
 

 

Liepājas 8.vidusskolas prioritātes un uzdevumi 

 audzināšanas darbā 

 2020./2021.-2022./2023.mācību gadam 

 

 
Mācību 
gads 

2020./2021. 
mācību gads 

2021./2022. 
mācību gads 

2022./2023. 
mācību gads 

Gada 
prioritāte 

Nodrošināt atbalstu mācību  
un audzināšanas darbā 
ikvienam izglītojamam, 
veicinot aktīvas un brīvas 
personības attīstību, ņemot 
vērā skolēna individuālās 
spējas un intereses. 
 

Skolas pozitīva tēla 
veidošana sabiedrībā, 
iedzīvinot mācību stundās, 
ārpusstundu nodarbībās un 
skolēnu, skolotāju un vecāku 
savstarpējās attiecībās 
skolas vērtības: Cieņa. 
Atbildība. Sadarbība. 
 

Nodrošināt jēgpilnus un 
mērķtiecīgi organizētus  
ārpusstundu pasākumus 
izglītojamo pilsoniskajā, 
patriotiskajā un valstiskajā 
audzināšanā, Eiropas 
piederības apziņas 
veicināšanā. 

Uzdevumi 1.Iedzīvināt tikumiskās  
vērtības – cieņa, atbildība, 
sadarbība, izmantojot 
dažādas sociālās aktivitātes 
mācību priekšmetu un 
klases audzināšanas 
stundās, kā arī ārpusstundu 
pasākumos. 
 
2.Izmantot iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” 
iespējas mācību un 
audzināšanas darbā, 
bagātinot  skolēnu 
kultūrvēsturisko izpratni un 
pieredzi. 
 
3.Organizēt karjeras 
attīstības atbalsta 
pasākumus skolēniem 
atbilstoši skolēnu 
vajadzībām un vēlmēm. 
 
4.Iesaistīt skolēnu  
pašpārvaldi mācību un 
audzināšanas darbā, ņemot 
vērā skolēnu vajadzības un 
intereses. 
 
5.Piedāvāt 
izglītojamiem 
daudzveidīgas, interesēm 
atbilstošas ārpusstundu 
nodarbības. 
 
 
 

1.Pilnveidot skolēnu 
pašpārvaldes  prasmes 
saskarsmē, realizējot idejas, 
sadarbojoties un iesaistoties 
pilsētas mēroga pasākumos. 
 
 2.Veicināt skolēnu 
pašiniciatīvu skolā radīt  
drošu un draudzīgu 
vidi(Iesaistīties skolas vides 
sakārtošanā, uzlabošanā). 
 
3.Pilnveidot skolas mājas 
lapu un “Facebook” profilu 
skolas vērtību, tradīciju un 
aktivitāšu popularizēšanai. 
 
4.Veicināt pedagogu un 
skolēnu interesi atspoguļot 
notikumus, norises, 
pasākumus, viedokļus, labās 
prakses piemērus  skolas 
mājas lapā un “Facebook” 
profilā. 
 
4.Plānot un organizēt 
aktivitātes skolā, kas 
veicinātu cieņas, atbildības 
un sadarbības tikumisko 
vērtību izpratnes veidošanos 
skolēnos. 

1.Plānot un organizēt 
radošus un jēgpilnus 
ārpusstundu pasākumus, 
iesaistot skolēnu pašpārvaldi, 
pedagogus. 
 
2. Veicināt skolēnu iniciatīvu  
un mācīt uzņemties 
līdzatbildību skolas 
organizētajos pasākumos. 
 
3. Organizēt saturīgus, 
Latvijas valstij lojālus un 
mūsdienīgus pasākumus, 
kas skolēnos stiprinātu 
patriotisma jūtas. 
 
4.Izkopt veselīgus un drošus 
paradumus, kas veicinātu  
cieņu un atbildību pret savas 
un cita   veselības un 
dzīvības veicinošu, drošu 
paradumu izkopšanu. 
 
5.Uzlabot skolēnu un 
pedagogu sadarbības 
prasmes, veidojot pozitīvu 
gaisotni skolā un stiprinot 
skolas kolektīva vienotību un 
saliedētību. 

 


