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Sakopta skolas, pirmsskolas grupu un apkārtējā vide.



Tiek uzturēta kārtībā un aktīvi izmantota jaunā sporta zāle ne tikai skolas, bet
arī pagasta un novada vajadzībām.

 Augsti skolēnu sasniegumi Dagdas un Krāslavas novadu apvienotajās
olimpiādēs latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, vēsturē, kā arī Dagdas
novada krievu valodas ( kā svešvalodas), vizuālās mākslas, mājturības un
tehnoloģiju olimpiādēs.


2.vieta iegūta Latgales reģiona skolēnu skatuves runas konkursā.



1.vieta angļu valodas konkursā “Spelling Bee 2019”.



3.vietu Valsts 6. mājsaimniecības olimpiādē ieguva 12.klases skolniece.



Piedalīšanās Dagdas novada, Latgales reģiona un Latvijas skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencēs.
1.pakāpes diploms Dagdas novada 4. klašu skolēnu Mazo pētniecisko darbu
konferencē.
1. un 2. pakāpes diplomu ieguve matemātikā, valodniecības un
literatūrzinātnē, medicīnā un veselības zinātnē, vēsturē un arheoloģijā Dagdas
novadā.
1.pakāpes diplomu ieguve matemātikā, 3.pakāpes diploms valodniecībā un
literatūrzinātnē, atzinība medicīnā un veselības zinātnē Latgales reģionā.
Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2.pakāpes
diploms matemātikaā.



28 2.-11. klašu skolēni iesaistījās starptautiskajā matemātikas konkursā
„Ķengurs”.



Risinot karjeras izglītībai izvirzītos uzdevumus, skolēni piedalās ESF projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēs –
karjeras spēlēs Andzeļu BJC, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem Dagdas
vidusskolā, “SKILLS Latvija 2019” Ķīpsalas izstāžu centrā, ekskursijā “Būvē
savu karjeru laukos” Robežniekos, Indrā.



Pamatskolas un vidusskolas skolēni ieguva godalgoto 2.vietu Latvijas
Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā diena 2018” pasākumā un
saņēma speciālos ielūgumus Arēnā Rīga noskatīties Rīgas Dinamo spēli ar
kādu no KHL hokeja klubiem.

.



Augstus rezultātus gūst skolas volejbola komandas. 2003.-2004.gadā dzimušie
zēni Latgales reģiona skolēnu finālsacensībās volejbolā ieguva godalgotu
2.vietu.



Skola iesaistījusies ESF projektos „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” (projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001) un
„Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)



Pirmsskolas grupas “Bitītes” skolotājas dalījās pieredzē ar Dagdas novada
pedagogiem pasākumā “Bērna pētnieciskā darbība pieaugušo radītajā vidē
caur rotaļām”.



Pateicoties projektam ERASMUS+ pirmsskolas grupu teritorijā audzējām
augus no Spānijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas.

