Skaties uz saviem labajiem darbiem kā uz
dārgakmeņiem, kurus esi dzīvē ieguvis!
Tie ir tava mūža atalgojums
/Pēteris Donovs/
Dagdas novada izglītības iestāžu
2012./2013.m.g.

PĒRLES

Mērķi:
o Gūt ieskatu par Dagdas novada
izglītības iestāžu radošu, sekmīgu
un aktīvo darbību 2012./2013.m.g.;
o Novērtēt un lepoties ar izglītības
iestāžu sasniegumiem;
o Iedrošināt jauniem mērķiem un
izaicinājumiem.

DAGDAS VIDUSSKOLA
o Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde
vidusskolā un sākumskolā, 1. vieta valsts
ZPD.
o Skolēnu panākumi Valsts, reģiona un
Krāslavas un Dagdas novada apvienības
olimpiādēs un konkursos.
o 7. vieta volejbola sacensībās zēniem Rīgā
,,Lāse – 2013.”
o Skolotāju darba pieredzes popularizēšana
skolā, reģionā un ārzemju viesiem.
o Draudzīgā aicinājuma balvas iegūšana.
o Skolotāju ceļojumi uz Igauniju un Slovēniju.
o Koru, deju kolektīvu, vokāli instrumentālā
ansambļa panākumi.

o Skolēnu piedalīšanās angļu valodas nometnē
Igaunijā un vācu valodas nometnē Sventē.
o Piedalīšanās Starptautiskajos mūzikas un
mākslas festivālos Verhņedvinskā un
Dubrovno.
o Comenius skolu daudzpusējais projekts un
Comenius individuālās mobilitātes projekts.
o e – klases ieviešana.
o Sporta zāles remonts.
o Internāta istabiņu remonts.
o Mācību kabinetu remonti, mēbeļu iegāde,
video projektoru iegāde.

EZERNIEKU VIDUSSKOLA
o Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolu
reitingā” nominācijā „Lauku vidusskolas”
iegūta 5.vieta par labiem rezultātiem
centralizētajos eksāmenos.
o Sakopta skolas un apkārtējā vide.
o Divi skolas audzēkņi iegūst Dagdas
novadā nominācijas, ko piešķir par
augstiem rezultātiem olimpiādēs:
„Gada skolēns pamatskolā 2013” 5.- 6.
klašu grupā un
„Gada skolēns vidusskolā 2013” 10.- 12.
klašu grupā .
o Vidusskolas meiteņu komandai augsti
sasniegumi Latgales reģiona skolēnu
sporta spēlēs.

o Skolas zēnu volejbola komandas pamatskolas
grupā un meiteņu volejbola komandas
vidusskolas grupā uzvara Dagdas novada
sacensībās un novada pārstāvēšana „Lāses
kausa” finālsacensībās.
o Skolā nav otrgadnieku, visi skolēni pārcelti
nākamajā klasē. Klašu vidējās gada atzīmes
dinamika liecina par kopumā stabiliem skolēnu
mācību rezultātiem.
o Augsti skolēnu sasniegumi Dagdas un Krāslavas
starpnovadu olimpiādēs fizikā, matemātikā,
latviešu valodā un literatūrā, ekonomikā, kā arī
Dagdas novada matemātikas (5.-8.klasēm), angļu
valodas, krievu valodas ( kā svešvalodas),
vizuālās mākslas un mājturības olimpiādēs.
o Dalība 1.atklātajā valsts mājsaimniecības
olimpiādē un 3.vietas ieguve.

o Augsti skolēnu sasniegumi Dagdas un Krāslavas
starpnovadu olimpiādēs fizikā, matemātikā,
latviešu valodā un literatūrā, ekonomikā, kā arī
Dagdas novada matemātikas (5.-8.klasēm), angļu
valodas, krievu valodas ( kā svešvalodas), vizuālās
mākslas un mājturības olimpiādēs.
o Tautas tradīciju kopšana un veselīga dzīvesveida
popularizēšana , organizējot skolas ārpusklases
pasākumus: Miķeļdiena, Meteņi, Veselības un
sporta diena un citus.
o Piedalīšanās Latgales reģiona skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē un 1.pakāpes
diploma ieguve veselības mācībā.
o Kolektīva saliedēts darbs daudzveidīgu
ārpusklases darba formu izmantošanā pilsoniskajā
audzināšanā.
o Skolēnu aktīva iesaistīšanās radošo darbu
izstādēs, konkursos un skolas dekorēšanā.

ADRUPENES PAMATSKOLA
o Tautas vēstures apzināšana un kopšana:
piedalīšanās Latvijas Likteņdārza
veidošanā: skolas novēlējumi Latvijai un
līdzdalība amfiteātra akmens krāvuma
veidošanā Likteņdārzā, veiksmīga
piedalīšanā valsts konkursā „Lietas likteņu liecinieces”
o Folkloras kopas „Saiveņa” panākumi,
piedaloties Latgales un valsts mēroga
konkursos, aktīva dalība novada
pasākumos, piedalīšanās TV raidījumā
„Cytādi latviskais”

o Zaļās aktivitātes:
sadarbība ar a/s Latvijas Finieris (pētniecība un
nometne Abragciemā vasarā),
sadarbība ar Rāznas dabas parku un vides
aizsardzības pārvaldi,
sadarbība ar a/s Latvijas valsts meži: Mammasdaba
Meistaru diploms
o Sporta aktivitātes: veiksmīga piedalīšanās novada
sporta sacensībās
o Skolas tradicionālie pasākumi: Zinību diena,
Miķeļdienas tirgus, Skolotāju diena, Mārtiņdiena,
Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena,
Ziemassvētki, Pogu balle, Meteņi, Lieldienas, Mātes
dienas pasākums, Pēdējā zvaniņa svētki 9.klasniekiem, Sporta diena, izlaidums. Skolā
darbojas 17 dažādu klašu grupu pulciņi.

o Mācību ekskursijas: Daugavpils ložu rūpnīca un
cietoksnis 4.-9.klasēm, Rēzekne un Lielais
Liepukalns 1.-4.klasēm, Tehniskās jaunrades
diena Rēzeknē 6.-9.klasēm rudenī, Rēzeknes
Robežsardzes koledža un a/s Latvijas finieris
ražotne 4.-9.klasēm, Dagda un mācību centrs
„Ķepa” 1.-3.klasēm, 6. klases ekskursija uz
Stokholmu pavasarī
o Gudri skolēni: 15 novada olimpiāžu un novada
un valsts konkursu laureāti
o Atsaucīgi vecāki: atbalsts skolas pasākumos,
Ziemassvētku dāvanu sponsorēšana
o Talantīgi skolotāji, kuri veiksmīgi sagatavo
skolēnus olimpiādēm, konkursiem, 50% no
kuriem ir skolas absolventi
o Veiksmīga sadarbība ar Andrupenes
pagasta pārvaldi

ANDZEĻU PAMATSKOLA
o
o
o
o

o
o
o
o

Aktīvi un radoši skolēni
Saliedēts skolotāju kolektīvs
Sakopta skolas apkārtne
Sadarbībā ar Andzeļu bērnu un jauniešu
centru un vecāku atbalstu, atjaunots un
papildināts pirmsskolas grupas rotaļu
laukums
Veiksmīga sadarbība ar Andzeļu pagasta
pārvaldi
Skolēni un skolotāji XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieki
Saturīgi ārpusstundu pasākumi
Interesanti organizēta bioloģijas nedēļa

ASŪNES PAMATSKOLA
o Radošs , draudzīgs skolotāju, skolēnu, vecāku
un tehnisko darbinieku kolektīvs
o Vecāko klašu skolēnu aktīva iesaistīšanās
jauniešu biedrības „Ašo kompānija” darbībā
o Skolotāju veiksmīga piedalīšanās Asūnes
pagasta kultūras dzīvē ( vokālais ansamblis
„Paziņas”, līnijdeju grupa „Balzāms dvēselei”)
o Skolēnu panākumi olimpiādēs un konkursos
o Radošās darbnīcas vadīšana novadā
o ( skolotāja V. Grizāne)
o Novadpētniecības pulciņa iesaistīšanās
radošajā nedēļā „Radi 2013”
o ( skolotāja L. Brence)

o Sagatavoti gidi ( skolēni ) ekskursiju vadīšanai
K.Raudives piemiņas istabā un
novadpētniecības istabā „Asūnes pagasts”
o ( skolotāja L.Brence)
o Organizēta mācību ekskursija 4. – 9. klašu
skolēniem uz Zinātnes centru „AHHA” Tartu
Igaunijā ar p/s „Brīvība” atbalstu
o Projektu nedēļas ietvaros ar Asūnes pagasta
pārvaldes atbalstu organizēta mācību ekskursija
pirmskolai un 1. -4. klasēm uz Rēzeknes mini
zoodārzu „Rozītes”
o Elektroinstalācijas nomaiņa skolā
o Ugunsdrošības prasību izpilde
o Sanitāro mezglu remonts 1. stāvā
o Materiālās bāzes pilnveidošana fizikas
kabinetam ( Iegādāts mācību komplekts „Fizikas
pamati”)

KONSTANTINOVAS
SĀKUMSKOLA

o Sadarbība ar Konstantinovas pagasta
bibliotēku, Tautas namu un pagasta
pārvaldi;
o Skolotāju veiksmīga piedalīšanās projektā
,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”;
o Veiksmīga sadarbība ar labvēļiem no Rīgas
( dāvanas bērniem Ziemassvētkos un
izlaidumā, apmaksāts teātris un
ekskursija);
o Piedalīšanās eseju konkursā „Dagdas
novada lepnums – 2012”;

o Iegūts diploms Dagdas novada Dzimtās
valodas svētkos “Vēstule savējiem, kas
ir svešā zemē” nominācijā – vizuāli
pievilcīgākie;
o Iegūta atzinība par video prezentāciju
“Es lepojos ar Tevi, Latvija”;
o 5. klases skolniece ieguva I pakāpes
diplomu neklātienes konkursā “Cik
daudz tu zini par latviešu tradīcijām un
svētku svinēšanu?”;
o Veiksmīga pirmsskolas un
sākumskolas skolēnu piedalīšanās
skatuves runas konkursā;
o Pirmo gadu piedalījāmies konkursā
“Kur saulīte rotājas”.

ŠĶAUNES PAMATSKOLA
o Radošs, patstāvīgs, aktīvs, atbildīgs un
draudzīgs skolēnu kolektīvs.
o Profesionāls, kvalificēts, saliedēts un
pieredzes bagāts skolotāju kolektīvs.
o Novada gada skolēns pamatskolā – Jūlija
Mošaka.
o Skolēnu sasniegumi mācību darbā.
o Mācību ekskursijas skolēniem ar pagasta
pārvaldes atbalstu.
o Augsti sasniegumi priekšmetu olimpiādēs
un konkursos.

o Lētas un garšīgas pusdienas. Novada
gada tehniskais strādnieks – pavāre.
o ESF un Veronikas fonda līdzekļu
piesaistīšana.
o Sadarbība ar Dagdas pašvaldību,
Šķaunes pagasta pārvaldi, Dagdas
novada IKSN, NVA, LAD un
sabiedriskajām organizācijām.
o Mācību grāmatu, burtnīcu un visu
sekmīgai izglītošanai un audzināšanas
darba norisei nepieciešamo resursu
nodrošinājums.

ALEKSANDROVAS
SPECIĀLĀ INTERNĀT
PAMATSKOLA

o Laba materiālā bāze, nodrošinājums ar
mūsdienu tehnoloģijām;
o Sakopta vide, silti un mājīgi;
o Laba attieksme pret skolēniem, rūpes par
skolēniem: kvalitatīva aprūpe, ēdināšana,
atbalsta personāla palīdzība;
o Skola strādā profesionāļi, kvalitatīvas
mācību stundas, labi organizēts
metodiskais darbs;
o Radoši un interesanti pasākumi;

o Iespēja strādāt radoši, vieta, kur
pilnveidoties;
o Izpalīdzība, sapratne, atbalsts gan no
kolēģu, gan administrācijas puses,
draudzīgi un atsaucīgi cilvēki;
o Tradīciju ievērošana, svinēšana, kopīgi
saieti, ekskursijas, sporta pasākumi;
o Kolektīvā daudz jauniešu;
o Skolā tiek organizēti kursi, nevajag
braukt uz tālo Rīgu vai citām pilsētām,
līdz ar to izglītojamies neatrauti no
ģimenes.

DAGDAS PILSĒTAS PII
«SAULĪTE»
o Ieviesta Sešgadīgo integrētā mācību
programma, izveidota atbalsta komandas
komisija (audzēkņiem ar speciālām
vajadzībām nodrošinātas individuālās
logopēda, pirmsskolas skolotāju , logo
ritmikas un koriģējošās vingrošanas
nodarbības), integrēts audzēknis ar
funkcionāliem traucējumiem (asistenta
pakalpojums).
o Tematiskā nedēļa „Raibie Miķeļi” – sporta
svētki Dagdas parkā, ziedu paklāju un
dārzeņu izstāde iestādes rotaļu laukumos;

o Skolotāju iestudēta izrāde «Kas man par to būs?»autors Tatjana Jefremova
(izrādi noskatījās: iestādes audzēkņi, DV 1. klases
skolnieki (sk. Aija Utkina), invalīdu biedrība «Nema»,
Aleksandrovas spec. skolas audzēkņi);
o Realizēta Centra «Dardedze» īpašā «Džimbas 9
soļu drošības programma» (vadītāja –Džimbas
drošības aģents – skolotāja Ingrīda Pauliņa);
o Dalība Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību un komunikācijas nodaļas rīkotajā
konkursā «Veidosim kalendāru paši!» (iesniegtas
40 fotogrāfijas, no tām 2 izmantotas Dagdas
novada 2013, gada kalendārā);
o Dalība akcijās «Skolas diena» (deputāte Zinaīda
Konošonoka) un „Ēnu dienas» ( divi «ēnotāji» );

o «Ideju tirdziņš» (skolotāji prezentēja un
dalījās pieredzē par mācību gada laikā
paveikto);
o Metodisko līdzekļu skate – prezentācija;
(iesniegti pedagogu 18 darbi);
o Dalība konkursā « Daugavas pērle»
Daugavpilī (Katrīna Kuzņecova);
o Konkurss audzēkņiem «Brīnumu lauks» ,
Interaktīvi Svētki māmiņām un vecmāmiņām
«8. marts» (autors un organizators Iveta
Plakoša);
o Meiteņu ansamblis «Ežuki» uzstājās TN
rīkotajos pasākumos (LR neatkarības
gadadiena, Zemnieku balle, Ziemassvētku
labdarības pasākums, Māmiņu diena);

ANDRUPENES PII
«AVOTIŅŠ»

o Organizējām Dagdas novada PII skatuves un runas
konkursu «Ievelc dziļā elpā savu Latviju»
o Grupās iegādātas jaunas mēbeles un rotaļlietas
o Veiksmīgi turpinās sadarbība ar bērnu un jauniešu
interešu centru “ Deva”
o Veiksmīga sadarbība ar pensionāru biedrību un
bērnu vecmāmiņām projekta” Sveces” ietvaros
o 3 PII “Avotiņš” pedagogiem tika piešķirta
3.pakāpe
o Saviem spēkiem veikts remonts saimniecības
blokā
o Veiksmīgi turpināta PII popularizēšana, lai
iepazīstinātu un piesaistītu audzēkņus savai
iestādei

EZERNIEKU PII
o Iegādātas jaunas mēbeles ( galdi , plaukti).
o Nopirkts jauns ledusskapis.
o Jauni laukuma dekori – audzēkņu vecāku
dāvinājums
o Skatuves runas konkursā ,, Ievelc dziļā elpā savu
Latviju'' bērni ieguva 2. un 3. pakāpes diplomus.
o Vienam pedagogam tika piešķirta 3.pakāpe
kvalifikācijas pakāpe
o Tika organizēta ekskursija uz teātri .
o Izdevušies svētki un pasākumi.
o Organizēts pieredzes apmaiņas seminārs
o Laba sadarbība ar vecākiem.
o Liels bērnu skaits abās grupās.

Labs skolotājs neliek sekot sev pa pēdām
un arī nestumj no mugurpuses. Labs
skolotājs iet bērnam līdzās, ļaujot: pētīt,
izgudrot, radīt, jautāt, noskaidrot. Labs
skolotājs gatavs atbalstīt nelīdzenās
vietās, bet tikai tad, ja tiešām aizķeras
kāja.
Labs skolotājs saka: – Skaties! – Domā! –
Mēģini!

SAUDZĒJIET UN SPODRINIET ESOŠĀS PĒRLES
UN
MEKLĒJIET JAUNAS ARĪ 2013./2014.M.G.

Paldies par uzmanību!

