
2016./2017. mācību gada pašvērtējums 

Atbalsts izglītojamiem  

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 Šajā mācību gadā ģimnāzijā darbojās psihologs, kurš pēc nepieciešamības iesaistījās 

problēmjautājumu risināšanā, apmeklēja klases stundas, sniedzot atbalstu gan klases 

audzinātājiem, gan skolēniem.  Īpaša uzmanība tika pievērsta 7.klases audzēkņu 

adaptācijai ģimnāzijā.  

Atbalsts personības veidošanā 

Šajā mācību gadā Ģimnāzistu parlamentā darbojās 15 skolēni, kuri aktīvi iesaistījās 

ģimnāzijas dzīves organizēšanā. Veiksmīgākie jauniešu projekti bija Skolotāju dienas 

organizēšana, ģimnāzijas prezentēšana dažādos pasākumos un video reklāmas 

uzņemšana par mācību un ārpusstundu iespējām ģimnāzijā. 

Klases audzinātāja darbs tika plānots atbilstoši ģimnāzijas attīstības galvenajiem 

virzieniem un darba plānam. Apkopojot audzinātāju iesniegtās atskaites, var secināt, ka 

2016./2017. mācību gadā visas ģimnāzijas klases ir devušās ekskursijās un pārgājienos, 

apmeklējot dažādas vietas Latvijā. Šogad ģimnāzisti ar klašu audzinātājiem vairāk 

izzināja un iepazina Latgali. Vairāk informācijas par pārgājieniem sk.kursu 

audz.atskaitēs. Ievērojot ģimnāzijas tradīcijas, arī šajā mācību gadā visas klases  aktīvi 

iesaistījās organizētajos ģimnāzijas pasākumos. Tie bija kvalitatīvi sagatavoti un 

interesanti, lielu darbu ieguldīja klašu audzinātāji, veicot sagatavošanas darbus, 

motivējot kursu audzēkņus. Audzināšanas darbs PVĢ 2016./2017.mācību gadā tika 

veikts daudzpusīgi un kvalitatīvi. Darbā tika izmantotas dažādas metodes, kas deva arī 

pozitīvu rezultātu – kvalitatīvus pasākumus, aktīvu līdzdalību konkursos, sacensībās un 

labus rezultātus tajos, kas savukārt veicināja ģimnāzijas mikroklimata uzlabošanos. Pēc 

katra pasākuma tika veikta audzēkņu aptauja, kurā viņi varēja izteikt savu viedokli par 

pasākumu. Kopumā lielākā daļa ģimnāzistu skolu pasākumus vērtēja 

pozitīvi.Audzinātāji individuāli veica skolēnu sekmju analīzi, lai pilnveidotu nākamā 

gada darbu jauniešu motivācijā. Turpinājās veiksmīga sadarbība ar audzēkņu vecākiem. 

Notika intensīvs darbs ar skolēnu kavējumiem. Nākamajā gadā visiem audzinātājiem 

pastiprināti jāpievērš uzmanība savstarpējai skolēnu sadarbības pilnveidošanai, kā arī 

jāturpina sadarbība ar vecākiem. 

Šajā mācību gadā ģimnāzistiem bija iespēja iesaistīties interešu izglītības 

programmās: 

Kultūrizglītības jomā:  

 Tautu deju kolektīvs "Gaida";  

 Tautu deju kolektīvs "Dancari";  

 Jauktais koris;  

 Vokālais ansamblis;  

 Vokāli instrumentālais ansamblis;  



 Folkloras kopa "Rūtoj".  

 

Sporta izglītības jomā:  

 Steps, VSF;  

 Sporta spēles.  

 

Tehniskā joma:  

 Robotikas klubs. 

 

Vides joma: 

 Floristikas pulciņš 

 

Audzēkņu sasniegumi interešu izglītībā vērojami ģimnāzijas pasākumos, piemēram, 

Zinību dienā, Skolotāju dienā, Tēvzemes nedēļā, Ziemassvētkos u.c., tos apliecina arī 

labie rezultāti sporta sacensībās novadā, reģionā un valstī. Ļoti aktīvi un veiksmīgi 

pagājušajā mācību gadā darbojās Robotikas klubs, iegūstot ļoti labus rezultātus ne tikai 

Latvijā, bet  arī Lietuvā un Igaunijā, kā arī veiksmīgi noorganizējot pirmās robotikas 

sacensības Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Folkloras kopa ‘’Rūtoj’’arī šogad  

ieguva 1.pakāpes diplomu latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās ‘’Lakstīgala 

2017’’ Latgalē, 1.pakāpes diplomu Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu 

Dienvidlatgales sarīkojumā.  

Ģimnāzija ļoti aktīvi iesaistās starptautiskajos projektos, kas dod milzīgu 

ieguldījumu izglītojamo personības daudzpusīgā attīstīšanā. Tiek pilnveidotas sociālās, 

komunikatīvās prasmes, papildinātas zināšanas par dažādu valstu tradīcijām un kultūru.  

2016./2017.mācību gadā tika realizēts "Erasmus+" stratēģiskās starpskolu partnerības 

projekts "HOME ALONE". 

Atbalsts karjeras izglītībā 

Šajā mācību gadā ģimnāzija aktīvi iesaistījās karjeras nedēļās aktivitātēs, kuru 

laikā tika rīkotas tikšanās, ekskursijas, tika gatavoti TOP profesiju plakāti klasēs. 

Tradicionāli ģimnāzijā notika tikšanās ar populārākajām Latvijas augstskolām, kā arī 

ģimnāzijas absolventiem, kuri labprāt informē par savām studiju gaitām. Ir 

izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Preiļu Galveno bibliotēku, tāpēc skolu apmeklē 

gan režisori, žurnālisti, rakstnieki, un jaunieši var gūt priekšstatu par šim profesijām. 

Klašu audzinātāji arī aktīvi darbojas karjeras izglītības jomā. No 2017.gada 

1.septembra projekta ietvaros ģimnāzijā darbosies arī karjeras izglītības pedagogs.  

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

2016./2017.mācību gada novembrī notika vecāku kopsapulce, kurā tika 

aktualizēti jautājumi par karjeras izglītību, e vidi, kā arī mācību un ārpusstundu darbu 

ģimnāzijā. Tālāk sekoja vecāku sapulce klasēs. 19. aprīlī notika trešo kursu audzēkņu 

vecāku kopsapulce. Tika organizēta arī Atvērto durvju diena, kad varēja visi interesenti 

iepazīties ar ģimnāzijas darbu. Audzinātāji veica arī individuālās pārrunas ar vecākiem, 

kad bija nepieciešams. Klases audzinātāju sadarbība ar vecākiem ir veiksmīga, jo 

vecāku sapulces ir labi apmeklētas, vecāki tiek iesaistīti klašu aktivitātēs.  



 

 

Iestādes vide  

Mikroklimats 

Ģimnāzijas pedagogi un darbinieki apzinās savu lomu ģimnāzijas pozitīvās 

vides veidošanā, kā arī godīgu un taisnīgu attiecību nodrošināšanā pret visiem 

izglītojamajiem. Ģimnāzijā šajā mācību gadā notika tradicionālie skolas pasākumi – 

‘’Iepazīsimies vakars’’, ‘’Mana dziesma Latvijai’’, Ziemassvētku pasākums, Jaunā 

gada pasākums, Žetonu vakars, mācību  gada noslēguma pasākums, izlaidums- , kuri 

bija kvalitatīvi sagatavoti un interesanti, kas tikai sekmēja pozitīva mikroklimata 

saglabāšanu. Mācību gada garumā notika daudz izglītojošu semināru, konkursu. Par 

mikroklimatu ģimnāzijā ir jārūpējas ikvienam, arī skolēnam, lai attīstītu līdzatbildību 

par skolā notiekošo. Tāpēc ļoti nozīmīgas ir arī veiktās aptaujas, kur skolēni pauda savu 

viedokli par mikroklimatu ģimnāzijā. Apkopojot aptaujas rezultātus, var secināt, ka 

skolēnu absolūtais vairākums ģimnāzijā jūtas labi un droši. 

Fiziskā vide 

Ģimnāzijā 2016./2017.mācību gadā par skolas noformējumu nozīmīgākajos 

svētkos rūpējas floristikas pulciņa audzēkņi un ģimnāzisti, kuri bija izvēlējušies savus 

projektu darbus telpu noformēšanā. Telpas bija ļoti gaumīgi un pārdomāti noformētas 

gan Tēvzemes nedēļā, Ziemassvētkos, Lieldienās, Pēdējā zvana svētkos, kā arī 

izlaidumā. Skolas pedagogi un tehniskie darbinieki ar savu piemēru sekmē jauniešu 

saudzējošo attieksmi, uzturoties skolā. Ģimnāzisti saudzīgi izturas pret ģimnāzijas 

inventāru, noformējumiem, u.c., tāpēc to ir iespējams uzturēt labā stāvoklī. Nākamajā 

mācību gadā ir plānoti lieli remontdarbi, kas ģimnāziju padarīs vēl pievilcīgāku.  


