Varakļānu vidusskolas
2016./2017.m.g. mācību un audzināšanas darba rezultāti
Varakļānu vidusskolā 2016. gadā mācās 257 skolēni. Skolā strādā 31
skolotājs.
Varakļānu vidusskolā realizē četras mācību programmas:
 Pamatizglītības programmu (kods 21011111);
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods
31011011);
 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmu (kods 31013011);
 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811).
2016./2017. gadā Varakļānu novada pašvaldība sadarbībā ar mācību centru
„BUTS” turpināja realizēt profesionālo iemaņu pilnveides apmācības programmu
vidusskolas izglītojamajiem ar iespēju iegūt kvalifikāciju un sertifikātu :
 apdares darbu strādnieks
 šuvējs.
Noslēdzoties 2016./2017.m.g.,izvērtēti 257 Varakļānu vidusskolas audzēkņu
sasniegumi visdažādākajos mācību priekšmetos.
Skolēni ieguvuši dažādus līmeņus:
9-10 balles – 2,2% (4 skolēni) augsts līmenis,
6-8 balles – 39,4% 91 skolēns) optimāls līmenis,
4 -5 balles – 47,6% (110 skolēni) pietiekams līmenis,
1-3 balles – 10,9% (25 skolēni) nepietiekams vērtējums atsevišķos mācību
priekšmetos,
42% (96 skolēni) kopā ieguvuši augstu un optimālu līmeni.
Skolēnu sekmju līmenis labs, vidējais vērtējums skolā – 6,52 balles.
Augstākie vērtējumi saņemti spēju, sociālās un datorzinības
jomas
priekšmetos: mājturībā un tehnoloģijās- 8 balles, mājsaimniecībā – 7,94 balles,
vizuālajā mākslā – 7,73 balles, sportā – 7,53 balles, informātikā – 7,10 balles,
sociālajās zinībās-7, 05 balles, tehniskajā grafikā – 7,00 balles.
Pietiekami vērtējumi saņemti eksaktajos priekšmetos, kā arī valodās. Ir
skolēni, kuri sasnieguši labus panākumus ķīmijas, fizikas, matemātikas, valodu
olimpiādēs, bet daudziem izglītojamajiem tomēr šie priekšmeti sagādā grūtības:
Ķīmijā – 5,27 balles, fizikas – 5,27 balles, bioloģija – 5,32, krievu – 5,57, matemātikā
– 5,93.
Augstākie vidējie vērtējumi 4.a kl.-7,12 balles, 4.b klasē- 7,22 balles, 5.kl.-7,01
balles.
Mācību gada laikā mūsu skolēni parādījuši savu erudīciju, spējas un izziņas
intereses 23 Madonas starpnovadu olimpiādēs, kā arī piedalījušies Preiļu, Riebiņu,
Rēzeknes starpnovadu olimpiādēs. Daudzi atklājuši savas literārās spējas,
piedaloties plaši pārstāvētos R. Mūka, R. Blaumaņa, M. Bārbales, I. Indrānes
literārajos konkursos. Vairāki veiksmīgi aizstāvējuši zinātniski pētnieciskos darbus
visdažādākajos zinātņu virzienos. Katram skolēnam dota iespēja izpaust savas
spējas un talantus tajās jomās, kas ir saistošas.
Visvairāk mūsu skolēni piedalījās Madonas starpnovadu olimpiādēs un
saņēma godalgotas vietas vēsturē, ķīmijā, latviešu valodā un literatūrā, ģeogrāfijā,
krievu valodā, matemātikā, vizuālajā mākslā, angļu valodā.
Galvenās prioritātes audzināšanas darbā bija stiprināt skolēnu patriotismu un
valstisko identitāti, uzsākt gatavošanos Latvijas simtgadei un aktualizēt tikumiskās
vērtības.

Klases aktīvi piedalījās skolas, pilsētas un Jaunsargu organizētajos
pilsoniskās audzināšanas pasākumos. Skolēni skatījās videofilmas par barikāžu laiku
"Tēvu barikādes", „Modris”, videofilmu pieminot Komunistiskā genocīda upurus.
Aktīvi piedalījās M. Bārbalas 2. jaunrades konkursā, "Baltā galdauta" svētkos
novadā, mācību ekskursijās apmeklēja R. Blaumaņa muzeju, Līgatnes dabas takas,
Vecrīgu, „ Stūra māju”, tikās ar novada deputātiem, lai noskaidrotu aktualitātes
novadā.
Tikumiskās vērtības tika pilnveidotas piedaloties meža sakopšanas talkās,
apmeklējot izstādes novada muzejā un teātra izrādes Nacionālajā teātrī "Sudraba
slidas" un ”Atgadījums ar suni”, iesaistoties labo darbu nedēļas pasākumos.
Klases piedalījās Ventspils IT konkursā "Izaicinājums” ar video "Smagās
somas - problēma skolā", "ZZ čempionāta" pusfinālā Daugavpilī un finālā Jūrmalā,
TV raidījuma "Bez Tabu" foršākās klases fotokonkursā, LV A. Liepas NMS konkursā
"Tik vai cik?", starpnovadu izglītības un inovāciju centra konkursā "Domā! Zini!
Mācies!”, Vidzemes skatuves runas konkursā ieguva 1. pakāpes un 2. pakāpes
diplomus, O. Kalpaka piemiņai un latviešu strēlnieku simtgadei veltītajā erudīcijas
konkursā kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu Madonas apriņķī un 1. vietu starpnovadu
ierindas skatē, Ārlietu ministrijas rīkotajā Eiropas dienai veltītajā video sižetu
konkursā ieguva 3.vietu.
Skolā notika izglītojoši pasākumi, kuros aktualizēja drošības jautājumus:
tikšanās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Vidzemes reģiona
brigādes, Madonas daļas, Varakļānu posteņa vadītāju Daini Skabu, Eiropas kravas
automašīnu ražotāja Volvo Trucks drošības kampaņa "Apstājies. Paskaties. Pamāj.".
Kampaņas ietvaros notika lekcijas par satiksmes drošību bērniem un praktiskas
nodarbības, kurās bērni iepazīnās ar kravas automašīnas izmēriem, tās
manevrētspēju satiksmē un bērniem bija iespēja iejusties smagās automašīnas
šofera lomā, tikšanās ar medicīnas darbiniekiem projektu nedēļā.
Karjeras izglītība. Varakļānu vidusskola ir uzsākusi projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu .Šogad realizēti trīs
Karjeras attīstības atbalsta pasākumi: 3.-4.klašu, 7.-8.klašu un 10.-12.klašu
audzēkņiem notika personīgās izaugsmes treneres- Jolantas Priedes vadītas
nodarbības par savu stipro pušu apzināšanu, par profesijas izpratnes veidošanu , par
sirds profesijas izvēli un pieprasītākajām spējām un prasmēm darba tirgū.5.-8.klašu
un 7.-9.klašu skolēniem notika lekcija-diskusija "Talantu pārdevējs". Skolēni uzzināja,
kā izvērtēt savas intereses un talantus. Darbojoties noskaidroja, kā tos var pilnveidot
atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Lektors karjeras izglītības speciālists Mārtiņš
Geida iepazīstināja klašu audzinātājus ar autordarbu, metodisko līdzekli karjeras
konsultēšanā “Padod tālāk”.7.-8.klašu,10.-12.klašu skolēniem notika piecas
praktiskas nodarbības “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien!”, kurās audzēkņi
veidoja savas karjeras “ kāpnes”, noskaidroja, kādas prasmes viņi var pilnveidot
ikdienā. Nodarbībā vecākiem karjeras konsultante Inta Lemešonoka atklāja
paņēmienus kā palīdzēt bērniem attīstīt savus talantus un domāt par nākotnes
karjeru.
11.klase piedalījās Swedbank organizētajās mācībstundās "Dzīvei gatavs",
kurās skolēniem tika sniegts ieskats dažādās finanšu nozares profesijās. Jaunieši
attīstīja 21. gadsimta kompetences, kā piemēram, finanšu pratību, sadarbības
prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās
zināšanas citā kontekstā. Ēnu dienās piedalījās 7.-12.klašu skolēni un dalījās
pieredzē par piedzīvoto. Skolā viesojās TEHNOBUSS, kurā skolēniem bija iespēja
iepazīties ar mūsdienīgu dažādu uzņēmumu aprīkojumu. Notika tikšanās ar dažādu
izglītības iestāžu pārstāvjiem: Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledžas,

Aizsardzības akadēmijas, Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas. Pilnveidota un
apstiprināta Varakļānu vidusskolas karjeras izglītības programma.
Interešu izglītība. Varakļānu vidusskolā darbojas 26 interešu programmas.
Pirmo gadu skolā darbojās "Jauno zinātnieku pulciņš" (4.-5. kl.). Tā galvenais mērķis
bija radīt bērnos interesi par dabaszinātņu priekšmetiem. Bērni ar interesi piedalījās
nodarbībās, veica dažādus eksperimentus, veidoja modeļus, prezentēja savu darbu
vakarā "Par skolas godu" un devās mācību ekskursijā uz dabas liegumu "Lubānas
mitrājs".
Vislatvijas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un
pustoņi". Latgales reģionā iegūti trīs 2. pakāpes diplomi. Darbi tika izvirzīti uz kopējo
Latvijas izstādi Bauskā un skatāmi līdz septembrim.
Jau ceturto gadu bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas projektā "Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija". Šajā gadā piedalījās 24 dalībnieki.
Madonas apriņķa skatē piedalījās 3 tautu deju kolektīvi: "Juntarēni" (5.-6. kl.) 1. pakāpe, "Juntars"(7.-9.kl.)- augstākā pakāpe, "Ausmeņa"(9.-12.kl.) - 1. pakāpe.
Vidusskolēnu kolektīvs piedalījās arī pieaugušo tautas deju skatē un saņēma - 1.
pakāpes diplomu. Dejotāji noorganizēja pasākumu Varakļānu KN - "Taureņi arī dej".
Kuplināja skolas pasākumus un atbalstīja visus Varakļānu KN organizētos
pasākumus. Piedalījās Vislatvijas festivālā “Latvju bērni danci veda” Cēsīs un
Madonas novada svētkos bērnu un jauniešu koncertā.
Sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību ir tapis atklātajā projektu konkursā
"Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa
patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" projekts "Jaunie līderi".
Projektā ir iesaistījušies arī aktīvākie Varakļānu vidusskolas 7.-12. klašu skolēni, kura
laikā jaunieši personiskās izaugsmes nodarbībās apgūs līderības prasmes,
pilnveidos sadarbības prasmes, mācīsies būt brīviem un radīt sevī spēku
pilnveidoties.
Nākamajā mācību gadā 2017./2018.,Latvijas simtgades gadā, mūsu galvenais
uzdevums ir stiprināt valstgribu, piederības sajūtu-darot, radot, iesaistoties, atbalsot,
svinot.

