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Prioritāte  

 Skolēnu pilsoniskās līdzdalības un piederības valstij veicināšana. 
 Skolas vērtību (Jaunrades, fantāzijas,  mīlestības, atbildības) integrēšana mācību un audzināšanas 

saturā mācību priekšmetu un klases stundās. 
Mērķis 

 Pilsoniskās attieksmes un pilsoniskās pozīcijas veidošana. 
Novērtēšanas kritēriji 

 Visu mācību priekšmetu un audzināšanas stundās un ārpusstundu pasākumos notiek pilsoniskās 
kompetences attīstīšana 

 Skola integrē skolas vērtības (Jaunrade, fantāzija mīlestība, atbildība) mācību un audzināšanas saturā 
mācību priekšmetu un klases stundās 

 Skolas Dome aktīvi iesaistīta skolas dzīves veidošanā 
 Skolā ir apstiprināta un tiek realizēta karjeras izvēles pasākumu programma 
 Klases audzinātāji, sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas atbalsta personālu, 

mērķtiecīgi plānojot un realizējot klases stundu tēmas atbilstoši skolas audzināšanas darba 
programmai un audzināšanas plānam 

 Skolās audzināšanas programmā ir iekļauta un realizēta Humānas pedagoģijas centra izstrādātā 
audzināšanas programma 

Uzdevumi 
 Visos mācību priekšmetos, audzināšanas stundās un ārpusstundu pasākumos jāpievērš uzmanība 

pilsoniskās kompetences attīstībai. 
 Turpināt piedalīties projektā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”. 
 Skolotājiem un klašu audzinātājiem turpināt integrēt skolas vērtības (Jaunrade, fantāzija mīlestība, 

atbildība)  mācību un audzināšanas saturā mācību priekšmetu un klases stundās. 
 Atbalstīt  Skolas Domes iniciatīvas un aktīvi iesaista skolas dzīves veidošanā. 
 Turpināt mērķtiecīgi iekļaut karjeras vadības prasmes mācību saturā mācību priekšmetu stundās. 
 Klases audzinātājiem, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas atbalsta personālu, 

mērķtiecīgi plānot un realizēt klases stundu tēmas atbilstoši skolas audzināšanas darba programmai 
un audzināšanas plānam, ievērojot vispusīguma un pēctecības principu. 

  Integrēt skolās audzināšanas programmā Humānas pedagoģijas centra izstrādātu audzināšanas 
programmu.  

 Organizēt „Labo darbu nedēļu Latvijai”, sadarbībā ar skolas Humānas pedagoģijas centru. 
 Aktīvi piedalīties labdarības akcijās. 
 Organizēt pasākumus skolēniem, lai palīdzētu attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju 

samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā. 
  Īstenot interešu izglītības programmas, kas veicinātu skolēnus būt aktīviem un radošiem ārpusstundu 

nodarbībās. 
                                                           


