IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA
2018./ 2019. mācību gads
PRIORITĀRE.
SAŅEMT LICENCI AKTUALIZĒTAI PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAI “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V 211 00 1
• Pārskatīti un izanalizēti programmas uzdevumi , saturs un mācību metodes;
• Izglītības kvalitātes valsts dienesta ar 2018.gada 10.oktobra lēmumu Nr.493-p
izsniegta Licence Nr. P – 17616 profesionālās ievirzes izglītības programmas
īstenšanai;
• Ņemot vērā valsts mērķdotācijas apjomu papildināts mācību saturs , īstenojot
apmācību programmā mācību priekšmetu - dizaina pamati;

PRIORITĀTE
INICIATĪVA UN PADZIĻINĀTS DARBS PIE DAŽĀDU MĀCĪBU DARBA FORMU UN
METOŽU IZSTRĀDĀŠANAS MĀCĪBU UN RADOŠAJĀ DARBĀ
• Sadarbības partneru no Gatčinas mākslas skolas ( Krievija) viesošanās Valkas
mākslas skolā. Meistarklases skolotājiem un studijas dalībniekiem akvareļglezniecībā
un tērpu dizainā. Plenērs , pieredzes apmaiņa par profesionālās ievirzes izglītību
Krievijā un Latvijā;
• Valmieras mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstādes Mākslas skolā;
• J.Cimzes Valkas rudens lasījumi “Neiespējamais kļūst iespējams”tēmas
–“Metakognitivitāte – skolotāju domāšanas procesā”, “Starpdisciplinārās mācības”;
• Izglītojošas mācību ekskursijas mācību priekšmetā dizaina pamati Brīvības galerijā
Valgā ( Igaunija);
• Valsts konkursa atbalsta seminārs profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pedagogiem Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā;
• Ekoloģiskā mākslas izglītība (globālās izglītības nedēļas ietvaros) radošās darbnīcas.
Otreizējiem materiāliem – jauna dzīve;
• Ikgadējā mācību ekskursija 5 kursa auzēkņiem uz mākslas muzejiem un mākslas
galerijām;
• Ibilinas/Izraelas skolēnu un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu sadarbības
projekta ietvaros, radošā darbnīca ar Valkas Mākslas skolā - vada skolotāja Daiga
Soloveiko;
• Baltā galdauta svētki – tēma “Muižas Latvijā” tikšanās ar kultūras pieminekļu
pētnieku V.Maškovski, grāmatas prezentācija Valkas Mākslas skolā;
• Pedagogu dalība Kārķu 16 Meža dienās,koka mašīnu sacensībās 1.vieta konstruktoru
klasē kokgriešanas skolotājam Aivaram Magonem;
• Valkas un Smiltenes 5. kursa audzēkņu kontroldarbu un diplomdarbu vērtēšana.
Pieredzes apmaiņa starp Smiltenes un Valkas pedagogiem;
• Radošās darbnīcas keramikā J.Cimzes Valkas ģimnāzijas 9.klases absolventiem –
dāvana vecākiem;
• Vasaras prakse – iepazīsti sava novadu – plenērs Ērģemes”Purmaļi” ,Pedeles
“Kalnbundas” un Turnas “ Dambīši ”zemnieku saimniecībās.

PRIORITĀTE
AUDZĒKŅU SASNIEGUMI PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀS
•
•
•

Kvalitatīva, sistematizēta pamatzināšanu un pamatprasmju apguve mākslas mācību
priekšmetos;
Atbildīga attieksme profesionālās ievirzes pamatzināšanu un pamatprasmju apguvē
mākslas mācību priekšmetos;
Audzēkņu darbu skates, absolventu diplomdarbu izstādes;

•

Atbalsts audzēkņu radošajām aktivitātēm, ieinteresētībai profesionālajā un radošajā
pašizaugsmē;

•

6th INTERNATIONAL CHILDREN´S EXHIBITION OF FINE ARTS LIDICE 2018
čehija. Konkursā piedalijās Valkas Mākslas skolas audzēkņi: Arsenijs Ševtšenko,
Dilans Radu Milošs, Polina Valova, Matīss Veisis, Marta Lāce, Gabriela Mieze,
Sanija Freiberga;

•

•

•

•

•

1th International Biennial of Children and Young People Graphic Art konkurss
Toruniu 2018 –Polija. Konkursā piedalijās - Artūrs Aleksandrs Beļakovs, Laura Vēze,
Aivars Varess, Melani Malbe, Ernests Niklavičs, Elza Zauska, Elisabet Kond, Sonja
Ustinova.Skolotāja Kristīne ValtiņaKonkursa noslēguma izstādē Galerijas un bērna
mākslinieciskās jaunrades centrā Toruniu, skolu pārstāvēja Aivars Varess un Elisabet
Kont;
2018.gada Vizuālās mākslas konkurss „Jāzepa Vītola mūzika” XII tēma „Ainavu
parks” Gaujienas Mākslas skola. Jāzepa Vītola Mūzikas Dienās Gaujienā 28.jūlijā
Mākslas skolas laureāti: 1.vieta- Sonja Ustinova, 3.vieta- Aleksandrija Līduma,
Specbalvas - Loreta Marjanova;
Pārrobežu sadarbība -Militārais Kara muzejs Valgā/Igaunija/. Ekspozīcijā noformē/
atjauno manekenu sejas. Uzdevumu veica Valkas Mākslas skolas audzēkņi no
igaunijas plūsmas;
Bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss 2019.gada kalendāram. Organizētājs - SIA
"VTU Valmiera". Konkursā piedalijās 2. c kurss - Evelīna Elīza Hrščanovica,
Aleksandrija Līduma, Armands Mertens, Ernests Niklavičs, Sāra Mezīte, Ilgvars
Švecs, Laura Vēze un Marta Rozīte;
Zīmējumu konkursa “Manas pamattiesības Satversmē” Latvijas simtgadei un
Satversmes pieņemšanas 97. gadadienai veltīts skolēnu zīmējumu un domrakstu
konkurss. Zīmējumu konkursa “Manas pamattiesības Satversmē” dalībnieki:
Evija Reiniece; Elza Evelīna Kaņepe; Kristiāna Zemeša; Loreta Marjanova; Elza
Kaņepe; Madlēna Rosolovska; Angelika Šveca;
Zviedru dienas Valkā , ietvaros izstāde - konkurss „Skandināvu impresijas” Valkas
Mākslas skolā. laureāti : Marta Rozīte - sk.Gunda Sīmane ; Elza Evelīna Kaņepe -

•
•

•

•

sk.Daiga Soloveiko.
GRAND PRIX - Ralfs Sulainis - sk. Kristīne Valtiņa;
Rīgas brīvostas pārvaldes zīmējumu konkurss "Mana nākotnes osta" kalendāram.
Laureāte - Elīna Krīgere - sk. Daiga Soloveiko;
Latvijas Dabas Muzejs Dabas aizsardzības pārvalde Līgatnes dabas taka GNP
Akcija Čaklās ķepas konkurss Bērnu darbi „Stilīgās vāveres’,konkursā piedalijās
Kristiāna Zemeša, Elza Evelīna Kaņepe, Angelika Šveca, Loreta Marjanova
Dalība konkursā Baltais Tukuma piens "Radi dizainu jogurta pudelei" Laureāti:
Rebeka Šperliņa, Elīna Krīgere, Elizabete Petenoka, Marta Lāne, Matīss Veisis,
Viktorija Daņilova, Daniela Terēza Šibalova, Evelīna Daniela Šibalova( darbi tiks
reproducēti uz jogurtu iepakojuma).
Dalība 7. vizuālās mākslas konkursā "Priekules Ikars" konkursā piedalās
Sanija Feldhane, Tomass Bērts, Esmeralda Amanda Plūme, Lauma Lapsa,
Elizabete Petenoka, Keita Plūksna,Emīls Ozols, Roberto Rinaldo Hāns,
Salvijs Cipruss, Anastasija Tuhtajeva, Rainers Vīksna

PRIORITĀTE
ATBALSTS AUDZĒKŅIEM AR ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM
• Rosinājums un atbalsts audzēkņu radošai aktivitātei un noturīgai ieinteresētībai
mākslinieciskajā darbībā;
• Mācību priekšmetu skolotāju savstarpējā sadarbība;
• Tiek praktizēta saudzējoša programmas apguves metodika;
• Individuāls darbs;
• Tiek informēti audzēkņu vecāki par nodarbībās gūtajiem sasniegumiem,audzēkņa
izaugsmes dinamiku;
• Pārliecinām audzēkņus un viņu vecākus par profesionālās ievirzes izglītības
nozīmīgumu bērna intelektuālajā attīstībā.

PRIORITĀTE
AUDZĒKŅA ATBILDĪBA SKOLAS TĒLA VEIDOŠANĀ
• Mācību gada sākumā audzēkņi un audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti ar skolas
iekšējās kārtības un drošī bas noteikumiem;
• Audzinām audzēkņos atbildīgu attieksmi mācību priekšmetu nodarbībās;
• Uzturam cienīgu attieksmi savstarpējā saskarsmē , skolotājs – audzēknis, audzēknis
– skolasbiedrs;
• Mācību procesā veicinām dažādu tautību bērnu komunikāciju, radošu sadarbību;
• Mākslas skolas audzēkņu izstāde " Sveicam Igaunijas republikas dzimšanas dienā"
PII Pääsuke/Igaunija/ Valga;
• Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkurss, konkursā piedalijās Polina
Valova, Vesta Volmer, Tatjana Nevolihhina, Hannamaria Pohh, Esmeralda Amanda
Plūme;

•

•

•

•
•
•

•
•

Dalība Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkursam “Siguldas līnija”.
Iesniedz darbus - Oliver Otepalu; Lulle Asol Otepalu; Paula Nääme; Maria
Tihhonova( skolotājs Valevs Elerands)
Dalība 47.Starptautiskājā bērnu mākslas izstādē-konkursā „Lidice 2019” sadarbībā ar
UNESCO . Tēma “Ķīmija”, 150 gadi kopš izveidota D.Mendeļejeva Ķīmisko
elementu periodiskā tabula. Iesniedz darbus - Karīna Buiko, Marabella Karpats, Elza
Zauska, Elisabeth Kond, Roberto Rinaldo Hāns, Sonja Ustinova, Salvijs Cipruss ;
Latvijas bērnu un jauniešu 12. karikatūru konkurss. Konkursā “Runča piedzīvojumi
Latvijas 100. dzimšanas dienā” piedalās Mākslas skolas 33 ( latviešu un krievu
plūsmas) audzēkņu darbi.
Dalība Vizuālās mākslas 1. - 6. kl. starpnovadu olimpiādē. Olimpiādē piedalās Valkas
un Strenču novadi;
Valkas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. "Uz Lieldienām ielūdz Karalis Trusis
un viņa draugi";
Dalība Valsts Mākslas skolu konkursa II kārta Valmieras mākslas
vidusskolā.Piedalās: Diāna Libruka; Elza Evelīna Kaņepe; Kristiāna Zemeša; Renārs
Meļņiks; Paula Anna Prauliņa; Liene Berjoza
Valkas Mākslas skolas tekstilstudijas dalībnieku studiju noslēguma darbu izstāde
"Klusā daba un citi stāsti" J.Cimzes Valkas mūzikas skolā.
5. kursa audzēkņu kontroldarbu un diplomdarbu izstāde "Kontrasts" Valkas
Mākslas skolā,Valkas kultūras namā,Valgas muzejā

PRIORITĀTE
PEDAGOĢISKĀ PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS EFEKTIVITĀTES VEICINĀŠANA
• Jaunu kadru piesaiste –zīmēšanas,gleznošanas mācību priekšmetos un kompozīcijas
un dizaina pamati mācību priekšmetos;
• Biedrības “Atbalsts Valkas ģimenēm” Projekts “Omuļu pastāsti” . plenēra dalībnieki Valkas Mākslas skolas pedagogi uns studijas dalībnieki. Plenērā radītie darbi
reproducēti skatu kartiņās, pleneēra kuratore Mākslas skolas d.v.mācību darbā Daiga
Soloveiko;
• Radošās darbnīcas keramikā un kreklu apgleznošanā. Valkas Ev.Luterāņu baznīcas
viesiem no sadraudzības pilsētas Dronningludas/Dānija/ 23. draudzes. Darbnīcas
vada Mākslas skolas skolotājas Skaidrīte Bondare un Daiga Soloveiko;
• Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un Mākslas skolas pedagogu pieredzes apmaiņas vizīte
Valkas Mākslas skolā;
• biedrības “Radošā grupa „Lugaži”” projekts "Cilvēks, ainava, tradīcijas - VIENĀ
PILSĒTĀ 2 VALSTĪS". Projekta mērķis: Apstiprināt devīzi Valka – Valga „VIENA
PILSĒTA 2 VALSTIS”.Panākt ciešāku abu pilsētu jauniešu sadarbību, apgāžot
stereotipus par pretējo valsti caur foto objektīvu.Foto kolāža. Meistarklases vadītāja
Valkas mākslas skolas pasniedzēja Kristīne Valtiņa (LV).
15 Latvijas jaunieši no Valkas
15 Igaunijas jaunieši no Valgas;
• Mākslas skolas pedagogu atbildes vizīte pie Gatčinas mākslas skolas
pedagogiem.Pieredzes apmaiņa , ekskursijas uz Gatčinas mākslas skolas filiālēm,
Pavlovskas pili Gatčinā un Ermitāžu Sankt-Pēterburgā;
• Pedagogu dalība 19. Valkas novada mākslinieku darbu izstādē “Sirds acis”. Izstādē
savus darbus eksponē 39 autori. Izstādē piedalās 5 Mākslas skolas pedagogi: Maruta

•

Stabulniece, Līva Doršs, Aivars Magone, Skaidrīte Bondare, Ieva KampeKrumholca;
Francijas delegācijas vizīte Valkas Mākslas skolā. Francijas vēstniecības Latvijā
padomnieks sadarbības un kultūras jautājumos, Francijas institūta direktors Gilles
Bonnevialle;

PRIORITĀTE
VIENOTS, UZ SAVSTARPĒJU SADARBĪBU BALSTĪTS VALKAS UN VALGAS
KOPĒJĀS MĀKSLAS VIDES ATTĪSTĪBU VEICINOŠS DARBS
• Valkas Mākslas skolas igauņu plūsmas vasaras prakses darbu izstāde „Mana pilsēta –
Valga"Valgas pamatskolā Igaunija;
• Valgas XXVIII mākslas mēneša ietvaros Valkas māklsas skolas tekstilstudijas
dalībnieku darbu izstāde „Ziedi un dzīvnieki” Valgas Priimetsa skolā;
• Valgas XXVIII mākslas mēneša ietvaros izstāde „100 Eņģeļi Igaunijas republikai"
Valgas Kultūras un Interešu centrā. Izstādē piedalās Valkas Mākslas studijas
dalībnieces Alevtina Karpats, Viive Piir, Inna Stiba ,Kātllin Vasanurm;
• Valkas Mākslas skolas organizētās meistarklases „Komikss pēc Igaunijas tautas
pasakas motīviem” „Vaeslapse käsikivi(Sērdienītes dzirnakmens)” vada Juris
Freimanis Valgas pamatskolā;
• Radošā darbnīca Valgas Pareizticīgo baznīcas draudzes locekļiem Valkas Mākslas
skolā. Baznīcas un svētku egles rotājumu izgatavošana. Vada skolotājs Juris
Freimanis
• Projekta nedēļas ietvaros, Valgas Põhikool vidusskolas skolēni iepazīstas ar Valkas
Mākslas skolu un iespējām mācīties profesionālās ievirzes mākslas programmā;.
• Glezniecības meistarklases Valgas skolēniem - projekta nedēļa Valkas Mākslas
skolā;
• Valkas Mākslas skolas igauņu plūsmas audzēkņu 1. semestra darbu izstāde Valgas
mūzikas skolā;
• Diplomandu sienas gleznojums “Laika ass” Valgas mūzikas skolas Solfedžo klasei;
• 19. Valkas novada mākslinieku darbu izstādi “Sirds acis”Valkas novadpētniecības
muzejā. Izstādē piedalās 5 Mākslas skolas pedagogi;
• Ikgadējā Valkas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “KOPĀ” Valgas muzejā.
• Valgas mūzikas skolas un sadarbības pertneru pieredzes apmaiņas vizīte Valkas
Mākslas skolā.Viesu iepazīstināšana ar Latvijas kultūrizglītības politiku un Valkas
mākslas skolas profesionālās ievirzes programmu;
•
•

•

•

17. Lielais labdarības Robežtirgus. Valkas mākslas skolas pedagogu, pasākumam veidota,
bērnu spēle “BURTIŅŠ’’’ no ekoloģiskā materiāla – Latvijas priedes;
Muzeju nakts . Pasākuma ietvaros , radošās darbnīcas vada Daiga Soloveiko;

Studijas dalībnieču Judītes Liepiņas (Latvija) un Viive Piir (Igaunija) gleznu izstāde
“Dārza un lauka puķes” Latviešu – igauņu Dziesmu dienas pasākuma Jānim Cimzem
-205 “Kroņu pinējs” ietvaros;
Dvīņu pilsētu Valkas – Valgas festivāla ietvaros, abu pilsētu mākslinieku darbu
izstāde Valgas kultūras un interešu centrā. Izstādē piedalās Valkas Mākslas skolas
pedagogi , absolventi un studijas dalibnieki.

SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀS
2018./2019.mācību gads
MĀCĪBU SATURS
SKOLAS DARBA STIPRĀS PUSES
• Skolas īstenotās izglītības programmas 20V 211 00 1”Vizuāli plastiskā māksla”
atbilstība;
• Mācību un radošā darba plānošana;
• Sistematizēta pamatzināšanu un pamatprasmju apguve profesionālās ievirzes
mākslas mācību priekšmetos;
• Iniciatīva un padziļināts darbs pie dažādu mācību darba formu un metožu
izstrādāšanas mācību un radošajā darbā.
• Audzēkņu māksliniecisko spēju attīstība ;
• Audzēkņu mācību darba vērtēšana – skates, valsts nozīmes un starptautiskie
konkursi, izstādes, starptautiski mākslas projekti, akcijas;
• Skolotāju profesionālā pilnveide.
TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS
• Vērst lielāku uzmanību mācību metodikai un audzēkņu zināšanu un prasmju
profesionālai izaugsmei atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmai.

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
SKOLAS DARBA STIPRĀS PUSES

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Izstrādātas mācību priekšmetu programmas, sistemātiska metodiskā materiāla
papildināšana;
Plānojot mācību procesu ,tiek ņemtas vērā arī audzēkņu vajadzības;
Audzēkņu sistemātiska līdzdalība valsts nozīmes un starptautiskajos konkursos un
projektos, valsts nozīmes un starptautiskās izstādēs, iniciatīva pilsētvides un
kultūrvides veidošanā;
Audzēkņu radošo sasniegumu uzskaite, publicitāte, finansiāla stimulēšana
( pašvaldības apbalvojumi) ;
Informatīvs materiāls vecākiem – mācību satura un nepieciešamo mācību līdzekļu
apraksts mācību gadam;
Audzēkņu un pedagogu darbu izstādes, absolventu izstādes , Latvijas un Igaunijas
mākslinieku darbu izstādes skolā;
Izglītojošas un radošas ekskursijas, dalība starptautiskos kultūras projektos un
radošajās darbnīcās;
Semināru un konkursu organizēšana;
Radošo darbnīcu un meistarklašu organizēšana skolā, novadā, Valkas un Valgas
pilsētu svētku pasākumos , bērnudārzos un skolās.

TĀKĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS
Audzēkņu nopietna attieksme profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvē,
nodarbību apmeklētība.
• Skola un vecāki vienoti prasībās .Vecāku līdzatbildība , pienākuma apziņas
ieaudzināšanā audzēkņiem, apgūstot profesionālās ievirzes mākslas izglītību.
•

AUDZĒĶNU SASNIEGUMI
SKOLAS DARBA STIPRĀS PUSES
• Gūta mākslinieciskās darbības pieredze, attīstītas jaunrades spējas;
• Labi audzēkņu sekmju rādītāji ,atbilstoši profesionālās izglītības programmas
prasībām;
• Audzēkņu izaugsmes analīze, uzskaite absolventu sasniegumiem tālākizglītībā ;
• Sasniegumi valsts nozīmes un starptautiskajos bērnu mākslas konkursos;
• Atbalsts audzēkņu radošai iniciatīvai mācību darbā un ārpusstundu pasākumos;
• Radošo iemaņu papildināšana mākslā – konkursi , radošās darbnīcas , akcijas ,
starptautiski projekti, pieredzes apmaiņas braucieni;
• Audzēkņu darbu izstādes Valkas un Valgas pilsētu un novadu iestādēs, tematiskās
izstādes skolā, skolas absolventu darbu izstādes;
• Absolventu iestājpārbaudījumu rezultāti - mākslas, amatniecības, arhitektūras un
būvniecības vidusskolās un koledžās un augstskolās.

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS
• Rosināt audzēkņu personīgo iniciatīvu , vēlmi darboties radošajā industrijā.

ATBALSTS AUDZĒKŅIEM

SKOLAS DARBA STIPRĀS PUSES
• Mākslas profesionālās izglītības programmas ieguldījums personības veidošanās
procesā;
• Uzsvars uz atvērtu, radošu un atbildīgu attieksmi zināšanām;
• Praktiskās un intelektuālās darbības izaugsme;
• Skolas iekšējās kārtības un drošības nodrošināšana, darba drošības pasākumu
ievērošana;
• Speciālo vajadzību ievērošana, atbalstoša vide audzēkņiem ar speciālajām
vajadzībām;
• Talantīgāko audzēkņu stimulēšana tālākizglītībai profesionālā vidējā izglītības
pakāpē. Ieteikumi ,rekomendācijas vecākiem bērna mākslas izglītības izvēlē.
Individuāls darbs šī mērķa sasniegšanai.
• Profesionāls atbalsts audzēkņu un absolventu pašizpausmei un radošajām aktivitātēm

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS
• Vecāku ieinteresētība un atbalsts mācību rezultāta un audzēkņa talanta novērtēšanā.

SKOLAS VIDE
SKOLAS DARBA STIPRĀS PUSES
•

•
•

•
•

•

Valkas Mākslas skola ir divu stāvu ēka ar plašām , gaišām telpām , ar mūsdienu
prasībām atbilstošu aprīkojumu un mācību līdzekļiem. Ēka arhitektoniski veidota pa
apli kā ligzda ar iekšpagalmu, kur bērni stundu starplaikos var svaigā gaisā
parotaļāties, līdz ar to atrisinot bažas par bērnu drošību ,skolai esot tik tuvu
transzītceļam un ielām.Skolā ir plaši koridori ,izstāžu zāle, kur tiek izkārtoti bērnu
darbi un dažādas izstādes. Tā bagātinot šīs mācību iestādes radošo atmosfēru.
Skolā ir stabilas tradīcijas;
Valkas Mākslas skola ir daudznacionāla skola. Skolā mācās latviešu, igauņu, krievu
un citu tautības bērni. Tādēļ mērķtiecīgi tiek veidota un uzturēta pozitīva, uz toleranci
un savstarpēju cieņu orientēta sadarbības vide.
Pozitīva un radoša, sadarbībai ar mācību priekšmetu skolotājiem, vide;
Pateicoties audzinošajai videi audzēkņi saprot un pieņem gan bērnu ,gan skolotāju
individuālās atšķirības, rakstura savdabību. Pozitīvas, ģimeniskas un radošas
sadarbības vidi īpaši veicina vasaras prakses, radošie projekti un ekskursijas, kur ,
kopā darbojoties, skolotāji un bērni savstarpēji komunicējas un nebaidās valodas
barjeras.
Atvērta un produktīva sadarbība ar Valkas novada un Valgas novada (Igaunija)
pašvaldībām, Valkas novadpētniecības muzeju un Valgas muzeju, Valkas un Valgas

novadu bērnudārziem un vispārizglītojošām skolām, BJIC , Valkas kultūras namu un
Valgas Kultūras un izglītības centru.
TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS
• Jauno pedagoģiskā personāla stabilitāte, kadru noturība ;
• Palielinoties audzēkņu skaitam no pagastiem un Igaunijas, plānot skolas telpu
paplašināšanu.

RESURSI
SKOLAS DARBA STIPRĀS PUSES
• Jauna ,mūsdienu prasībām atbilstoša mācību vide- plašas un gaišas mācību telpas;
• Materiāli tehniskais nodrošinājums atbilstošs profesionālās ievirzes mākslas izglītības
normatīviem;
• Skolotāju kvalifikācija atbilstoši profesionālās ievirzes mākslas izglītības
programmas prasībām / bakalaura, maģistra grāds Izglītības zinātnēs/;
• Skolas atbalsts profesionālai tālākizglītībai skolotājiem;
• Darbība un aktivitātes Vidzemes reģiona mākslas skolu metodiskās apvienības
ietvaros;
• Sadarbība mākslas skola – Latvijas Nacionālais kultūras centrs – audzēkņu un
skolotāju mākslas izglītībai un radošajai darbībai.
• Finansējums profesionālu kadru piesaistīšanai Valgas( Igaunija) audzēkņu apmācībai
profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla”
mācībām igauņu valodā .
TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS
• Mērķdotācijas sadale audzēknim ,kas mācās vairākās profesionālās ievirzes skolās;
• Audzēkņu skaitam atbilstoša Valsts mērķdotācija pedagogu darba algām .

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA , VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
SKOLAS DARBA STIPRĀS PUSES
•
•

•
•
•
•

Skolas administrācija plāno, organizē un koordinē skolas un pedagogu darbu un tā
izvērtēšanu;
Skolas administrācija nodrošina skolas darba plānošanu, sasniedzamo rezultātu
prognozēšanu, izvirza skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku
atbildības jomas, pieņem lēmumus , motivē pedagogus un audzēkņus, nodrošina
iekšējo kontroli un skolas darba vērtēšanu, veic informācijas apmaiņu.
Pozitīva sadarbības vide –Valkas un Valgas pašvaldībām un tām pakļautajām
institūcijām;
Pedagoģisko un tehnisko darbinieku iesaistīšana visos skolā notiekošajos procesos –
plānošanā, organizēšanā, vērtēšanā;
Izstrādāti darba organizācijas normatīvie dokumenti;
Skola izgājusi akreditāciju, nākošās akreditācijas termiņš 2021.gada 2.jūnijs;

•

•

2018.gada 10.oktobrī skolai izsniegta Izglītības kvalitātes valsts dienesta apstiprināta
Licence Nr.P-17616 Valkas Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības
programmai “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V 211 00 1;
Tiek veikta Attīstības plāna 2018./2019.m.g. izvirzīto prioritāšu īstenojuma analīze,
skolas darba pašvērtējums pamatjomā .

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS
• Direktora vietnieku mācību darbā iniciatīva metodiskā darbā, mācību darba un
rezultātu analīze;
• Skolotāju priekšlikumi mācību programmu uzlabošanai;

