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Babītes vidusskolas attīstības plāns 

2020./2021. – 2022./2023.mācību gadam 
 

MISIJA  

Iedvesmot un nodrošināt radošas, daudzpusīgi attīstītas personības izaugsmi, piedāvājot katra 

spējām atbilstošu izglītību modernā un drošā vidē. 

 

VĪZIJA   

Izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbībā balstīta progresīva skola.  

 

VĒRTĪBAS  

IZAUGSME     LĪDZATBILDĪBA     RADOŠUMS      SADARBĪBA 

 

2020./2021.mācību gads 

 

PRIORITĀTE  

Uzsākt kompetencēs balstīta izglītības satura un pieejas maiņu, veicinot diferenciāciju, 

individualizāciju un personalizāciju mācību un audzināšanas procesā 1.,4.,7. un 10.klasēs. 

Ieviest pārmaiņu procesa “Līderis manī!” pamatprincipus caur tikumiem – atbildība, centība, 

gudrība, laipnība un pašvadītu mācīšanās prasmju attīstīšanu. 

Realizēt Babītes vidusskolas jaunās piebūves mācību kabinetu nodrošināšanu ar stikla ekrāniem. 

Labiekārtot Babītes vidusskolas teritoriju un siltināt cokolstāvu. 

Efektīvi izmantot tehnoloģiju potenciālu komunikācijā un informācijas iegūšanā, vienlaikus caur 

medijpratību veidot izpratni par digitālā laikmeta riskiem. 

Paplašināt Babītes vidusskolas ēdināšanas kompleksu. 

Izstrādāt Babītes vidusskolas sporta laukuma projektu. 

  

MĒRĶIS  

1. Realizēt pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanu, lai nodrošinātu starpdisciplinārās pieejas 

īstenošanu 1.,4.,7. un 10.klasēs, veidojot pārnesi uz citos mācību priekšmetos apgūto.  

2. Pilnveidot izglītojamo paradigmu un paradumu maiņu, uzsākot sistēmisku pārmaiņu procesa 

,,Līderis manī’’ īstenošanu audzināšanas darbā un mācību procesā.  

3. Sadarboties ar Rīgas Tehniskās Universitātes Bērnu un jauniešu universitāti. 

4. Uzsākt projektu Erasmus + “Learning in circles” par bezakritumu ekonomiku.  

5. Nodrošināt modernu un sakoptu vidi mācību procesa realizēšanai, ievērojot 

energoefektivitāti. 

6. Veidojot izpratni par digitālā laikmeta riskiem, akcentējot medijpratību.  

7. Organizēt Babītes vidusskolas 40 gadu jubilejas pasākumus.  

 

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

1. Notikušas pedagogu mācības  par diferencēta, individualizēta un personalizēta izglītības 

procesa īstenošana, izmantojot “Līderis manī” pieeju 2020. gada augustā.  

mailto:vidusskola@babite.lv


2. Notikusi starpdisciplināru mācību priekšmetu materiālu izstrāde un aprobācija mācību un 

audzināšanas procesā 1.,4.,7.,10.klasēm.  

3. Notikusi pedagogu sadarbība, savstarpējā mācīšanās, savstarpēja mācību stundu vērošana un 

sniegta atgriezeniskā saite pedagogiem. 

4. Papildināts Google Drive ar metodiskajiem un labās prakses materiāliem.  

5. Organizēta pieredzes apmaiņa kādā no Latvijas izglītības iestādēm. 

6. Uzsākta sistēmiska pārmaiņu procesa “Līderis manī” apguve par paradumu maiņu 

1.,4.,7.,10.klasēs.  

7. Aktualizēta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ņemot vērā jaunajā valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktās prasības. 

8. Notikuši tālākizglītības kursi pedagogiem par audzināšanas kā mācību procesa sastāvdaļu, 

noderīga personalizēta atgriezeniskā saite izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un 

mācību sasniegumu uzlabošanai. 

9. Sniegts atbalsta personāla atbalsts izglītojamajiem. 

10. Individualizēts un diferencēts darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem.  

11. Realizēts projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

12. Realizēts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē”. 

13. Uzsāktas individuālas konsultācijas par izglītojamo karjeras plānošanu.  

14. Notikušas izglītojošas aktivitātes Eko skolas programmas ietvaros. 

15. Notikušas nodarbības profesionālās pilnveides izglītības programmā jauniešiem un 

pedagogiem “Panākumu Universitāte”. 

16. Notikušas programmas “Junior Achievement Latvija” aktivitātes. 

17. Notikušas nodarbības Rīgas Tehniskās Universitātes Bērnu un jauniešu universitātē. 

18. Notikuši “projekta Erasmus + “Learning in circles” pasākumi. 

19. Īstenotas programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes. 

20. Uzsākta dalība projektā PUMPURS. 

21. Veicināta  pedagogu un vecāku ciešāka sadarbība. 

22. Uzlabota izglītojamo pašpārvaldes un izglītības iestādes vadības sadarbība un komunikācija. 

23. Paplašināts izglītības iestādes ēdināšanas komplekss. 

24.  Labiekārtota izglītības iestādes teritorija un nosiltināts cokolstāvs. 

25. Klašu telpas aprīkotas ar modernām tehnoloģijām. 

26. 11.klases izglītojamais ir apguvi IREX Baltijas jauniešu medijpratības trenera programmu un 

par šo tēmu vada Klases stundas saviem skolasbiedriem.  

27. Izstrādāts projekts izglītības iestādes sporta laukumam. 

28. Notikuši izglītības iestādes 40 gadu jubilejas pasākumi.  

29. Notikušas aptaujas izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem mācību un audzināšanas 

procesa analīzei. 

30. Notikusi dalība 12.Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

 

2021./2022.mācību gads 

 PRIORITĀTE  

Turpināt kompetencēs balstīta izglītības satura un pieejas maiņu, veicinot caurviju prasmju 

iedzīvināšanu mācību un audzināšanas procesā 2.,5., 8. un 11. klasēs, sekmēt vērtībizglītību, 

pilsonisko un patriotisko audzināšanu.  

Turpināt pašvadītu mācīšanās prasmju attīstīšana. 

Padziļināt medijpratības apguvi, lai interneta vidē justos droši. 

Turpināt pārmaiņu procesa “Līderis manī!” pamatprincipu ieviešana caur tikumiem – 

tolerance, līdzcietība, mērenība, taisnīgums un talantu attīstīšanu, realizējot caurviju jaunrade 

un uzņēmējspēja.  

Realizēt Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūvi. 

Ierīkot āra Zaļo klasi. 

 MĒRĶIS  

1. Pilnveidot formatīvo vērtēšanu, snieguma līmeņu aprakstu izstrādi un izglītojamo 

pašvērtējuma prasmju nostiprināšanu, akcentējot sociālemocionālo mācīšanos.  

2. Padziļināt izpratni par digitālā laikmeta riskiem caur medijpratību.  

3. Turpināt programmas PUMPURS īstenošanu.  



4. Turpināt sadarbību ar Rīgas Tehniskās Universitātes Bērnu un jauniešu universitāti. 

5. Turpināt projekta Erasmus + “Learning in circles” par bezakritumu ekonomiku aktivitātes.  

6. Atjaunot Babītes vidusskolas informācijas tehnoloģijas. 

7. Izplānot un izveidot āra Zaļo klasi.  

8. Uzsākt Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūvi. 

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

1. Notikušas pedagogu mācības  par jaunradi un uzņēmējspēju, izmantojot “Līderis manī” 

pieeju 2021. gada augustā.  

1. Notikusi starpdisciplināru mācību priekšmetu materiālu izstrāde un aprobācija mācību un 

audzināšanas procesā 2.,5.,8.,11.klasēm.  

2. Notikusi pedagogu sadarbība, savstarpējā mācīšanās un mācību stundu vērošana, sniegta 

atgriezeniskā saite pedagogiem. 

3. Papildināts Google Drive ar metodiskajiem un labās prakses materiāliem.  

4. Organizēta pieredzes apmaiņa kādā no Latvijas izglītības iestādēm. 

5. Uzsākta sistēmiska pārmaiņu procesa “Līderis manī” apguve par paradumu maiņu 

2.,5.,8.,11.klasēs.  

6. Aktualizēta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ņemot vērā jaunajā valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktās prasības. 

7. Notikuši tālākizglītības kursi pedagogiem par izglītojamo individuālo atbalstu kompetenču 

attīstībai, vērtību un tikumu izpratnes pilnveidošanas iespējām izglītojamo tikumiskajā 

audzināšanā. 

8. 12. klases izglītojamais, IREX Baltijas jauniešu medijpratības treneris apmāca citu skolu 

izglītojamos par tehnoloģiju laikmeta riskiem. 

9. Atbalsta personāls sniedz atbalstu izglītojamajiem. 

10. Individualizēts un diferencēts darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem.  

11. Turpinās individuālas konsultācijas par izglītojamo karjeras plānošanu.  

12. Notikušas izglītojošas aktivitātes Eko skolas programmas ietvaros. 

13. Notikušas nodarbības profesionālās pilnveides izglītības programmā jauniešiem un 

pedagogiem “Panākumu Universitāte”. 

14. Notikušas programmas “Junior Achievement Latvija” aktivitātes. 

15. Notikušas nodarbības Rīgas Tehniskās Universitātes Bērnu un jauniešu universitātē. 

16. Notikuši “projekta Erasmus + “Learning in circles” pasākumi un mobilitātes. 

17. Turpinās dalība projektā PUMPURS. 

18. Pilnveidota pedagogu un vecāku sadarbība. 

19. Pilnveidota izglītojamo pašpārvaldes komunikācija un sadarbība ar izglītības iestādes vadību. 

20. Izveidota āra Zaļā klase. 

21. Izbūvēts izglītības iestādes sporta laukums. 

22. Labiekārtota izglītības iestādes teritorija un nosiltināts cokolstāvs. 

23. Atjaunotas informāciju tehnoloģijas. 

24. Notikušas aptaujas izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem mācību un audzināšanas 

procesa analīzei. 

  

2022./2023.mācību gads 

PRIORITĀTE  

Turpināt kompetencēs balstīta izglītības satura un pieejas maiņu, veicinot tikumu, vērtību un 

ieradumu akcentēšanu mācību un audzināšanas procesā 3.,6.,9. un 12.klasēs. 

Turpināt pārmaiņu procesa “Līderis manī!” pamatprincipu ieviešana caur tikumiem – 

godīgums, drosme, savaldība un solidaritāte. 

Labiekārtot Babītes vidusskolas iekšpagalmu. 

Pārplānot Babītes vidusskolas pagrabu (bijušās garderobes) par STEM jomas interešu izglītības 

pulciņu laboratoriju. 

 

 MĒRĶIS  

1. Turpināt pilnveidot formatīvo vērtēšanu, snieguma līmeņu aprakstu izstrādi un izglītojamo 

pašvērtējuma prasmju nostiprināšanu, sociālemocionālo mācīšanos. 



2. Uzsākt padziļināto kursu un specializēto kursu apguvi 12. klasēs un nodrošināt projekta 

darba izstrādi izglītojamajiem.  

3. Ieinteresēt izglītojamos par STEM jomas mācību priekšmetiem. 

4. Nodrošināt drošu, estētisku un sakoptu skolas vidi . 

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

1. Notikušas pedagogu mācības  par pilsonisko līdzatbildību, izmantojot “Līderis manī” pieeju 

2022. gada augustā.  

2. Notikusi starpdisciplināru mācību priekšmetu materiālu izstrāde un aprobācija mācību un 

audzināšanas procesā 3.,6.,9.,12.klasēm.  

3. Notikusi pedagogu sadarbība, savstarpējā mācīšanās un mācību stundu vērošana, sniegta 

atgriezeniskā saite pedagogiem. 

4. Google Drive papildināts ar metodiskajiem un labās prakses materiāliem.  

5. Organizēta pieredzes apmaiņa kādā no Latvijas izglītības iestādēm. 

6. Uzsākta sistēmiska pārmaiņu procesa “Līderis manī” apguve par paradumu maiņu 

3.,6.,9.,12.klasēs.  

7. Uzsākta padziļināto kursu un specializēto kursu apguve 12. klasēs. 

8. Aktualizēta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ņemot vērā jaunajā valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktās prasības. 

9. Notikuši tālākizglītības kursi pedagogiem par konfliktu, tā efektīva risināšanu un kristisko 

domāšanu. 

10. Atbalsta personāls sniedz atbalstu izglītojamajiem. 

11. Individualizēts un diferencēts darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem.  

12. Turpinās individuālas konsultācijas par izglītojamo karjeras plānošanu.  

13. Notikušas izglītojošas aktivitātes Eko skolas programmas ietvaros. 

14. Notikušas nodarbības profesionālās pilnveides izglītības programmā jauniešiem un 

pedagogiem “Panākumu Universitāte”. 

15. Notikušas programmas “Junior Achievement Latvija” aktivitātes. 

16. Notikušas nodarbības Rīgas Tehniskās Universitātes Bērnu un jauniešu universitātē. 

17. Turpinās dalība projektā PUMPURS. 

18. Turpinās cieša pedagogu un vecāku sadarbība. 

19. Izveidota cieša izglītojamo pašpārvaldes un izglītības iestādes vadības sadarbība. 

20. Labiekārtots Babītes vidusskolas iekšpagalms. 

21. Izveidotas STEM jomas interešu izglītības pulciņu laboratorijas. 

22. Tiek turpināts atjaunot informāciju tehnoloģijas. 

23. Notikušas aptaujas izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem mācību un audzināšanas 

procesa analīzei. 

 

 

 

Direktore     Ilze Rozenberga 


