojamie, un reizi gadā tiek organizēta skolas mācību trauksme. Skolai ir izstrādāts
civilās aizsardzības plāns. Katru gadu notiek evakuācijas praktiskās mācības. Skolā organizēta
mācību trauksme. Notikušas pedagogu apmācības ugunsdzēšamo aparātu lietošanā. Skolas personālu
par ugunsdrošību instruē atbildīgais par ugunsdrošību skolā. Skolā ir izziņošanas sistēma.
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Riska faktori izglītības iestādē tiek apzināti reizi gadā, kurus izstrādā Rojas novada darba
aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālists. Vadoties no darba vides riska
faktoriem, tiek izveidots darba vietu un amatu saraksts, kur darbinieku un izglītojamo veselības
stāvokli ietekmē kaitīgie darba vides riska faktori. Ar riska faktoriem tiek iepazīstināti visi izglītības
iestādes darbinieki, savukārt izglītojamiem informāciju nodod klases audzinātājs, veicot instruktāžu
skolas iekšējās kārtības un drošības noteikumos.
Izglītības iestādē un tās teritorijā ir uzstādītas 9 videonovērošanas kameras. Starpbrīžos skolas
gaiteņos dežūrē skolotāji. Skolas ārdurvju dežuranti uzrauga, lai skolā neatrastos nepiederošas
personas. Skolas dežurantu darba laiks ir no 7.15 līdz 15.35
Katrai klasei jeb telpai ir atbildīgais skolotājs, kurš pārzina viņam uzticētos mācību tehniskos
līdzekļus, iekārtas un aprīkojumu. Skolā ir sākumskolas metodiskais kabinets, matemātikas
metodiskais kabinets, kurā tiek glabāti nepieciešami materiāli mācību vajadzībām. Skolotāji
savstarpēji vienojas par nepieciešamajiem resursiem gan mainoties kabinetiem, gan nepieciešamo
kolēģim iedodot un saņemot atpakaļ. Par skolas inventāru ir atbildīga direktores vietniece
saimniecības darbā. Reizi gadā notiek inventarizācija.
Skolā tiek organizēta kvalitatīva izglītojamo ēdināšana. Par valsts līdzekļiem brīvpusdienas
tiek apmaksātas 1.-4. klašu izglītojamiem. Skolas ēdnīcā izglītojamiem, kuru vecāki ir ziņojuši par
izglītojamo veselības problēmām, ir iespēja saņemt ēdienu pēc speciālas ēdienkartes. Ēdamzālē
dežūrē skolotājs, strādā darbinieks, kurš uzklāj kopgaldu, novāc traukus, uzkopj ēdamzāli.
Izglītojamiem ir iespēja pusdienot skolas kafejnīcā, kurā ēdienu pusdienām ir iespējams kombinēt.
Starpbrīžu garums ir optimāls, lai izglītojamie varētu gan pusdienot, gan atpūsties.
Atbalstot veselīgu uzturu, skola piedalās programmā “Skolas auglis” un Skolas piens, kuras ietvaros
pirmsskolas audzēkņi un 1.-9. klašu izglītojamie 3 reizes nedēļā saņem ābolus un pienu.
Izglītojamiem pieejams “Venden” dzeramais ūdens.
Iestādes audzināšanas programmā noteikti obligātie temati klases stundām- satiksmes drošība,
darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, atkarību profilakse, karjeras izvēle. Talsu
nepilngadīgo lietu inspekcijas pārstāvji tiek aicināti piedalīties arī klašu vecāku sapulcēs, lai
informētu par vecāku atbildību.
Sadarbībā ar Rojas sociālo dienestu izglītojamiem tiek piedāvātas nodarbības un semināri,
kurās atsevišķi jauniešiem un jaunietēm ir iespēja izglītoties jauniešiem aktuālās dzīves un veselības
tēmās. Jauniešiem ir iespēja savus jautājumus uzdot arī individuāli. Paralēli šādi semināri tiek
piedāvāti arī izglītojamo vecākiem vecāku dienās.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Psiholoģiskais
atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba
aizsardzība).
 Izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, izvietota drošības prasībām atbilstoša
informācija.
 Skolai ir laba sadarbība ar novada ģimenes ārstiem un novada sociālo dienestu, Talsu
nepilngadīgo lietu inspektoriem.
 Skolā ļoti labi strādā atbalsta komanda.
Turpmākas attīstības vajadzības:
 Organizēt skolas darbiniekiem pirmās palīdzības kursus.
Vērtējums- ļoti labi
4.5.2. Kritērijs – Atbalsts personības veidošanā
Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde no 5. – 12.klasei, kuru vada direktora vietnieks
audzināšanas darbā. Skolēnu pašpārvalde ievēl prezidentu, prezidenta vietnieku, ir izstrādāts darba
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plāns. Viens Skolēnu pašpārvaldes skolēns darbojas arī Skolas domē. Pedagogi un skolas vadība
atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes darbā. Skolā tiek organizēti daudzpusīgi
ārpusstundu pasākumi, kuru sagatavošanā, organizēšanā un vadīšanā aktīvi iesaistās izglītojamo
pašpārvaldes pārstāvji. Pašpārvaldes izglītojamie veido priekšnesumus un palīdz organizēt
pasākumus skolotājiem, iesaistās skolas pasākumu scenāriju veidošanā, vada skolas pasākumus,
nodrošina skolas pasākumu apskaņošanu, kā arī skolas telpu noformējumu, organizē pamatskolas
izglītojamiem ziemas karnevālu un vidusskolas izglītojamiem ziemas balli. Pašpārvaldes izglītojamie
gatavo informatīvos materiālus skolas televīzijai, kā arī izvieto izglītojamiem saistošu informāciju
ziņojumu stendā.
Rojas vidusskolā ir izstrādāta vienota audzināšanas darba programma. Audzināšanas darbs ir
mērķtiecīgs process, kurā tiek veidota un attīstīta izglītojamo personība, attieksme pret cilvēku, darbu,
kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti. Mācību gada sākumā tiek saskaņoti skolas uzdevumi,
audzināšanas darba tēmas un pasākumi. Vismaz 2 reizes semestrī notiek klašu audzinātāju metodiskās
komisijas sapulces, kurās tiek izvērtēts paveiktais, izteikti priekšlikumi nākamajam laika posmam, kā
arī vērtētas iespējas audzināšanas darba jomu uzlabot. Tādējādi klases audzinātāja stundas ir
pārdomātas un kvalitatīvas, kā arī audzinātājs var plānot sadarbību ar izglītojamiem ilgtermiņā. Par
rīcību pārkāpumu gadījumā pedagogi izglītojamos informē, iepazīstinot ar skolas iekšējās kārtības
noteikumiem, kā arī klases stundu ietvaros demonstrējot dāžādas mācību īsfilmas par pārkāpumiem,
mobingu, bīstamām situācijām, utt.
Skolai ir tradīcijas pasākumu organizēšanā, tāpēc katra mācību gada sākumā tiek izstrādāts
darba plāns, kurā tiek iekļauti tradicionālie pasākumi, pie kuriem pieskaitāmi arī tādi pasākumi kā
valsts svētku svinības, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, zēnu konkurss “Rojas vidusskolas Stiprinieks”,
Barikāžu piemiņas diena ar ugunskuru skolas pagalmā, dzejas diena, “Talantu konkurss, Ģimenes
dienai veltīts konkurss, Gada noslēguma pasākums. Pasākumu veidošanā un saturiskajā plānojumā
iesaistās direktora vietnieks audzināšanas darbā, metodiskās komisijas, izglītojamo pašpārvalde.
Skolas ārpusstundu un audzināšanas darba pasākumiem katru gadu skolas budžetā tiek paredzēts
finansējums. Gada nogalē www.edurio.com platformā izglītojamiem un skolotājiem tiek veikta
anketēšana par pasākumiem, kur jāizvērtē, kas patika, ko vajadzētu mainīt vai uzlabot. Ar iegūtajiem
rezultātiem tiek iepazīstināti skolēni, skolotāji un vecāki.
Par visiem pasākumiem iespēja iepazīties https://www.facebook.com/rojasvidusskola. Šis
sociālais portāls ir plaši apmeklēts un ieguvis lielu popularitāti skolēnu, vecāku un sabiedrības vidū.
Izglītības iestādē interešu izglītībā 2018./2019.mācību gadā izglītojamiem tiek piedāvātas
nodarbības:
Tabula nr.6
Nr.
Pulciņš
Klašu grupa
Vadītājs
1.
Angļu valoda
“Pūcītes”
I. Krišjāne
2.
Koris
1. – 2. kl.
I. Ozoliņa
3.
Koris
3. – 4. kl.
I. Ozoliņa
4.
Vizuālās mākslas p.
1. - 4. kl.
I. Ķauķe
5.
Datorika
1. – 4. kl.
L. Frīdenvalde
6.
Vispārējā fiz.sag.
2.a- 3.ab
R. Bārdiņa
7.
Vispārējā fiz. sag.
2. b kl.
J. Volanska
8.
Vides pulciņš
3. – 12. kl.
R. Koroļova
9.
Rojas Mazpulks
3. – 12. kl.
U. Lemberga
10.
Rokdarbi zēniem
3. – 9. kl.
J. Viļamas
11.
Lego Robotika
3. – 7. kl.
M. Šatats
12.
Leļļu t. un skatuves runa
2. – 12. kl.
A. Sebre - Līkopa
13.
Foto pulciņš
1.– 12. kl.
E. Mūrnieks
14.
Elektrotehnikas p.
1.-12.kl.
E. Mūrnieks
15.
Rokdarbu pulciņš
3. – 7.kl.
A. Grīnīte
16.
Šūšanas pulciņš
5. – 9.kl.
L. Ešenvalde
17.
Veselīga uztura p.
5. – 9. kl.
L. Ešenvalde
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Elektroinženierijas p.
Vokālais ansamblis
Futbols
Futbols
Futbols
SP “Spārni”
Vācu valoda

8. – 12.kl.
9. – 12. kl.
1. - 2. kl.
3. – 4. kl.
5. – 8.kl.
5. – 12.kl.
9. – 12.kl.

K. Kleinhofs- Prūsis
I. Ozoliņa
A. Indriksons
A. Indriksons
A. Indriksons
E. Memrikova
E. Memrikova



Izglītojamiem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par interešu izglītības programmu
piedāvājumiem un to norises laikiem skolā un skolas mājas lapā.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts
personības veidošanā.
 Skolā ir izstrādāta skolas audzināšanas darba programma, kura ietver galvenos valstī
noteiktos prioritāros audzināšanas virzienus.
 Skolā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas.
 Gandrīz visi izglītojami ir nodarbināti ārpus mācību stundām vismaz vienā skolas
interešu izglītības pulciņā vai ārpusskolas nodarbībās.
 izglītojamiem ir iespējas organizēt dažādus pasākumus, iesaistīties izglītojamo
pašpārvaldes darbā, veidot klases pasākumus, piedalīties starpnovadu pasākumos un
projektos.
 Skolā aktīvi darbojas Rojas mazpulks.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt skolas tēla popularizēšanu Latvijā, piedaloties konkursos, projektos, sacensībās,
koncertos.
 Dažādot piedāvātos interešu izglītības pulciņus, piesaistot jaunus pulciņu vadītājus.
Vērtējums- ļoti labi
4.5.3. Kritērijs – Atbalsts karjeras izglītībā
2018./2019. m. g. pamatskolas absolventi Rojas vidusskolā iestājās 17 izglītojamie, turpina
mācības citā vidusskolā 2 izglītojamie, turpina mācības profesionālajā vidusskolā 3 izglītojamie.
2018./2019. m. g. 12 vidusskolas absolventi turpina mācīties dažādās Latvijas augstskolās.
Skola darbojas ES projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiek organizētas nodarbības par skolēniem
interesējošam profesijām. Visi notikušie pasākumi ir atspoguļoti skolas mājas lapā
www.rojasvidusskola.lv.
Karjeras izglītība ir svarīga audzināšanas programmas sastāvdaļa, kas tiek mērķtiecīgi realizēta. Skolā
ir izstrādāta Karjeras izglītības programma, plāns mācību gadam un izvērtējuma anketa gada
noslēgumā.
Karjeras izglītības realizāciju nodrošina klases audzinātāji gan klases stundās, gan ārpusstundu
aktivitātēs (ekskursijas, konkursi, projekti utml.), mācību priekšmetu skolotāji un karjeras
konsultants.
Karjeras atbalsts ir plānots pasākumu un aktivitāšu kopums, lai pilnveidotu karjeras vadības prasmju
apguvi. Izglītojamiem tiek sniegta informācija par karjeru veidojošajiem faktoriem audzināšanas
stundās un skolas pasākumos, organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un piedalīšanās
pasākumos, lai izzinātu dažādas profesionālās jomas, pieejamas individuālās karjeras konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem.
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Informācija par karjeras jautājumiem periodiski tiek izvietota informācijas stendā un atbilstoši
izglītojamo interesēm nodota arī individuāli. Visi 9.-12.klašu izglītojamie ir informēti par internetā
atrodamo aktuālo informāciju sevis izpētei, izglītības iespējām, skolām, atvērto durvju dienām,
profesijām. Karjeras konsultante klašu vecāku sapulcēs sniegusi atbalstu vecākiem par karjeras
izvēles jautājumiem. Informatīvie un metodiskie materiāli jebkuram interesentam pieejami skolas
karjeras konsultanta kabinetā.
9.klašu izglītojamie skolas projekta „Mana karjera” ietvaros izveido savu e-mapi: lietišķie raksti,
sevis izpēte, karjeras plāns, informācija par profesijām un nākošo skolu, sevis prezentācija. Projektā
iesaistīti klašu audzinātāji, sociālo zinību, valodu skolotāji, vecāki.
Katru gadu tiek apkopota informācija par interešu jomām un atbilstoši tām organizētas tikšanās ar
profesionāļiem, absolventiem, studentiem. Projektu dienās un Karjeras nedēļās ir iepazīti vietējie
uzņēmumi un dažādas profesijas. Ēnu dienas pasākumos iesaistās visi 9.- 12.klašu skolēni.
Karjeras izglītības realizāciju katru gadu izvērtē skolas absolventi.
Karjeras izglītība kā karjeras vadības prasmju pilnveide tiek integrēta visos mācību priekšmetos –
prezentēšanas, laika plānošanas, savu spēju, prasmju izmantošana mācīšanās procesā ir ietverta skolas
uzdevumos.
Karjeras pasākumi– Karjeras nedēļa, projektu dienas, dalība Tehniskās jaunrades dienās un Ēnu
dienās, tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, semināri pedagogiem. Uz skolu tiek aicināti Rojas
vidusskolas absolventi, dažādu profesiju pārstāvji dalīties savā dzīves un darba pieredzē. Tiek
organizētas tikšanās ar absolventiem- studentiem, lai pastāstītu par savu studenta pieredzi
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestādes lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts
personības veidošanā.
 Skolā notiek mērķtiecīgs darbs karjeras izglītības jomā.
 Notiek mērķtiecīgi, daudzveidīgi organizēti pasākumi.
 Skolā ir mērķtiecīgs un aktīvs profesionāls karjeras konsultants
 Tiek veicināta izglītojamo zinātniski pētnieciskā darbība.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt attīstīt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem.
 Turpināt iesākto darbu, organizējot izglītojošus pasākumus par karjeras iespējām.
 Turpināt sadarbību ar skolas absolventiem
Vērtējuma līmenis: ļoti labi.
4.5.4. Kritērijs – Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Visiem skolotājiem ir tarificētas konsultāciju/individuālā darba ar izglītojamiem stundas,
kurās notiek darbs ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības
vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi.
Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo izglītojamo gatavošanos un piedalīšanos
olimpiādēs, konkursos, pētnieciskajos darbos, projektos u.c. aktivitātēs.
Rojas vidusskolas izglītojamie ieņem godalgotas vietas starpnovadu, Kurzemes reģiona un valsts
mācību olimpiādēs, ZPD skatēs un konkursos. Izglītojamie piedalās visās starpnovadu (Talsi, Roja,
Dundaga, Mērsrags) rīkotajās olimpiādēs, gūst atzīstamus panākumus.
Vidusskolēni veiksmīgi startē zinātniskās pētniecības darbu konferencēs gan skolā, gan tiek
izvirzīti tālākai dalībai reģionālajās un valsts skolēnu ZPD lasījumos.. Skola nodrošina visu
izglītojamo un skolotāju nokļūšanu uz olimpiādēm, pasākumiem un sacensībām ar skolas transportu.
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2018./2019. m. g. sasniegumi Kurzemes reģionā ,valsts olimpiādēs, zinātnieki pētniecisko
darbu lasījumos, konkursos.
Tabula nr.7
Aktivitāte
Sasniegumi
reģionā
valstī
1.vieta
Ģeogrāfijas olimpiāde
1.vieta
Atzinība
Matemātikas olimpiādes
Zinātniskās pētniecības darbs

1.vieta

Dalība

Zinātniskās pētniecības darbs

1.vieta

Dalība

Zinātniskās pētniecības darbs

2.vieta

Dalība

Zinātniskās pētnieciskais darbs

3. vieta

Dalība

Zinātniskās pētnieciskais darbs

Atzinība

I.Ziedoņa muzeja organizētais konkurss “Ideju pavasaris”

1.vieta

Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”

Dalība

“Latvijas Zaļais punkts konkurss “Zaļais restarts”

Dalība

Konkurss “Bebrs”

Dalība

“Mamma daba” organizētais konkurss

Dalība

Konkurss “Tev mūžam zaļot, Latvija’

Atzinība

Zīmējumu konkurss “Es dzīvoju pie jūras”

Atzinība

Mācību gada pēdējā dienā notiek Gada noslēguma pasākums, kurā tiek izteikta pateicība ar
diplomiem un balvām visiem olimpiāžu, konkursu, sacensību dalībniekiem un viņu pedagogiem.
Pedagogi, kuri ieguldījuši papildus darbu, gatavojot izglītojamos olimpiādēm un konkursiem, no algu
fonda līdzekļiem saņem vienreizēju piemaksu. Semestra noslēgumā tiek apbalvotas klases ar
augstāko vidējo mācību vērtējumu. Mācību gada beigās izglītojamie par godalgotām vietām valsts
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniskas pētniecības darbos, kā arī sporta sacensības
saņem Rojas novada domes apbalvojumus. Ir izveidota kārtība, kas nosaka apbalvojuma pakāpi.
Pirmā semestra un mācību gada noslēgumā tiek sumināti 10 izglītojamie ar augstāko vidējo vērtējumu
skolā “TOP 10”, kā arī 10 izglītojamie, kuriem 2.semestra vidējā vērtējuma pieaugums salīdzinājumā
ar 1.semestra vidējo vērtējumu ir vislielākais - “HOP 10”. Mācību gada beigās skola izsaka pateicības
izglītojamo vecākiem par izglītojamā pozitīvu attieksmi mācību un ārpusstundu darbā.
Skola
darbojas
ES projekts
“Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību,
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, dažādu aktivitāšu organizēšanai gan
talantīgiem skolēniem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām.
Sistemātiski notiek darbs ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši
nav apmeklējuši skolu. Izglītojamiem ir nodrošinātas iespējas apmeklēt konsultācijas, skolotāji strādā
ar šiem izglītojamiem arī ārpus konsultācijām. Gadījumos, ja izglītojamais ir nesekmīgs vairākos
mācību priekšmetos, tiek izstrādāts individuālais grafiks, ar kura palīdzību izglītojamam ir vieglāk
saplānot un apgūt iekavēto mācību vielu. Ja nepieciešams, notiek klašu audzinātāju, priekšmetu
skolotāju un skolas administrācijas pārrunas ar izglītojamo un vecākiem, kur kopīgi tiek rasts
optimālākais risinājums sekmju uzlabošanai, ja nepieciešams – iesaistīts atbalsta personāls, par ko
liecina sarunu protokoli. Pēc izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu vērtējuma individuālais plāns ir
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veiksmīgs līdzeklis mācību vielas apguvei, par ko liecina uzlabotie mācību sasniegumu vērtējumi.
Izglītojamiem tiek piemēroti atbalsta pasākumi ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos, ja
to nepieciešamību ir atzinis psihologs vai logopēds.
Skola 2019.gada janvārī iesaistījās ES projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai". Atbalsts tika sniegts trīs izglītojamiem.
Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tiem izglītojamiem, kuri neattaisnoti kavē skolu. Skolā ir
izveidota kārtība, kādā tiek risināti jautājumi par neattaisnotiem kavējumiem. Atbalsta komanda
sadarbībā ar klašu audzinātājiem regulāri veic kavēto stundu uzskaiti un analīzi. Reizi mēnesī Rojas
novadā notiek starpinstitūciju (domes priekšsēdētāja, bērnu ārsts, probācijas dienests, novada
izglītības iestāžu vadītāji, sociālais pedagogs, bāriņtiesa, sociālais dienesta darbinieki, nepilngadīgo
lietu inspektori, pašvaldības policists) sanāksmes, kurās ir iespēja risināt dažādas problēmsituācijas.
Skolotāji dalās pieredzē par darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Pieredzes apmaiņa
notiek gan pašu kolektīvā, gan novada metodiskajās apvienībās, ko apliecina sarunu, sēžu protokoli.
Skolas atbalsta personāls ir pieejams gan izglītojamiem un viņu vecākiem, gan pedagogiem. Skola
cenšas nodrošināt nepieciešamos resursus atbalsta personāla darbībai, kā arī pārrauga tā darbību.
Pirmsskolas audzēkņiem tiek nodrošinātas logopēda nodarbības, nodarbības pie sociālā
pedagoga, nodarbības “siltajā smilšu kastē”, angļu valodas pulciņa nodarbības.
Sasniegumi
 Sekmīgi strādā atbalsta personāls, kas nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu gan
izglītojamiem, gan vecākiem, gan pedagogiem.
 Izglītojamiem ir nodrošinātas individuālās un fakultatīvās nodarbības.
 Skolai ir labi rezultāti darbā ar talantīgiem izglītojamiem.
 Skolai ir izveidotas iestrādnes darbam ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības, vai
kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.
 Skola realizē reemigrējošo bērnu apmācību un integrāciju.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem.
 Pilnveidot metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības.
 Turpināt atzinīgi novērtēt katra izglītojamā ieguldījumu mācību darbā.
Vērtējuma līmenis: labi
4.5.5. Kritērijs – Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Skola īsteno speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
- 21015611 (programmu apgūst 10 izglītojamie). Skola īsteno arī speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem - 21015811 (programmu
apgūst 2 izglītojamie).
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek aktualizēti pēc nepieciešamības, ko nosaka
mācību priekšmetu skolotāja vērojumi par izglītojamā iesaistīšanos mācību procesā un izglītojamā
mācību sasniegumi.
Darbu ar šiem izglītojamiem koordinē un pārrauga direktora vietnieks izglītības jomā
sadarbībā ar atbalsta komandu, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Mācību
priekšmetu skolotāji un atbalsta komanda mācību gada sākumā veido katram izglītojamam
individuālo izglītības plānu, seko līdzi attīstības dinamikai, 4 reizes gadā veicot ierakstus dinamikas
kartē. Mācību gada beigās minētais plāns tiek izvērtēts, analizējot izglītojamā attīstības dinamiku, un
tiek plānota atbalsta pasākumu nepieciešamību tālākam mācību procesam. Mācību stundās pedagogi
piemēro atbilstošus atbalsta pasākumus, kas sekmē izglītojamo mācīšanos un vielas apguvi.
Izglītojamiem ar īpašām vajadzībām tiek sniegts atbalsts papildus konsultācijās dažādos mācību
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priekšmetos. Darbs ar šiem izglītojamiem tiek koordinēts un pārraudzīts.
Ar izveidoto plānu, pēc tam arī ar tā izvērtējumu tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki.
Mācību procesa laikā klašu audzinātāji regulāri informē integrēto izglītojamo vecākus par viņu bērna
sasniegumiem ikdienas darbā, par ko liecina ieraksti e-klases žurnālā sadaļā “Sadarbība ar vecākiem”.
Par izglītojamiem ar veselības problēmām (cukura diabēts, celiakija, kaulu locītavu slimības) skolas
medmāsa sadarbībā ar vecākiem un ģimenes ārstiem pedagogiem sniedz informāciju par
nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem minētajiem izglītojamiem. Savukārt skolas ēdnīca piedāvā
atbilstošu ēdienkarti. Atbalsta personāls seko līdzi, lai izglītojamie skolā justos labi, lai viņi netiktu
atstumti.
Skolā ir ierīkots kabinets speciālajam pedagogam, sociālajam pedagogam, logopēdam un
izveidota koriģējošās vingrošanas zāle. Rojas vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kurā ir izveidota
dabas vides estētikas studija. Tajā nodarbības vada četri sertificēti pedagogi. Nodarbības pedagogi
vada izglītojamiem, kuriem ir speciālās programmas, uzvedības problēmas, mācīšanās grūtības,
problēmas ikdienas situācijās (trauksme, notikusi nelaime u.c.) Kopā novadītas nodarbības 47
izglītojamiem.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
 Izglītojamiem tiek veikta sistemātiska attīstības un mācību sasniegumu dinamika.
 Atbalsta personāls patstāvīgi nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem un viņu vecākiem.
 Skolā ir nodrošinātas telpas un nepieciešamie resursi atbalsta personāla darbam.
 Atbalsta komandas un mācību priekšmetu skolotāju sadarbība integrēto izglītojamo mācību
procesa nodrošināšanā
Turpmākās attīstības vajadzības
 Aktualizēt pedagogu tālākizglītību darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi
un viegli garīgās attīstības traucējumi.
 Turpināt pilnveidot vidi, lai katrs izglītojamais justos tai piederīgs.
Vērtējuma līmenis: labi
4.5.6. Kritērijs – Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skola regulāri informē vecākus par skolas darbu - mācību satura jautājumiem, valsts
pārbaudes darbu kārtošanas noteikumiem, izglītojamo sasniegumiem, ārpusstundu pasākumiem un
citiem jautājumiem. Vecākiem sniegtā informācija par skolas darbu ir savlaicīga, saprotama,
lietderīga, vecāki regulāri saņem informāciju par savu bērnu mācību sasniegumiem – to apstiprina
91 % aptaujātie vecāki. Skolā tiek analizēti informācijas apmaiņas un sadarbības ar vecākiem
rezultāti. Vecāki informāciju var gūt klašu vecāku sapulcēs, vecāku dienās, skolas mājas lapā,
ww.facebook.com portālā, e-klasē, izglītojamo dienasgrāmatās, sekmju izrakstos, liecībās, Rojas
novada laikrakstā, individuālajās sarunās.
Rojas vidusskolā darbojas Skolas dome, kuras sastāvā ir vismaz viens vecāks no katras klases
un pirmsskolas. Kopā domē darbojās 23 vecāki, viens skolotājs, viens Skolēnu pašpārvaldes
pārstāvis, skolas direktore. Iestādes padomes darbību nosaka „Skolas domes reglaments”. Vecākus
skolas padomē ievēlē skolas vecāku kopsapulcē uz 2 gadiem. Skolas domes priekšsēdētājs ievēlēts
no vecāku vidus. Sēdes notiek 4- 5 reizes mācību gadā. Sēdēs tiek risināti jautājumi par skolas darba
plānošanu, finanšu resursu izlietojumu, apspriesti mācību sasniegumi un priekšlikumi skolas darba
uzlabošanai. Par to liecina skolas padomes protokoli. Iestādes padome sniedz ieteikumus,
priekšlikumus izglītības iestādei par ikdienas darbu. Par padomē lemto un spriesto tiek informēti arī
pārējie vecāki gan klases vecāku sapulcēs, gan individuālās sarunās, gan skolas mājas lapā, gan
novada laikrakstā. Skolas dome organizēja somu svēršanas akciju, Ziemassvētku sporta dienu,
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apkārtnes sakopšanas talku, Joku dienu, akciju “Saudzēsim dabu”, sponsorēja piepūšamās atrakcijas
1.-4. klašu skolēniem un balvas konkursa “Vai tu mīli jūru?” uzvarētājiem.
Pasākumi vecākiem tiek organizēti viņiem pieejamā laikā: vecāku sapulces pēc plkst. 17.00,
individuālās tikšanās - vienojoties, 2 reizes gadā notiek vecāku dienas (katru reizi citā dienā, lai var
apmeklēt pēc iespējas dažādas mācību stundas), kurās iespējams apmeklēt mācību stundas un
pēcpusdienā tikties ar skolotājiem. Par to liecina vecāku dienas apmeklējumu lapas, klases vecāku
sapulču protokoli, Anketēšanas rezultāti parāda, ka 52% vecāki apmeklējuši vecāku dienas, , 85%
apmeklējuši vecāku sapulces un pasākumus
Klašu vecāku sapulcēs mācību gada sākumā vecāki tiek informēti par skolas un klases
aktualitātēm, mājasdarbu biežumu, vērtēšanu un izglītojamo sasniegumiem, mācību un uzvedības
problēmām, iespējām iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, skolas pasākumiem, kā arī dalību
ārpusskolas norisēs un valsts pārbaudes darbiem un to norisi. Tiek organizētas kopīgas un
individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu.
Vecāki savus ierosinājumus un iebildumus var izteikt vecāku sapulcēs, Skolas domes sēdēs,
individuālās sarunās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolas vadību, sociālo
pedagogu. Ikvienu vecāku izteikto priekšlikumu un iebildumu analizē un ņem vērā, lai uzlabotu un
pilnveidotu skolas darbu. To apliecina 77% aptaujāto vecāku.
Vecāki ir informēti, ka par sava bērna neierašanos skolā jāziņo klases audzinātājai ar īsziņas,
e-pasta, e-klases pasta vai telefonsarunas starpniecību.
Daudzpusīga informācija par skolas aktualitātēm un norisēm ir pieejama skolas mājas lapā
www.rojasvidusskola.lv un www.facebook.com/rojasvidusskola, kur tā tiek regulāri papildināta un
atjaunota.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Sadarbība ar
izglītojamā ģimeni.
 Daudzveidīgas metodes vecāku informēšanai par skolas darbību.
 Aktīva klašu audzinātāju sadarbība ar vecākiem.
 Pasākumi izglītības iestādē ir vecākiem pieejamā laikā.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt organizēt vecākiem izglītojošas lekcijas.
 Meklēt jaunas un pilnveidot esošās metodes un paņēmienus labākai sadarbībai ar atsevišķiem
vecākiem, lai sekmētu viņu bērnu mācību sasniegumu un uzvedības uzlabošanos, motivācijas
celšanai.
Vērtējuma līmenis: labi

4. 5. JOMA – Iestādes vide
4.5.1. Kritērijs – Mikroklimats
Rojas vidusskolā gadu gaitā ir izveidojušās tradīcijas, kuras katru gadu tiek pilnveidotas. Tiek
organizēti tradicionāli pasākumi gan izglītojamiem, gan skolas darbiniekiem.
Skolas kolektīvs sistemātiski strādā, lai radītu labu skolas mikroklimatu, kurā būtu patīkami
uzturēties gan skolotājiem, gan izglītojamiem, gan tehniskajam personālam, gan vecākiem un
viesiem. Skolas tēla veidošanā līdzatbildīgs ir viss skolas kolektīvs. Kolektīva sadarbība balstīta uz
demokrātijas principiem, tāpēc visi notikumi, uzdevumi, problēmas tiek apspriesti un risināti kopā.
Skolai ir savs karogs, himna, logo, žetons. Karogs un himna tiek izmantoti visos skolas lielākajos
pasākumos: Zinību dienā, skolas izlaidumos, gada noslēguma pasākumā, 12.klašu vakara svētkos,
skolas dzimšanas dienas salidojumos un valsts svētkos. Skolas žetons tiek dāvināts visiem Rojas
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vidusskolas absolventiem izlaidumā.
Skolai ir savas tradīcijas (piemēram, dziesmu festivāls “Muzikālā klase/talantu konkurss”
notiek jau 12 gadus). Skolas darbinieki un izglītojamie iesaistās Rojas novada organizētajos
pasākumos (Rojas novada svētkos, Lāčplēša dienas lāpu gājienā, valsts dzimšanas dienas pasākumos,
Labdarības pasākumos, sporta pasākumos, vides sakopšanas talkās). Par skolas tradīcijām liecina
skolas mājas lapā un novada laikrakstā ievietotā informācija. Katru gadu izglītojamie tiek mudināti
pilnveidot esošās tradīcijas un veidot jaunus, jauniešiem saistošus pasākumus.
Lai izglītojamie varētu lietderīgi un jēgpilni pavadīt laiku mācību stundu starpbrīžos, gaiteņos ir
pieejami novusa galdi, izglītojamo pašdarinātas dambretes spēles, sākumskolā grīdas segumā ir
iestrādātas “klasītes”, pieejamas dažādas spēles brīvā laika pavadīšanai. Skolā tiek izvietoti
izglītojamo zīmējumi, foto izstādes, jauniešiem saistoša izglītojoša informācija.
Problēmsituācijas un konfliktsituācijas nekavējoties tiek pārrunātas, analizētas un risinātas, jo
ikdienā tiek sekmēta pozitīva, radoša sadarbības vide, vienlīdzīgums un taisnīgums, uzmanīga
attieksme un iecietība citam pret citu. Skolotāji atzīme jubilejas.
Darbinieku pienākumus nosaka amata apraksts, savukārt uzdevumi tiek deliģēti ievērojot
subordināciju vai atkarībā no pasākuma būtības un tā organizatora.
Izglītības iestādē ir noslēgts Darba koplīgums ar skolotāju arodbiedrību, kurš nosaka atbalsta
veidus iestādes personālam, kā arī tiek uzklausītas darbinieku vajadzības un ierosinājumi, kuri iespēju
robežās tiek ņemti vērā un realizēti.
Iekšējās kārtības noteikumi, kuros tiek atbalstīta pozitīva uzvedība, tiek apspriesti izglītojamo
pašpārvaldē, skolas padomē, metodiskajās komisijās, paplašinātā metodiskās padomes sēdē. Katrs
noteikumu izvērtēšanas dalībnieks tiesīgs izteikt savu ierosinājumus. Skolas iekšējās kārtības
noteikumi ir izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un vismaz reizi gadā tiek aktualizēti. Tie ir
skaidri saprotami un pieejami skolas mājas lapā. Noteikumu izstrādē piedalās izglītojamie, pedagogi,
skolas vadība, vecāki. Skolas iekšējie kārtības noteikumi ir publicēti izglītojamo dienasgrāmatās,
kurās par noteikumu ievērošanu parakstās izglītojamais un vecāks. Ar audzināšanas pasākumu
palīdzību tiek mācīta, veidota cieņpilna attieksme pret valsts simboliem un to lietošanu. Dati par
uzvedības problēmām tiek iegūti no klašu kārtības burtnīcām, kurās mācību priekšmetu skolotāji
katras stundas beigās novērtē izglītojamo uzvedību pēc kritērijiem - priekšzīmīgi, labi, apmierinoši,
neapmierinoši un fiksē skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpēju uzvārdus. Starpbrīžos skolā tiek
organizētas skolotāju dežūras. Par izglītojamo uzvedības pārkāpumiem lēmumi un risinājumi tiek
pieņemti atbilstoši skolas iekšējo kārības noteikumu 7.nodaļai “Atbildība par iekšējās kārtības
noteikumu neievērošanu”.
Izglītojamos tiek veicināta sapratne un pozitīva nostāja pret citādo. Izglītojamie jūtas
vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Skolas absolventi labprāt
apciemo savus skolotājus un dalās iespaidos, pateicas par kopā pavadīto laiku.
Ēdināšanu nodrošina ēdināšanas uzņēmums SIA “Zītari LZ”, ar kuru sadarbība ir no 2000.
gada. Ēdamzālē strādā skolas darbiniece, kura rūpējas par kārtību un tīrību, kā arī uzklāj
izglītojamiem kopgaldu. Ēdnīcas telpas ir apgādātas ar mūsdienīgām iekārtām un inventāru. Lielākā
daļa izglītojamo, kā arī skolotāji un skolas viesi atzīst, ka ēdināšanas kvalitāte ir ļoti laba. Par to
liecina sadarbības līguma pagarināšana ar SIA “Zītari LZ” jau 20 gadu garumā. Notiek izglītojamo
aptaujas par ēdiena daudzveidību un kvalitāti. Ēdināšanas uzņēmums iespēju robežās nodrošina
izglītojamo vēlmes.
Skolas vadība kopā ar arodbiedrību organizē pasākumus skolas kolektīvam - 1.septembra
svētki, Skolotāju dienas pieredzes brauciens vai koncerts, Ziemassvētku pasākums, pieredzes
apmaiņas braucieni, jubileju atzīmēšana, u.c. Skolas vadība atbalsta skolotāju iniciatīvu pasākumu
organizēšanā. Tradicionāli uz skolas pasākumiem tiek aicināti skolas pensionētie skolotāji
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes vide kritērijā Mikroklimats.
 Skolā ir labvēlīgs mikroklimats.
 Iestādei ir pastāvīgas un noturīgas tradīcijas, tās tiek pilnveidotas un arī radītas no jauna.
 Skolā demokrātiski ir izstrādāti dokumenti, kas nosaka skolas iekšējo kārtību.
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Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā.
 Turpināt darbu pie izglītojamo uzvedības un saskarsmes kultūras veidošanas mācību
priekšmetu stundās, klases un skolas pasākumos.
 Turpināt atbalstīt jauniešus darboties radoši un patstāvīgi.
 Organizēt jauniešiem izglītojošus seminārus par jauniešiem aktuālām personības veidošanās
tēmām.
Vērtējums: labi
4.5.2. Kritērijs – Fiziskā vide
Atzinumi darbības turpināšanai
Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese
Rojas vidusskola
Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas
novads LV 3264

Atzinums

Tabula nr.8
Izsniegšanas
datums

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta

28.02.2019.

Atzinums no Sanitārās inspekcijas

27.03.2019.

Atzinums no Veselības inspekcijas

23.04.2019.

Rojas vidusskola ir Rojas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde.
Adrese: Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, LV 3264.
Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kas atbilst īstenojamās
izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam: 38 mācību kabineti, 4 laboratorijas, 4
administrācijas telpas, darbvedība, 2 skolotāju atpūtas telpas, 1 mājturības un tehnoloģijas mācību
virtuve, ēdamzāle, sporta zāle, semināru zāle, 3 sporta ģērbtuves, garderobe. Skolas fiziskā vide ir
funkcionāli un higiēniski atbilstoša, estētiska un tiek pastāvīgi pilnveidota. Skolas telpas ir tīras,
kārtīgas un plašas, mērķtiecīgi tiek veikts skolas fiziskā vides uzlabošanas plāns. Skolas ārējais
vizuālais tēls ir gaišs. Katru gadu novada pašvaldība iedala ievērojamus finanšu līdzekļus skolas
iekštelpu remontiem.
Iestādes apkārtne ir labiekārtota, apzaļumota, priežu ieskauta. Izglītības iestādes apkārtnē ceļu
satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši. Drošības nolūkos pie skolas esošās ielas
ir 1 gājēju pāreja, 2 ātruma vaļņi. Lai regulētu automašīnu kustību skolas pagalmā ir iezīmētas auto
apstāšanās aizliegums ar dzeltenu marķējumu, novietota ceļa zīme, lai ierobežot auto iebraukšanu
skolas pagalmā un regulētu kustības virzienu. Katru rītu tiek norobežota teritorija, pa kuru pārvietojas
izglītojamie. Iestādes teritorijā ir piebraucamie ceļi un pagalms 3375m2, asfaltēti celiņi 170 m2, flīžu
celiņi 200 m2, zaļā zona 4030 m2, puķu dobes 200 m2, saimniecības zona 500 m2. Kā sporta zona tiek
izmantota skolas sporta zāle un novada sporta basketbola un volejbola laukumi, stadions. Pie skolas
atrodas āra nodarbību telpa “Zaļā klase” un dažādi āra trenažieri. Regulāri tiek veidotas puķu dobes.
Iestādes izglītojamie ir aktīva dzīvesveida atbalstītāji, tāpēc liela daļa izglītojamo uz skolu brauc ar
velosipēdiem. Pie skolas ierīkotas velosipēdu novietnes.
Sanitāri higiēniskie apstākļi izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām,
ko apliecina kontrolējošo instanču apsekojumu akti. Skolā ir kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu
reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami.
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Tehniskā personāla darbs tiek organizēts atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam. Iestādes telpas
ir drošas, tajās izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas, izejas, ir trauksmes izziņošanas sistēma,
novērošanas kameras gaiteņos un skolas teritorijā. Skolas telpās ir izvietoti zaļie augi.
Skolā 2018.gada vasarā veikts kapitālais remonts vizuālās mākslas kabinetā – nomainītas
ūdens caurules (galvenais ūdensvada savienojums zem grīdas), nomainīts grīdas segums, ielikti
iekārtie griesti ar atbilstošu apgaismojumu, atjaunotas un nokrāsotas sienas, iegādātas jaunas mēbeles
un skolēnu galdi, krēsli. 2019.gada vasarā skolā ierīkota moderna balss izziņošanas iekārta, digitālais
zvans Skolā veikti citiem labiekārtošanas darbi. Plānveidīgi tiek atjaunots kabinetu aprīkojums,
pamatojoties uz skolotāju iesniegumiem piešķirtā budžeta ietvaros. Skolas telpas vasaras periodā tiek
iznomātas dažādu nometņu vajadzībām. Iegūtais papildus finanses, kas tiek izlietotas skolas
materiāltehniskām vajadzībām.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes vide kritērijā Fiziskā vide.
 Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras, kārtīgas, atbilst
sanitārhigiēniskajām prasībām.
 Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga.
 Novada dome sniedz ievērojamu atbalstu skolas vides pilnveidošanā.
Tālākās attīstības vajadzības
 Turpināt skolas telpu kosmētisko remontu.
 Veidot izglītojamiem draudzīgu skolas vidi.
Vērtējums: ļoti labi

4. 6.JOMA – Iestādes resursi
4.6.1. Kritērijs – Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kas atbilst īstenojamās
izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam: 38 kabineti (1675 m2), 4 laboratorijas
(77.7m2), ēdamzāle (416.4m2), sporta zāle (1365.6 m2), pārējās telpas (1451 m2). Skolas telpu
izkārtojumā palīdz orientēties uzraksti uz telpu durvīm, uzraksti ar stāvu numuriem un kopējs visu
telpu izvietojuma saraksts pie ziņojumu dēļa. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam,
vecumam, augumam. Sākumskolā ir klašu sistēma. Mūzikas un vizuālās mākslas stundas
izglītojamiem notiek mācību priekšmetu kabinetos. Pamatskolā un vidusskolā darbojas kabinetu
sistēma. Uz kabinetu durvīm ir precīzas norādes – kabineta numurs, skolotāja vārds, uzvārds un
mācību priekšmets. Skolā ir iekārtotas telpas skolas medmāsai, sociālajam pedagogam, logopēdam
un skolas psihologam. Telpu izmantojums ir racionāls. Izglītības iestādei nav nomāto ēku.
Izglītības iestāde organizē izglītojošas nodarbības un darba vidē balstītas mācības ārpus izglītības
iestādes, dodoties uz nodarbībām novada domē, novada muzejā, multifunkcionālajā centrā “Strops”,
bibliotēkā, sociālajā dienestā, privātuzņēmumos. Izglītojamie ir informēti par nodarbības vietu un
pārvietošanās drošību ārpus izglītības iestādes, saņemot pavadošā pedagoga instruktāžas.
Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie
resursi. Izglītojamo un pedagogu rīcībā ir internets, 82 datori, 2 kopētāji, 26 multimediju projektori,
mobilā klase ar 20 portatīviem datoriem, 6 interaktīvās tāfeles, 6 datu kameras, magnetofoni
svešvalodu, latviešu valodu un mūzikas kabinetos u.c. tehnika. Izglītojamiem un pedagogiem ir
pieejama bibliotēka ar plašu mācību, pedagoģiskās, metodiskās un daiļliteratūras klāstu, kas ik gadu
tiek papildināts atbilstoši pieejamajiem finanšu resursiem. Ar mācību grāmatām 100% nodrošina
skola. Skola nodrošina ar nepieciešamajām darba burtnīcām. Mācību grāmatu, darba burtnīcu iegāde
tiek plānota metodiskajās komisijās un saskaņota ar direktora vietnieku izglītības jomā. Skola regulāri
papildina mācību grāmatu fondu gan no valsts dotācijām, gan pašvaldības līdzekļiem. Skolas
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bibliotekāre konsultē izglītojamos un skolotājus par grāmatu klāstu, interneta resursiem un citiem
resursiem, vada bibliotēkstundas sākumskolas izglītojamiem. Skolas galvenajā ēkā ir pieejams
izglītojamiem un pedagogiem bezmaksas Lattelecom Wi-Fi. Pedagogiem ir nodrošināta pieeja
datoriem katrā klasē. Regulāri tiek izskatīta informācijas tehnoloģiju tālākas ieviešanas
nepieciešamība un atjaunošana finansējuma ietvaros. Iegādāti trīs dabaszinību koferi no
izdevniecības “Lielvārds”. Visi pedagogi darbā viņi izmanto mūsdienu tehnoloģijas.
Sporta nodarbības notiek skolas sporta zālē, kurā ir viss nepieciešamais inventārs, lai realizētu
standartu sportā. Sporta zālē ir tribīnes, kurās var uzturēties skatītāji sacensību laikā. Izglītojamie ir
aktīvi sportisti, tāpēc rudenī un pavasarī tiek izmantota iespēja sportot ārā novada stadionā un pie
skolas esošajās meža trasēs, futbola laukumā, basketbola laukumā, pludmales smilšu volejbola
laukumā. Pie skolas ir pieejami dabai draudzīgi āra trenažieri, skeitparks, ziemā hokeja/slidošanas
laukums. Visiem izglītojamiem ir iespēja slidot, jo novadā ir iespēja izglītojamiem izmantot
inventāru bez maksas. Pēc mācību stundām sporta zālē notiek sporta skolas treniņi, bet vakarā to
izmanto novada iedzīvotāji dažādām sporta aktivitātēm.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes resursi kritērijā Iekārtas un
materiāltehniskie resursi.
 Visu kabinetu nodrošinājums ar datoriem un projektoriem, interneta pieslēgumu.
 Sporta zāles rezultātu atspoguļošanas pults, paceļamie basketbola grozi, daudzveidīga
trenažieru zāle, koriģējošās vingrošanas zāle, “Zaļā klase”.
 Skolas vajadzības atbalsta novada dome.
 Skolas telpas ir estētiskas, drošas un atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām.
Tālākās attīstības vajadzības
 Sporta zāles renovācija.
 Informācijas tehnoloģiju resursu nepārtraukta atjaunināšana un modernu IT iegāde.
 Skolas vides pielāgošana cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Vērtējums: ļoti labi
4.6.2. Kritērijs – Personālresursi
2018./2019. m. g. Rojas vidusskolā organizētie kursi:
1) 2018.gada 6.novembrī pedagogi piedalījās kursos “Mācību stunda- struktūra, plānošana,
atgriezeniskā saite”. Programmas vadīja Ventspils pilsētas domes Izglītības Metodiskā dienesta
vadītāja Inga Pāvula
1) 2019.gada martā 11 pedagogi piedalījās kursos “Ievads eTwinning”.
2) 2019.gada 19. martā Rojas vidusskolas skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņā Ventspils skolās.
Skolotāji vēroja un analizēja mācību stundas, piedalījās nodarbībās Ventspils Digitālajā centrā –
praktiski darbojās tehnoloģiju, robotikas priekšmetos. Aktīvi sadarbojās trīs darbnīcās.
Visa mācību gada garumā skolotāji apmeklēja projekta “Skola 2030” organizētos jomu
koordinatoru sanāksmes, kursus un seminārus pedagogiem
Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolā
strādā 41 pedagogi, no tiem 2 blakus darbā, maģistri – 31, otro specialitāti apguvuši - 8. Izglītības
iestādē strādā atbalsta personāls – speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa,
karjeras konsultants, psihologs.
Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. Pedagogi darbojas metodiskajās
komisijās, iesaistās Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu metodisko apvienību rīkotajos
pasākumos, radošo darbu izstrādnēs, starpnovadu olimpiāžu darbu labošanā. Pedagogi iesaistās
dažādos projektos, piedalās konferencēs, semināros. Dabaszinību priekšmetu un matemātikas
skolotāji iesaistās priekšmetu asociāciju darbībā, regulāri apmeklē DZM organizētos pasākumus.
Izglītības iestādē skolotāji piedalās savas pieredzes popularizēšanā, organizē sava mācību priekšmeta
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popularizēšanu izglītojamo vidū, organizējot tematiskus pasākumus.
Katru gadu skolas budžetā tiek plānoti līdzekļi pedagogu tālākizglītībai. Jau vairākus gadus
tālākizglītības kursi tiek organizēti arī skolā. Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar
normatīvo dokumentu prasībām, projektu “Skola 2030” organizētajiem kursiem un semināriem. .
Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte, pedagogi apmainās ar tālākizglītībā
iegūto pieredzi un informāciju, tā tiek pārrunāta metodiskajās komisijās un skolas metodiskajās
dienās.
Skolas administrācija laikus informē pedagogus par tālākizglītības iespējām, nodrošina
iespēju piedalīties semināros novada un valsts mērogā, apmeklēt citas mācību iestādes, kā arī atbalsta
pedagogu iesaistīšanos valsts un starptautiskajos projektos. Personāla atlases process notiek atbilstoši
likuma prasībām. Iestādē ir pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas komisijas
reglaments. Darbiniekus pieņem darbā likumdošanas noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju
un skolas vajadzības. Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku
amatu aprakstos. Slodzes sadalītas optimāli. Ar slodžu sadalījuma projektu skolotāji tiek iepazīstināti
maijā.
Tehnisko darbinieku sastāvs ir stabils un nemainīgs, lielākā daļa darbinieku skolā strādā jau
ilgstoši. Ikviens skolas darbinieks var brīvi izteikt priekšlikumus savai vai skolas darba uzlabošanai.
Skolas tehniskie darbinieki informāciju par skolas darbu gada griezumā saņem pirms mācību gada
sākuma augustā tikšanās reizēs ar iestādes vadītāju un viņa vietnieku saimniecības darbā. Skolas
vadība koordinē tehnisko darbinieku nodarbinātību un darba kvalitāti.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes resursi kritērijā Personālresursi.
 Skolā ir viss nepieciešamais personāls izglītības programmu īstenošanai.
 Radošs, profesionāls pedagoģiskais kolektīvs.
 Pedagogiem regulāri tiek organizēti kursi skolā.
 Apzinīgs skolas tehniskais personāls.
Turpmākās attīstības vajadzības



Nepieciešamības gadījuma piesaistīt darbā jaunos pedagogus.
Turpināt organizēt daudzpusīgus un personību veidojošus seminārus skolotājiem.

Vērtējums –ļoti labi

4. 7. JOMA - Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
4.7.1. Kritērijs – Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Vīzija. Rojas vidusskola – izglītības iestāde, kurā izglītojamie pozitīvā vidē iegūst mūsdienīgu
izglītību.
Misija - Kvalitatīva, uz vērtībām balstīta izglītība, kas attīsta bērna spējas, motivāciju un prasmes
mācīties mūža garumā.
Mērķis. Mūsdienīgs, kvalitatīvs mācību process, kas balstās uz sadarbību labvēlīgā izglītības vidē.
Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts un plānots visos līmeņos. Tas tiek analizēts,
pamatojoties uz
pedagogu ieteikumiem, izglītojamo pašpārvaldes un iestādes domes
priekšlikumiem un vecāku skatījumu. Vērtēšanas un analizēšanas process norit labvēlīgā gaisotnē,
uzklausot ikvienu viedokli un ierosinājumu.
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Metodisko komisiju sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs un vadības apspriedēs pedagogi
iesaistās iestādes darba pašvērtēšanā, lai varētu katru gadu noteikt skolas stiprās puses un izvirzītu
nepieciešamos uzlabojumus. Ar izglītības iestādes darba izvērtēšanas rezultātiem tiek šādas
prioritātes:
1. Mācību darbs, akcentējot kompetences.
2. Veselīgs dzīvesveids.
3. Drošas un labvēlīgas vides radīšana, izglītojamo spēju attīstīšanai.
Attīstības plāns ir pārdomāts un izpildāms. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas darbības
pamatmērķus, pašvērtējumā konstatētas stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. Izglītības
iestādes attīstības plāna izstrādē piedalās skolotāji, izglītības iestādes padome, izglītojamo
pašpārvalde, ar to iepazīstas, izvērtē un akceptē novada dome. Skolas attīstības plāns izstrādāts 2018.2021. gadam. Prioritātes noteiktas 4 gadiem, kuras nepieciešamības gadījumā var koriģēt. To
īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus,
uzdevumu izpildes gaitu un atbildīgās personas
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana kritērijā Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.
 Skolas darba vērtēšanā iesaistās visi skolas pedagogi.
 Skolas darba vērtēšanā iesaistās izglītojamo pašpārvalde, Skolas dome.
 Pašvērtēšanas procesā konstatētās darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus
izmanto, plānojot skolas turpmāko darbu.
 Regulāri sabiedrība tiek informēta novada informatīvajā izdevumā un skolas mājas
lapā.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Piesaistīt profesionālu konsultantu skolas attīstības vajadzību izzināšanai.
 Skolas prioritāšu precizēšana.
Vērtējuma līmenis: labi.

4.7.2 Kritērijs – Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Izglītības iestādi vada iestādes vadītājs -direktors, direktora vietnieks izglītības jomā,
direktora vietnieks audzināšanas darbā, saimniecības darbā un informācijas tehnoloģiju jomā. Katra
vietnieka veicamie pienākumi ir noteikti amata aprakstā.
Skolā ir saliedēta vadības komanda un nodrošināts tās veiksmīgs darbs. Vadība nodrošina
regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi. Skolas vadības darbs
(plānošana, deleģēšana, kontrole) notiek demokrātiski, akcentējot katra atbildību, uzticību, radošo
iniciatīvu. 80% pedagogu atzīst, ka skolas vadība savlaicīgi informē par skolas aktivitātēm. Skolas
vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas skolotājiem, izglītojamiem, vecākiem. Katru gadu
pirmajā jaunuzņemto izglītojamo vecāku pilnsapulcē tiek izskaidrota skolas vadības struktūra, vecāki
ir informēti, kā sazināties ar skolas vadību un atbalsta personālu.
Skolas vadība īsteno efektīvu sadarbību ar pašpārvaldes institūcijām, Rojas novada
pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām, rūpējas par skolas prestižu. Nepieciešamo dokumentu
izstrādē piedalās visas ieinteresētās puses.
Vadība ar savu piemēru mudina ievērot ētikas normas, vispārcilvēciskās un demokrātijas
vērtības. Katram pedagogam kolektīvā ir vienlīdzīgas tiesības tikt uzklausītam, to apliecina 83%
pedagogu. Rojas vidusskolā iestādes vadītājs rūpējas par skolas vides sakārtošanu, veicina skolotāju
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personības izaugsmi, organizējot dažādus seminārus saskarsmes, konfliktu risināšanas, savstarpējo
attiecību veidošanas jomā. Tiek organizēta pedagogu tālākizglītība, kas veicina pozitīvas savstarpējas
attiecības pedagogs – pedagogs, skolnieks – pedagogs, skolnieks – skolnieks. Rosina kolektīvu
izvirzīto mērķu realizēšanā. 79% skolotāju atzīst, ka izjūt līdzatbildību par skolas darba kvalitāti.
Lai saliedētu pedagogu kolektīvu, sadarbībā ar darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju un
pedagogiem tiek organizētas kopīgas skolas darbinieku ekskursijas un atpūtas pasākumi pie dabas,
tējas pēcpusdienas, kolektīva svētku svinēšana. Ieviesta tradīcija sveikt kolēģus dzīves jubilejās.
Izmantojot profesionālās pilnveides kursos gūtās zināšanas, iestādes vadītājs iesaista pedagogus
skolas misijas, vīzijas, mērķu un prioritāšu izvirzīšanā. Sadarbība ar Skolas domi ir pozitīva un
regulāra.
Skolas domes sēdes tiek organizētas pēc padomes priekšsēdētājas vai iestādes vadītāja
iniciatīvas. Sadarbības process tiek atspoguļots sēžu protokolos. 2018./2019. m. g. notikušas piecas
domes sēdes.
Izglītības iestādes vadītāja vietnieks audzināšanas darbā koordinē Skolēnu pašpārvaldes
darbību.
Izglītības iestādes pedagogi reizi gadā veic sava darba pašvērtēšanu pēc direktora vietnieka
izglītības jomā izstrādātajiem kritērijiem. Mācību gada laikā tiek uzskaitīti pedagogu papildus veiktie
darbi izglītības iestādes attīstībā un tās vārda popularizēšanā. Par šiem darbiem tiek samaksāts no
algu fonda ekonomijas līdzekļiem, atbilstoši Rojas vidusskolas kārtībai ”Kārtība, kā tiek piešķirtas
piemaksas pedagogiem par papildus veikto darbu”.
Lai nodrošinātu kolektīva informētību, darba saskaņotību, sadarbību, katru pirmdienu notiek
pedagogu informatīvās sanāksmes, reizi 2 nedēļās notiek administrācijas apspriede, divas reizes
semestrī - metodiskās padomes sēde. Dažādu projektu izstrādei, realizācijai, izvirzīto prioritāšu
īstenošanai tiek veidotas darba grupas. 3 reizes gadā notiek pedagoģiskās sēdes. Reizi mēnesī vai pēc
nepieciešamības notiek mācību priekšmetu skolotāju tikšanās par konkrētu jautājumu risināšanu.
Skolā darbojas 7 metodiskās jomas, kurās pedagogi kopīgi sadarbojas un analizē ar mācību
procesu saistītos jautājumus, dalās pieredzē, izvirza priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai.
Metodisko jomu vadītāji ir nozīmīgs spēks skolas attīstības plānošanā un pašvērtēšanas procesā.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana kritērijā Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.
 Radoša un saliedēta vadības komanda.
 Ieinteresētība sava darba veikšanā.
 Skolotāju kolektīva saliedētība – iestādes vadītāja mērķtiecīga darba rezultāts.
Turpmākā attīstība minētajā kritērijā.
 Veicināt skolotāju radošumu un iniciatīvu.
 Vadības komandas pieredzes pilnveide.
Vērtējuma līmenis: labi.
4.7.3. Kritērijs – Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skolai ir regulāra, lietišķa un abpusēji ieinteresēta sadarbība ar novada pašvaldību, Rojas
novada domes attīstības nodaļas projektu speciālistiem un pašvaldības darbiniekiem. Vienu reizi
mēnesī notiek Rojas novada pašvaldības iestāžu vadītāju tikšanās, kurās vadītāji dalās pieredzē par
savas iestādes veikumu aizvadītajā laika posmā un informē par gaidāmajiem pasākumiem. Šajās
sanāksmēs regulāri piedalās skolas direktore un par gaidāmajiem jaunumiem informē pedagogus
iknedēļas sanāksmēs. Skolas vadība novada domei ir iesniegusi savus priekšlikumus novada izglītības
sistēmas uzlabošanai. Novada dome atbalsta skolas vajadzības budžeta iespēju robežās, nodrošina ar
transportu uz visām sacensībām, olimpiādēm, pasākumiem.
36

Notiek skolas vadības, atbalsta personāla un skolotāju veiksmīga sadarbība ar Rojas novada
bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības policiju, lai apzinātu izglītojamo sociālās problēmas un
sniegtu atbalstu ģimenēm. Sadarbībā ar novada kultūras centru, bērnu bibliotēku, muzeju notiek
izglītojošas nodarbības un pasākumi, kā, piemēram, “Pastariņa prēmijas” pasniegšana daudzu gadu
garumā (no 1982.gada) bērnu bibliotēkā, muzejnodarbība par Krišjāni Valdemāru Rojas Zvejniecības
muzejā. Novada deputātiem tiek organizētas atvērto durvju dienas, lai deputāti iepazītu skolas
ikdienu. Sadarbībā ar VUGD Rojas nodaļu notiek ikgadējās mācību trauksmes, notiek cieša sadarbība
ar dr. Miķelsoni (bērnu ārste), Swedbank Talsu filiāli. Lietišķa un ieinteresēta sadarbība izveidojusies
ar Talsu novada Izglītības pārvaldi, Talsu Bērnu un jauniešu centru, lai nodrošinātu skolotājiem un
izglītojamiem pieredzes gūšanu ārpus novada robežām.
Karjeras dienu ietvaros ir laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem. Izglītojamiem ir iespēja
apmeklēt uzņēmumus. Uzņēmēji atbalsta ar balvām (piemēram, konkursam “Vai tu mīli jūru” tika
dāvātas apmaksātas ekskursijas klasēm), kā arī uzņēmēji atbalsta skolas materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanā (matemātikas, fizikas kabinetos u.c.).
Notiek cieša sadarbība ar Rojas novada Sporta skolu, kurā notiek izglītojamo sacensības, tiek
organizētas orientēšanās spēles. Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi tiek izstādīti skolas
telpās, kā arī izglītojamie piedalās skolas pasākumos ar saviem priekšnesumiem. Bērnudārzu
audzēkņi iepazīstas ar skolu, pirms viņi sāk mācīties 1.klasē. Jauniešu centri piedāvā izglītojošas
nodarbības klases stundās, kā arī pēcpusdienās pēc mācību stundām.
Iestādes tēls sabiedrībā tiek popularizēts ar regulāru informācijas ievietošanu par izglītojamo
sasniegumiem, skolas notikumiem, pasākumiem, aicinājumu uz vecāku dienām un semināriem katrā
novada informatīvajā izdevumā “Banga” numurā 2 reizes mēnesī. Regulāri tiek papildināta aktuālā
informācija skolas mājas lapā. Skola aktīvi piedalās novadā organizētajos kultūras un sporta
pasākumos.
Rojas vidusskola pēdējo 3 mācību gadu laikā ir iesaistījusies dažādu projektu īstenošanā.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes darba organizācija, vadība
un kvalitātes nodrošināšana kritērijā Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.
 Skolai ir laba sadarbība ar novada domi un pašvaldības institūcijām.
 Skolas vajadzības atbalsta vietējie uzņēmēji.
 Skola regulāri informē sabiedrību par notiekošo skolā.
Turpmākā attīstība minētajā kritērijā.
 Turpināt un pilnveidot sadarbību ar novada institūcijām.
 Aicināt uzņēmējus piedalīties mācību darbnīcu veidošanā un realizēšanā.
 Apzināt plašākas iespējas jauniešus iesaistīt starptautiskos projektos, starpkultūras
sadraudzības pasākumos un iedrošināt skolotājus tos koordinēt.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi.
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5. Citi sasniegumi
Skolēnu sasniegumi Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga starpnovadu olimpiādēs
2018./2019. m. g.
Tabula nr.9
Olimpiāde
Matemātika 4.klasei
Vizuālā māksla
Bioloģija
Ķīmija
Latviešu valoda 9.klasei
Vēsture
Matemātika 7.kl.
Matemātika vsk.
Krievu valoda vsk.
Mājturība un tehnoloģijas
Angļu valoda 8.kl.
Sports- vieglatlētika
kross
Sports- basketbols

Iegūtā vieta
1.vieta
Sešas atzinības
3.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība
2. vieta
2.vieta
Atzinība
1.vieta
Atzinība
2. vieta (3 dalībniekiem); 3.vieta (1 dalībnieks)
2.vieta (1 dalībnieks); 3.vieta (2 dalībnieki)
1.vieta (1 komanda); 3. vieta (2komandas)

2018./2019. mācību gadā titula “GADA SKOLĒNS” ieguva 9.klases skolēni Patrīcija
Kleinberga un Miķelis Gitendorfs”. Skolēni apbalvoti par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un aktīvu sabiedrisko darbu.

6. Rojas vidusskolas turpmākā attīstība
Rojas vidusskolas darba pašnovērtējuma procesā tika izvirzītas turpmākās attīstības vajadzības visu
jomu kritērijos:
1.Mācību saturs
Skolas īstenotās izglītības programmas
Iepazīties ar jaunajiem mācību priekšmetu standartiem.
Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, mācību un audzināšanas darba plānošanā
un realizēšanā skolā.
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
 Pedagogiem papildināt zināšanas darbā ar inovatīvajām tehnoloģijām.
 Izmantot efektīvas mācību stundas metodes, akcentējot sasniedzamo rezultātu un
atgriezenisko saiti.
 Pedagogiem sadarboties pa mācību jomām un klašu grupām, mācīšanas pieejas saskaņošanai.
2.2. Mācīšanās kvalitāte
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Pilnveidot mācību procesu, dažādojot metodes/ pieeju, lai tas būtu jēgpilns, mūsdienīgs,
motivējošs.
Organizēt mācību procesu, lai skolēni attīstītu sadarbības prasmes, vērtēt savu un klases
biedru sniegumu.
Attīstīt skolēniem tekstpratību.

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
 Veicināt mācīšanās motivāciju, atbildību par saviem mācību rezultātiem.
 Pilnveidot izglītojamo prasmes mācīties, plānot savu darbu.
 Aktualizēt “Kartību par mājas darbiem”.
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
 Motivēt visus izglītojamos apgūt zināšanas, iesaistot dažādos konkursos, projektos,
olimpiādēs, variējot mācīšanas metodes.
 Veicināt katra izglītojamā personisko atbildību par savu mācību darbu.
 Turpināt iesaistīt izglītojamos interešu izglītības pulciņos.
 Motivēt izglītojamos uzlabot savus ikdienas vērtējumus.
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
 Pilnveidot izglītojamo un pedagogu pozitīvu sadarbību.
 Turpināt darbu pie valsts pārbaudes darbu analīzes sistēmas uzlabošanas, lai atrastu efektīvāko
veidu mācību sasniegumu uzlabošanai.
4. Atbalsts izglītojamiem
4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
 Organizēt skolas darbiniekiem pirmās palīdzības kursus.
 Organizēt izglītojamiem pirmās palīdzības konkursus starp klasēm.







4.2.Atbalsts personības veidošanā
Turpināt skolas tēla popularizēšanu Latvijā, ārpus valsts robežām, piedaloties konkursos,
projektos, sacensībās, koncertos.
Dažādot piedāvātos interešu izglītības pulciņus, piesaistot jaunus pulciņu vadītājus.
4.3.Atbalsts karjeras izglītībā
Turpināt attīstīt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem.
Turpināt iesākto darbu, organizējot izglītojošus pasākumus par karjeras iespējām.
Turpināt sadarbību ar skolas absolventiem
Mācīt izglītojamiem objektīva pašvērtējuma veidošanu noteikto karjeras mērķu un uzdevumu
sasniegšanai.

5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
 Turpināt pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem.
 Pilnveidot metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības.
 Turpināt atzinīgi novērtēt katra izglītojamā ieguldījumu mācību darbā.
6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
 Radīt vidi, lai katrs izglītojamais justos tai piederīgs.
 Mācīt uzlūkot citādību kā resursu, nevis šķērsli.
 Pilnveidot atbalsta sistēmu, darbības formas un sasniegto rezultātu analīzi darbā ar
izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi.
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7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
 Pilnveidot sadarbību ar vecākiem.
 Izzināt jaunas, efektīgākas formas vecākus un sabiedrības informēšanai par notiekošo Skolā.

8. . Skolas vide
8.1. Mikroklimats
 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā.
 Turpināt darbu pie izglītojamo uzvedības un saskarsmes kultūras veidošanas mācību
priekšmetu stundās, klases un skolas pasākumos.
 Turpināt atbalstīt jauniešus darboties radoši un patstāvīgi.
 Organizēt jauniešiem izglītojošus seminārus par jauniešiem aktuālām personības veidošanās
tēmām.
8.2. Fiziskā vide
 Turpināt skolas telpu remontu.
 Veidot izglītojamiem draudzīgu skolas vidi.
9. Skolas resursi
9.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
 Sporta zāles renovācija.
 Apgaismojuma nomaiņa kabinetos.
 Pirmsskolas bērniem piemērotu galdu pusdienošanai iegāde.
 Informācijas tehnoloģiju resursu nepārtraukta atjaunošana un modernu IT iegāde.
9.2. Personālresursi
 Nepieciešamības gadījuma piesaistīt skolā jaunos pedagogus.
 Izveidot labākai sadarbībai vienotu virtuālo vidi.
 Piesaistīt interešu izglītībā radošus, ar inovatīvām idejām bagātus skolotājus.
 Turpināt organizēt daudzpusīgus un personību veidojošus seminārus skolotājiem.
10. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
10.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
 Piesaistīt profesionālu konsultantu skolas attīstības vajadzību izzināšanai.
 Skolas prioritāšu precizēšana.
10.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
 Veicināt skolotāju radošumu un iniciatīvu.
 Vienotas informatīvās vides izveide.
 Vadības komandas pieredzes pilnveide.
 Pārstrukturizēt metodiskās komisijas atbilstoši jaunā kompetenču pieejā balstīta satura
 ieviešanai.
10.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām
 Turpināt sadarbību ar novada institūcijām.
 Turpināt sadarbību ar novada uzņēmējiem izglītojamo karjeras prasmju pilnveidošanā.
 Aicināt uzņēmējus piedalīties mācību darbnīcu veidošanā un realizēšanā.
 Apzināt plašākas iespējas jauniešus iesaistīt starptautiskos projektos, starpkultūru
sadraudzības pasākumos un iedrošināt skolotājus tos koordinēt.
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Jomu kvalitātes vērtējumu līmeņu kopsavilkums.
Nr.p.
k.
1.

Joma

Kritērijs

Mācību saturs

Skolas īstenotās izglītības programmas

Tabula nr.10
Vērtējuma
līmenis
labi

Mācīšanas kvalitāte

labi

un Mācīšanās kvalitāte

labi

2.
Mācīšana
mācīšanās
3.
4.

Izglītojamo
sasniegumi
Atbalsts
izglītojamiem

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

labi

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

labi

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos labi
Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais
atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana ļoti labi
(drošība un darba aizsardzība)
Atbalsts personības veidošanā

ļoti labi

Atbalsts karjeras izglītībā

ļoti labi

Atbalsts mācību darba diferenciācijai

labi

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām labi

5.
Skolas vide
6.
Skolas resursi
7.

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

labi

Mikroklimats

labi

Fiziskā vide

ļoti labi

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

ļoti labi

Personālresursi
Skolas
darba Skolas darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana
organizācija,
vadība
un Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
kvalitātes
Skolas sadarbība ar citām institūcijām
nodrošināšana

ļoti labi
labi
labi
ļoti labi
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