Dagdas vidusskolas
darba labās prakses
piemēri
Vija Gekiša
Dagdas vidusskolas direktore
2017. gada 23. augusts

Mācību darbs
4.-12. klašu skolēnu skaits,
kuri mācību gadu beidza
labi un teicami

4.-12. klašu skolēnu skaits,
kuri mācību gadu pabeidza
teicami

55

44

Olimpiāžu rezultāti
Piedalījās

111
skolēni
54 skolēni
ieguva
vietas un
atzinības
20 pirmās
vietas, t.sk., 1
Latgales
reģiona
olimpiādē

22 otrās
vietas, t.sk.,
3 Latgales
reģiona
olimpiādē

11 atzinības,
t.sk.,1 Valsts
olimpiādē,
2 Latgales
reģiona
olimpiādē
22 trešās
vietas, t.sk.,
2 Latgales
reģiona
olimpiādē

Godalgotās vietas
valsts un Latgales reģiona konkursos
 Godalgotā vieta eseju un video uzrunu konkursā “Mana kā Valsts
prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”
 2. vieta un atzinība valstī konkursā “Gaišie prāti”
 Divi 1. pakāpes diplomi skatuves runas konkursā Latgales
reģionā,
 2. pakāpes diploms skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni”
Latgales reģionā
 Divi 2. pakāpes diplomi skatuves runas konkursā Latgales
reģionā
 2. pak. diploms ansamblim “Rasas pilieni” vokālās mūzikas
konkursā “Balsis 2017”
 2. pak. diploms jaukto koru skatē “Kalniem pāri” Latgales reģionā
 1.vieta, 3. vieta un trīs atzinības Latgales SZPD konferencē

Godalgotās vietas
valsts un Latgales reģiona konkursos
 2. vieta vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Latvijas
toņi un pustoņi” Latgales reģionā
 Atzinība Vislatvijas jaunrades darbu konkursā “Es esmu vaļējas
durvis” (R. Mūks)
 2. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu VIA, instrumentālo
ansambļu un Pop grupu festivālā-konkursā “No baroka līdz
rokam” Latgales reģionā
 2. vieta satiksmes drošības konkursā “Gribu būt mobils”
pusfinālā Daugavpils reģionā
 1. vieta komandu sacensībās Latvijas Mazpulku XXII sporta
spēlēs
 Dalība ZZ čempionāta pusfinālā un finālā

Godalgotās vietas sporta sacensībās
Dagdas vidusskolas sasniegumi sportā 2016./2017. māc. gadā.
Olimpiskā diena (23. 09.2016)
Pamatskolu kopvērtējumā Dagdas vidusskolai 1. vieta
1.vieta
2. vieta

3. vieta

Stafetes skrējiens

3

2

3

Skautbols

2

3

3

Rudens kross 2016 Dagdas novadā (29. 09.2016)
vieta
1.vieta
2. vieta
3. vieta
Skolēnu skaits
4
4
8
Rudens kross 2016 Krāslavas novadā (04.10.2016)
vieta
1.vieta
2. vieta
3. vieta
4. vieta
5. vieta
Skolēnu
4
3
5
3
1
skaits
Volejbols A grupa Krāslavā, 18.10.2016 -3.vieta zēniem 2. vieta meitenēm
Volejbols Krāslavas novadā B grupa (09.11.2016.)- 4.vieta zēniem
Tautas bumba Dagdas novadā (17.01.2017.)
1.vieta Dagdas vidusskolas 1. komanda
2.vieta Dagdas vidusskolas 2.komanda
Dagdas novada meiteņu florbola sacensības C grupā 23.02.2017. 1. vieta un 3. vieta
Dagdas novada zēnu florbola sacensības C grupā 23.02.2017. 1. vieta un 2. vieta
Dagdas novada zēnu florbola sacensības B grupā 09.02.2017. 1. vieta
Krāslavas un Dagdas novada sacensības ,,Vieglatlētu kauss’’ 27.04.2017. A grupa zēniem – 2. vieta
Krāslavas un Dagdas novada sacensības ,,Vieglatlētu kauss’’ 27.04.2017. B grupa meitenēm – 3. vieta
Krāslavas un Dagdas novada sacensības ,,Vieglatlētu kauss’’ 27.04.2017. B grupa zēniem – 1. vieta
Krāslavas un Dagdas novada sacensības četrcīņa vieglatlētikā 10.05.2017. C grupā meitenēm – 2. vieta
Krāslavas un Dagdas novada sacensības četrcīņa vieglatlētikā 10.05.2017. C grupā zēniem – 1. vieta
Latgales reģiona vieglatlētikas sacensības 12.05.2017. zēnu komandai ,,B’’ gr. - 3. vieta
Krāslavas novada volejbola sacensības C grupa meitenes 11.05.2017. 1.vieta

Karjera
• Dalība karjeras nedēļā
• Karjeras stunda kopā ar Dagdas vidusskolas absolventiem
• 38 skolēni piedalījās «Ēnu dienā 2017»
• Izstādes ,,Skola – 2017”apmeklēšana
• Swedbank ekspertu stunda par uzņēmējdarbību
• Swedbank mācībstunda ,,Dzīvei gatavs”
• Dalība uzņēmējdarbības rīkotajā
seminārā ,,Īsteno savu sapni par biznesu”
• Latvijas Lauku konsultāciju centra un Meža konsultāciju
pakalpojuma centra rīkotie pasākumi

Ceļā uz Latvijas simtgadi
• Ziedu bumbas Latvijai
• Skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku sadziedāšanās
Tēvzemes mēnesī ,,Dziedot dzimu, dziedot augu
Latvijai”
• Labie darbi Latvijai
• Pilsētas nedēļa ,,Dagdai – 25”
• Filmas ,,Melānijas hronika” skatīšanās skolā, diskusija
par to
• Novadmācības stunda ar RTA profesori Ilgu Šuplinsku
• Akcija ,,Apskāviens skolai”

Sadarbība ar ārzemju partneriem
• Sadarbības līguma parakstīšana ar Polijas Narevkas
ģimnāziju
• Dalība starptautiskā konferencē Visaginā
• Skolas delegācijas brauciens uz Čehiju, Austriju un
Ungāriju
• Dalība Gētes institūta rīkotajā projektā. Godalgotā
vieta Gētes institūta rīkotajā konkursā ,,Gaišie prāti”
kā iespēja skolniecei mācīties Vācijā
• Verhņedvinskas ģimnāzijas skolēnu un skolotāju
pieredzes apmaiņa mūsu skolā
• Dagdas vidusskolas delegācija Verhņedvinskā

Dalība projektos
•
•
•
•

Erasmus+
Sabiedrība ar dvēseli
Runājot par alkoholu
UNESCO nedēļa 2016

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mācību procesa daudzveidība

Tehno Buss skolā
Mācāmies garšīgi
Zaļais restarts
Mācību stundas dabas izglītības centros ,,Rāzna”,
,,Andrupenes lauku sēta”, ,,Ķepa”, ,,Jaundome”
NATO karaspēka pārstāvji skolā
Zvaigznīšu klubiņa aktivitātes*
Uzvedums ,,Laimes lācis”
http://www.uzdevumi.lv/ izmantošana
Radošās darbnīcas jūnijā
Lielākās ielu kultūras un jauniešu
kustības Chetto Games skolu tūre
Dalība akcijā ,,Atpakaļ uz skolu”. Tikšanās ar Ārlietu
ministrijas Trešo sekretāru
Projektu nedēļa

Skolas vides uzlabošana
•
•
•
•
•
•

Skolotāju garderobes un skolotāju istabas remonts
Mājturības un fizikas kabineta remonts
Siltumapgādes sistēmas daļēja nomaiņa
Sporta zāles grīdas seguma lakošana
Logu nomaiņa pagrabā
Ugunsdrošo durvju uzstādīšana

Svētki skolas kolektīvā
• Senioru dienā sadziedāšanās ar senioriem
Dagdas VSPC
• Pirmās Adventes svecītes iededzināšana ar
Dagdas Romas katoļu baznīcas dekānu P. Odiņu
• Skolas darbinieku kopīgās Ziemassvētku brokastis
• Teicamnieku sumināšana Zvaigznes dienā
Andrupenes lauku sētā

Pieredzes gūšana un sava darba
prezentācija
• Dalība 2. Starptautiskā 7. starpnovadu
pedagoģiskās pieredzes konferencē
• Skolas darba prezentācija Latvijas interešu izglītības
speciālistiem un interešu izglītības iestāžu
direktoriem
• Pieredzes apmaiņā uz Preiļiem un Limbažiem
• Skolotāju, vecāku un vecvecāku kolekciju izstāde
• Sava darba popularizēšana vietnē
http://www.dagdasvidusskola.lv/ un
http://www.dagda.lv/izglitiba.html

Paldies par uzmanību!

