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Viens no skolas pastāvēšanas pamatiem ir 

vienotas un vērtīgas tradīcijas. Tā 2016. 
gada 1. septembrī, apvienojoties 3 
dažādu skolas ēku klašu kolektīviem un 
skolas darbiniekiem, tika atzīmētā pirmā 

kopīgā Zinību diena.





Ceļā uz vienotām vērtībām un izpratni



Mācību darbā: nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu, 
īstenojot diferencētu pieeju darbā ar skolēniem un 
sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem.

Audzināšanas darbā: skolēnu saliedēšana. Skolu tradīciju 
respektēšana, vienlaikus organizējot jaunus pasākumus, 
kuros skolēni sadarbojas atbilstoši vecumposmiem.

Mācību gada galvenie mērķi



Skolēni piedalījušies 16 valsts/ novada 
organizētajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs.

Godalgotas vietas ieguvuši 102 skolēni:
• 2.-4.klašu  grupā 23 skolēni;
• 5.-9.klašu grupā 51 skolēni;
• 10.-12.klašu grupā 28 skolēni;
56 skolēni piedalījušies reģionālajās/ starpnovadu olimpiādēs.
Skolēni piedalījušies 5 Valsts olimpiādēs.
Valsts olimpiādē bioloģijā – 3.vieta.

27.aprīlī - pasākums olimpiāžu uzvarētājiem un viņu ģimenēm



Diagnosticējošajos darbos
diagnosticē skolēnu  prasmes un vispārējās 
domāšanas prasmes dažādos kompetences 
līmeņos.



Kompetence –
nepieciešamās zināšanas,
profesionālā pieredze,
izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā,
prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā 

darbībā.



«Kompetenču pieeja mācību saturā» 

Tiks izglītoti skolotāji, mācību stundās tiks ieviests jauns saturs un jaunas mācību metodes



Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja izglītojamais:
• visos mācību priekšmetos ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav 

zemāks par «4»ballēm vai aprakstošu vērtējumu 1.-3.klasē tajos 
mācību priekšmetos, ko nevērtē ar atzīmi;

• ir saņēmis ne vairāk kā 1 pēcpārbaudījumā vērtējumu, kas zemāks 
par «4»ballēm.



• nepietiekams vērtējums 1 vai vairākos mācību priekšmetos;
• gada vērtējums nav saņemts;
• kavējumu dēļ nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību 

sasniegumus semestrī vai gadā.



• mācību pasākumu skaits nedēļā nav mazāks kā mācību stundu 
skaits nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā; 

• mācību pasākumu ilgums nepārsniedz 2 nedēļas;
• skola par mācību pasākumiem un to norises termiņiem informē 

skolēnu un viņa vecākus;
• papildu mācību pasākumu noslēgumā (ne vēlāk kā līdz nākamā 

mācību gada sākumam) par noteiktajos mācību pasākumos apgūto 
mācību saturu tiek organizēti pēcpārbaudījumi.



Mērķis:  veicināt pozitīvu uzvedību un attīstīt emocionālo 
inteliģenci.

cieņa
atbildība

drošība



Skolā darbojas Atbalsta komanda, kuras 
ietvaros 2 psiholoģes (I.Rieksta (tālrunis: 28649864) un 
I.Taube (tālrunis: 26139284) ) sniedz atbalstu gan 
individuālajās, gan grupu konsultācijās, veic 
skolēnu testēšanu un mācību procesa 
vērošanu ar analīzi un rekomendācijām 
turpmākajam darbam.



Skolas logopēdes 
(Ā. Baumane, M. Pīterniece) palīdz skolēniem 
ar runas traucējumiem. 



Savukārt sociālais pedagogs (L. Kukurāne) atbalsta 
skolēnus socializācijas procesos, kas paredz 
drošības, pienākumu un tiesību pārraudzību, 
atbalstu mācīšanās un dažādos saskarsmes 
jautājumos.



Mācību darbā: nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās 
procesu, īstenojot diferencētu pieeju darbā ar skolēniem 
un sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem.

Audzināšanas darbā: skolēnu saliedēšana. Skolu tradīciju 
respektēšana, vienlaikus organizējot jaunus pasākumus, 
kuros skolēni sadarbojas atbilstoši vecumposmiem.

Mācību gada galvenie mērķi



kas ir ne tikai skolas finansēti:

• Robotika

• Teātra pulciņš

• Debašu pulciņš

• Koris

• Ansamblis

• Vācu valoda

• Vizuālās mākslas pulciņš

• Florbols

• Kora «Lido» studija

• Koris «Lido»

• Popgrupa «OKAY»

• Ģitārspēle

• Ķīniešu valoda

u.c.



• Roboti soļo Eiropā
• SELFY - saglabāsim dzīvību uz Zemes jaunatnei
• Zinātņu integrēta apmācība - panākumu atslēga 

jauniešu izglītošanā



71  Smiltenes  
vidusskolas 

10.-12.klašu skolēns 
ik mēnesi saņem stipendiju 

atbilstoši ieguldītajam 
darbam, mācību 

sasniegumiem un 
sabiedriskajai aktivitātei. 



Plānoti:

12.04. Putnu dienas  5.klasēm 
12.-13.04. Karjeras dienas
24.-28.04. Talkas
3.05.   atzīmēsim Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu, veidojot 

dažādu materiālu pīnes kā veltījumu Latvijai
11.05.  Mātes dienas pasākums Dakteru un Dārza ielas skolēniem
12.05.  Mātes dienas pasākums Rīgas ielas skolēniem
26.05.  Sporta diena
29.-30.05. Radošās dienas
31.05.  konkursa «Gada skolēns» uzvarētājiem pieņemšana pie direktores
31.05. Liecību izsniegšana
1.06. Sākas skolēnu brīvlaiks



• Pēdējā mācību diena 31.maijs.
• 29. - 31.maijs – alternatīvās nodarbības.
• 9. un 12.klašu skolēniem pēdējais zvans 12.maijā.
• 5.maijs (piektdiena) – brīvs.
• 13.maijs (sestdiena) – darba diena.

Kā strādājam līdz mācību gada beigām?



Par plānotajiem pasākumiem Smiltenes vidusskolā 
un gaidāmajiem notikumiem informācija:

skolas mājas lapā www.svs.edu.lv



Par plānotajiem pasākumiem Smiltenes vidusskolā 
un gaidāmajiem notikumiem informācija:

facebook.com/SmiltenesVidusskola
twitter.com/SmiltenesVSK skolas kontā. 




