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Balvu Valsts ģimnāzijas attīstības plāns

SKOLAS MISIJA
Profesionāla skolēnu sagatavošana tālākizglītības un dzīves ceļam pozitīvā, izaugsmi atbalstošā,
kultūrvidē, kurā norit nepārtraukta, pratībās balstīta mācību un audzināšanas procesa modernizācija un
interaktīvo prasmju apguve, audzinot vērtīborientētas personības, kas spēj mīlēt, cienīt, būt radošas un
tolerantas, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgas
kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā mūsdienu pasaulē.

SKOLAS VĪZIJA
Balvu Valsts ģimnāzija - progresīva, atpazīstama, skolēniem, skolotājiem un vecākiem labvēlīga,
tradīcijām bagāta - skola ar sakārtotu infrastruktūru, kura darbojas kā reģionālais vispārējās izglītības
metodiskais centrs, nodrošina radošu un pratībās balstītu mācību un audzināšanas darbu, izmanto
mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas, valodas un projektus, iedzīvina globālās izglītības tendences un
saglabā nacionālo identitāti.

SKOLAS VĒRTĪBAS
ATTĪSTĪBA
CIEŅA
LĪDZATBILDĪBA
SADARBĪBA
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2017./2018.m.g.
PRIORITĀTE
MĒRĶIS

NOVĒRTĒŠANAS
KRITĒRIJI

1. Metodiskā darba sistēmas pārstrukturēšana pārejai uz jauno, pratībās balstīto mācību saturu,
vērtīborientēts mācību un audzināšanas process, skolas telpu un sporta kompleksa renovācija.
1. Organizēt efektīvu, skolēncentrētu mācību procesu, pārveidojot metodiskā darba sistēmu.
2. Sekmēt vērtīborientētu audzināšanas procesu, vērstu uz sadarbības prasmju attīstību,
akcentējot cieņpilnu attieksmi un ekoloģisku dzīvesveidu.
3. Sakārtot skolas iekštelpu infrastruktūru, renovēt sporta stadionu, iegādāties un uzstādīt IT
aprīkojumu.
1. Notikusi starpdisciplinārā metodiskā darba grupu izveide.
2. Notikusi ārējo ekspertu piesaiste stundu vērošanā, sniegta refleksija skolotājiem un vadības
grupai.
3. Notikusi pieredzes apmaiņa Liepājas izglītības iestādēs.
4. Notikusi mācību materiālu izstrāde un aprobācija mācību stundās.
5. Notikuši tālākizglītības kursi skolotājiem par mācību stundas modelēšanu.
6. Notikusi starpnovadu izglītības darbinieku konference.
7. Notikuši profesionālās pilnveides semināri klašu audzinātājiem.
8. Notikusi meistarklase sadarbības prasmju veicināšanai un vērtību integrēšanai izglītības
procesā.
9. Notikusi Edurio aptauja skolēniem, skolotājiem un vecākiem.
10.Notikušas izglītojošas aktivitātes Eko programmas ietvaros.
11.Notikusi skolas un sporta infrastruktūras renovācija, IT aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.
12.Uzsākts projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
13.Notikuši tālākizglītības kursi starpnovadu metodisko apvienību vadītājiem un skolas
administrācijai.
14.Notikušas aktivitātes Erasmus+ un Nordplus projektu ietvaros.
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DARBĪBAS
Starpdisciplinārā metodiskā darba grupu
izveide
Ārējo ekspertu piesaiste mācību stundu
vērošanā un refleksijas sniegšanā

ATBILDĪGAIS
V.Muldiņa
I.Konivale
I.Paidere
V.Muldiņa
I.Paidere

LAIKS

RESURSI

Septembris

Rīgas Juglas vidusskolas direktores
A.Melles izglītojoša lekcija par
metodiskā darba
pārstrukturēšanu/organizēšanu
Mūžizglītības un kultūras institūta
,,Vitae” eksperti I.Dziedātāja,
R.Ozols
Biedrības ,,Radošuma pils” lektore
D.Jaunzeme,
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas IT
skolotāji

Oktobris

Pieredzes apmaiņa un seminārnodarbības
Liepājas 1.Valsts ģimnāzijā, Liepājas
Raiņa 6. vidusskolā un PII ,,Saulīte”

V.Muldiņa
I.Paidere

Oktobris

Skolotāju metodisko materiālu izstrāde un
aprobācija mācību stundās
Tālākizglītības kursi skolotājiem par
mācību stundas modelēšanu

V.Muldiņa

Novembris-janvāris

V.Muldiņa

Marts

V.Muldiņa
I.Paidere
D.Mediniece
I.Paidere

Marts

Starpnovadu izglītības darbinieku
konference
Profesionālās pilnveides seminārs
starpnovadu izglītības darbiniekiem ,,Es
pasaulē- pasaule manī”
Radoša meistarklase sadarbības prasmju
veicināšanai un vērtību integrēšanai
izglītības procesā skolotājiem un
skolēniem
Edurio aptaujas skolēniem, skolotājiem un
vecākiem

Ventspils Valsts ģimnāzijas
direktora vietnieks metodiskajā jomā
O.Kaulēns

Novembris, janvāris

Cēsu 2.pamatskolas skolotāja
M.Strade

D.Mediniece
I.Paidere

Septembris,
februāris

Drāmas pedagoģijas pasniedzēja
A.Šteina

V.Muldiņa

Aprīlis, maijs
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Eko rīcības nedēļas, forumi, meistarklases,
programmas “Mammadaba” aktivitātes
Skolas un sporta infrastruktūras
renovācija, IT aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana
Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai

Kvalitatīvas izglītības katram bērnam
nodrošināšana, ieviešot un īstenojot
kompetenču pieeju mācību saturā, 36 h
kursi
Kompetencēs balstītas izglītības satura un
metodikas izpēte Erasmus+ un Nordplus
projektu ietvaros

D.Mediniece
I.Useniece
V.Učelniece
I.Paidere
A.Stucka
M.Baikova
I.Konivale
V.Muldiņa
D.Mediniece
A.Stucka
I.Paidere
V.Muldiņa
I.Paidere

I.Paidere
V.Muldiņa
I.Konivale
D.Mediniece
A.Stucka

Septembris-maijs

Maijs, jūnijs, jūlijs,
augusts

ES struktūrfondu līdzekļi, Balvu
novada Domes finansējums

Decembris-augusts

VISC projekts

Novembrisdecembris

Mūžizglītības un kultūras institūts
,,Vitae”

Septembris- augusts

ES struktūrfondu projekti
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2018./2019.m.g.
Balvu Valsts ģimnāzijas atpazīstamības, piederības un izcilības sekmēšana, akcentējot skolēnu
pozitīvu izaugsmes dinamiku, patriotisko un pilsonisko audzināšanu un karjeras izglītību drošā un
estētiskā vidē.
1. Sekmēt pozitīvu skolēnu izaugsmes dinamiku, akcentējot skolēncentrētu, vērtīborientētu un
MĒRĶIS
digitālajās pratībās balstītu mācību procesu un darbu ar talantīgajiem skolēniem.
2. Organizēt un piedalīties Latvijas simtgades pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos
sadarbībā ar vecākiem un sabiedrību.
3. Nodrošināt tālākizglītības pasākumus starpnovadu un reģiona pedagogiem par jaunā, pratībās
balstītā mācību satura ieviešanu.
1. Realizēts projekts ,, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
NOVĒRTĒŠANAS
2. Notikusi jaunu metožu aprobācija projektu ietvaros.
KRITĒRIJI
3. Notikušas 2 konferences izglītības darbiniekiem starpnovadu, reģiona mērogā.
4. Notikuši pasākumi Latvijas 100-gades pasākumu cikla ietvaros.
5. Notikušas aktivitātes skolēnu debašu prasmju attīstīšanā.
6. Organizētas skolas un vecāku sadarbības stiprināšanas aktivitātes.
7. Notikuši karjeras atbalsta pasākumi.
8. Uzstādīti skapīši skolēnu mantām.

PRIORITĀTE

DARBĪBAS
Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai

ATBILDĪGAIS
I.Konivale
V.Muldiņa
D.Mediniece
A.Stucka
I.Paidere

LAIKS

RESURSI

Decembris-augusts

VISC projekts
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Kompetencēs balstītas izglītības satura un
metodikas aktualizēšana mācību un
audzināšanas procesā Erasmus+ un
Nordplus projektu ietvaros
Kompetencēs balstītas izglītības satura un
metodikas apguve un tālākizglītības
pasākumu organizēšana Balvu, Baltinavas
un Rugāju novadu kopas un reģiona
izglītības darbiniekiem
Izglītības darbinieku konference Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadu kopas un
reģiona pedagogiem
Latvijas 100-gades pasākumu
organizēšana, akcentējot pilsonisko un
patriotisko audzināšanu
Debašu, līderības un komunikatīvo
prasmju attīstīšanas nodarbības skolēnu
pozitīvas izaugsmes dinamikas sekmēšanai
Izglītojošu lekciju un meistardarbnīcu
organizēšana pozitīvas sadarbības ar
vecākiem stiprināšanai
Projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanas pasākumi
Drošas un estētiskas vides izveide,

I.Paidere
V.Muldiņa
I.Konivale
D.Mediniece
A.Stucka
I.Paidere
V.Muldiņa
I.Konivale
D.Mediniece
A.Stucka
I.Paidere
V.Muldiņa
I.Konivale
D.Mediniece
A.Stucka
D.Mediniece

Septembris - augusts

ES struktūrfondu projekti

Septembris- augusts

VISC un IZM organizētās
apmācības, lektoru piesaiste

Oktobris, marts

Lektoru piesaiste, IZM un Balvu
novada Domes finansējums

I.Paidere
V.Muldiņa
I.Konivale
D.Mediniece

Septembris- maijs

D.Mediniece

Septembris-maijs

D.Mediniece

Septembris-maijs

Karjeras konsultanta piesaiste

I.Paidere

Septembris-maijs

Balvu novada Domes finansējums

Septembris-maijs
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IAC lektore I.Irbīte
Mūžizglītības un kultūras institūta
,,Vitae” lektore A.Šteina
Balvu Valsts ģimnāzijas absolventu
piesaiste
Lektoru ( vecāku, skolotāju)
piesaiste

iegādājoties un uzstādot skapīšus skolēnu
personisko mantu glabāšanai

2019./2020.m.g.
VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” vispārējās izglītības satura, pieejas
mācībām un vērtībizglītības pēctecīga ieviešana
1.Uzsākt mācīšanas pieejas maiņu, izmantot jauno mācību saturu, mācību programmas un materiālus,
MĒRĶIS
akcentējot 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.
2. Izmantot izglītošanas procesā mūsdienīgus mācību un digitālos līdzekļus, pilnveidojot skolēnu
lietpratības un caurviju prasmes.
3.Pilnveidot skolas ārējās vides sakārtošanu, veicot apzaļumošanas darbus.
NOVĒRTĒŠANAS 1. Notikusi jaunā mācību satura izskaidrošana vecākiem.
2. Notikusi ārējo ekspertu piesaiste jaunā mācību satura ieviešanas procesa veiksmīgai norisei.
KRITĒRIJI
3. Veikti ārējās vides apzaļumošanas darbi.
4. Organizētas 2 izglītojošas konferences starpnovadu un reģiona skolu pārstāvjiem.
5. Notikusi dalība 12.Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
6. Notikuši pasākumi radošuma un pašizziņas prasmju attīstīšanai.

PRIORITĀTE

Balvu Valsts ģimnāzijas attīstības plāns

DARBĪBAS
Mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņas
skaidrošana vecākiem un sabiedrībai
(seminārs,informatīva sapulce).
Ārējo ekspertu piesaiste jaunā mācību
satura ieviešanas procesā, refleksijas
sniegšana
Ārējās vides sakārtošana, veicot
apzaļumošanas darbus
Izglītības darbinieku konference Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadu kopas un
reģiona pedagogiem
Skolēnu līdzdarbošanās prasmju pilnveide,
gatavojoties dalībai 12.Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos
Radošuma un pašizziņas prasmju
pilnveides pasākumi skolēniem,
skolotājiem un vecākiem

ATBILDĪGAIS

LAIKS

RESURSI

I.Paidere
V.Muldiņa
I.Konivale
D.Mediniece
A.Stucka
I.Paidere
V.Muldiņa

Septembris, oktobris

Lektoru, Balvu un Rugāju novadu
pilotskolu administrācijas pārstāvju
piesaiste

Septembris- maijs

IZM, VISC u.c. institūciju ekspertu
piesaiste

I.Paidere

Septembris- maijs

Balvu novada Domes finansējums

I.Paidere
V.Muldiņa
I.Konivale
D.Mediniece
D.Mediniece

Oktobris, marts

Lektoru piesaiste, IZM un Balvu
novada Domes finansējums

I.Paidere
V.Muldiņa
I.Konivale
D.Mediniece

Septembris-jūlijs

Septembris-maijs
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Interešu izglītības speciālistu
piesaiste, Balvu novada Domes
līdzfinansējums
Lektoru piesaiste

