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Izglītības iestādes misija un vīzija 

 

Misija – būt par tādu mācīšanās organizāciju, kas atklāj un attīsta katra izglītojamā potenciālu 

un ļauj kļūt par patstāvīgu, atbildīgu un sadarboties spējīgu personību.    
 

Vīzija – atbildīgs un radošs izglītojamais, kuram ikvienā mācību jomā ir iespēja sadarboties un 

sasniegt savām spējām atbilstošu rezultātu, lai sekmīgi turpinātu mācības nākamajā izglītības 

pakāpē. 

 

Izglītības iestādes stratēģiskais mērķis 

 
Attīstīt skolu kā mācīšanās organizāciju, kurā ikviens patstāvīgi, atbildīgi un sadarbojoties realizē 

savu potenciālu.   

 

Attīstības prioritātes un sasniedzamie rezultāti 
 
Attīstības prioritāte – sniegt atbalstu ikviena izglītojamā individuālajām vajadzībām mācību un 

audzināšanas procesā, veicinot viņu izaugsmi. 

Sasniedzamie rezultāti:  

• izveidota sistēma izglītojamo individuālo vajadzību diagnosticēšanai; 

• visi pedagogi definējuši savas mācību vajadzības un piedalījušies kursos par 

individualizētu un diferencētu mācību procesu;  

• 70% vēroto stundu ir vērojama mācību procesa pielāgošana izglītojamo spējām un 

vajadzībām;  

• 30% izglītojamo vērojama mācību snieguma dinamika;  

• katru gadu vismaz 1 izglītojamais iegūst kādu no godalgotām vietām mācību priekšmetu 

olimpiādēs; 

• visi izglītības iestādes absolventi turpina mācības nākamajā izglītības pakāpē.    

Attīstības prioritāte – radīt mūsdienīgu un iekļaujošu mācību vidi kompetencēs balstītā mācību 

satura īstenošanai. 

Sasniedzamie rezultāti: 

• izstrādāts un tiek īstenots rīcības plāns digitālo tehnoloģiju attīstībai; 

• izglītības iestādē pieejami daudzveidīgi digitālie resursi un mācību līdzekļi kompetencēs 
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balstītā mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai;  

• veikta pedagogu digitālo prasmju novērtēšana un sniegts atbalsts šo prasmju pilnveidei; 

• 30% vēroto mācību stundu izglītojamie demonstrē zināšanu praktisku pielietojumu; 

• veiktajās Edurio aptaujās vismaz 80% izglītojamo, pedagogu un vecāku norāda, ka skolas 

vide ir mūsdienīga un atbalstoša; 

• vismaz 3 reizes mācību gadā notiek pedagogu savstarpēja mācīšanās un labās prakses 

nodošana par individualizēta mācību procesa īstenošanu; 

• katru gadu notiek vismaz 1 mācīšanās grupa izglītojamo vecākiem par iekļaujošas mācību 

vides jautājumiem.  
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