
Ogres Valsts ģimnāzijas attīstības plāns 

2019. – 2021. gadam 

Vīzija: ”Jaunietis, kā sevis apzināta personība” 

Misija: “Jaunietis apzinās savas stiprās puses. Izvirza nākotnes mērķus. Nebaidās tos sasniegt kļūdoties. No kļūdām mācās” 

Vērtības: mērķtiecīgums, atbildība, sadarbība, uzdrīkstēšanās. 

 

  2019. 2020. 2021. 

Nepieciešamās pārmaiņas Pedagogi ievēro vienotu 

mācīšanas pieeju 

Mācību metožu 

aktualizācija. 

 

 Atgriezeniskā saite 

Mācību stundu vērošana 

un analīze 

Mācību stundu vērošana 

un analīze 

Galvenās darbības  Skolēnu un skolotāju 

fokusgrupas par mācīšanas 

metodēm. 

 

Pedagoģiskās padomes 

sēdes, semināri par 

atgriezenisko saiti. 

 

 Skolēnu fokusgrupas par 

mācīšanās metodēm. 

Veicināta mācību stundu 

vērošana, to analīze ar 

metodiķa līdzdalību. 

Brīvprātīga mācību stundu 

vērošana pie kolēģiem. 

 

Mācību stundu analīze pēc 

vienotas pieejas. 

 

Atgriezeniskā saite. 

Citu līdzdalība  Skolas gada grāmata 

“Centība - panākumu 

atslēga” 

Atklātās mācību stundas 

 

Skolas gada grāmata 

Atklātās mācību stundas 

 

Skolas gada grāmata 
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Vērtības: mērķtiecīgums, atbildība, sadarbība, uzdrīkstēšanās. 

  2019. 2020. 2021. 

Nepieciešamās pārmaiņas Skolēniem ir mērķis Skolēni izvērtē, apzinās 

savus “+” un “-“ 

Skolēni   zina savu mērķi Stipro pušu pielietojums 

mērķu sasniegšanā 

 

 

Galvenās darbības  Individuāls darbs mērķa sasniegšanā ( projekti Erasmus +, olimpiādes, SMU, Karjeras 

dienas) 

Katrs skolēns definē savu izglītības mērķi, nosprauž uzdevumus. 

1. Centības balva ( pielikums Nr1.). 

2. Klases audzinātājas un karjeras konsultanta palīdzība “+”, “-“ un talantu 

izzināšanā 

3. Skolēnu līdzdalība skolas darbībā – zināšanas praksē  ( Piemēram, skolas 

mājas lapas izveide, pasākumu organizēšana, attīstības plānošana...) 

 

Citu līdzdalība  Vecāku anketēšana par to, 

kas jauniešiem patīk, 

padodas 

 

Sadarbība ar absolventiem, 

viņu pozitīvā pieredze 

Sadarbība ar absolventiem, 

viņu pozitīvā pieredze. 

 

Sadarbība ar 

uzņēmumiem, 

augstskolām. 

Sadarbība ar absolventiem, 

viņu pozitīvā pieredze 

 

Sadarbība ar 

uzņēmumiem, 

augstskolām. 

Vecāki organizē “Talantu konkursu” 
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  2019. 2020. 2021. 

Nepieciešamās pārmaiņas Skolotāji pilnveidojas kā 

personības 

Informētība par 

jaunākajiem pētījumiem 

 

 

Skolotājs – paraugs, piemērs 

Galvenās darbības  Informatīvie rīti pa 

MK 

 

Kursi, semināri 

Skolotāja darba 

novērtēšana, 

atzinības 

 

Skolotāja darba 

novērtēšana, 

atzinības 

 

Skolotāja darba 

novērtēšana, 

atzinības 

 

Citu līdzdalība  Psihologa Ulda Pāvula 

lekcija par jaunākajiem 

pasaules pētēijumiem 

izglītības jomā. 

 

Pieredze ārzemēs 

Erasmus+ ietvaros 

 

 

Tikšanās ar sabiedrībā 

zināmām personībām 

 

Pieredze ārzemēs 

Erasmus+ ietvaros 

 

Pieredzes apmaiņas 

braucieni 

 

Pieredze ārzemēs 

Erasmus+ ietvaros 
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  2019. 2020. 2021. 

Nepieciešamās pārmaiņas Vienots skolas 

drabības 

izvērtējums 

Skolas pašvērtējuma izveide – 

vienkāršs, visiem saprotams, 

uzskatāms 

 

 

Skolas pašvērtējuma 

izveide – vienkāršs, visiem 

saprotams, uzskatāms 

Jauns  skolas attīstības 

plāns. 

 

Izmaiņas Skolas nolikumā 

saistībā ar izmaiņām 

izglītības sistēmā 

Galvenās darbības  Racionalāku pašvērtējuma 

izveides formu 

meklējumi. 

 

Mācīšanās pierādījumu 

lapa ( pielikums Nr2) 

 

 

 

Vienota pašvērtējuma 

formas izveide grupās, 

skolā kopumā. 

 

Mācīšanās 

pierādījumu lapa 

 ( pielikums Nr2) 

 

Darba grupu kopdarbība. 

 

 

Mācīšanās 

pierādījumu lapa    

( pielikums Nr2) 

 

Citu līdzdalība  IZM aktualitātes 

 

 

 

Ogres novada dokumentācijas, attīstības koncepcijas 
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  2019. 2020. 2021. 

Nepieciešamās pārmaiņas Jaunais lietpratības 

(kompetenču)  

standarts 

 

 

Jauno standartu izpēte Jauno standartu ieviešana Jauno standartu ieviešana 

Galvenās darbības  MA darbs 

 

MK kopdarbs 

 

Konferences, kursi, 

semināri 

 

Vadības grupas dalība 
seminārā  "Kompetenču 
pieeja mācību saturā"54h. 

Vadības grupas un MK 

sadarbība 

 

Mācību materiālu un 

līdzekļu atbilstības 

izvērtējums jaunajam 

standartam. 

 

Mācību stundu inovācijas 

Pozitīvās pieredzes 

pārņemšana 

 

Mācību materiālu un 

līdzekļu iegāde atbilstoši 

jaunajam standartam. 

 

Mācību stundu inovācijas 

Citu līdzdalība  MA darbība Ģimnāzijas padomes ieteikumi 

 

 

 

 


