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Projekta sanāksmes galvenā tēma 

 

 

• Skolas darbības menedžmenta jautājumi 

      (attīstība no A uz B (uz labāk)) 

 

 

 



Ubbo Emmius vidusskola 

• 5 skolu apvienība: 

Stationslaan 

Maarsdreef 

Onstwedde 

Veendam 

Vinschoten 

• 2270 skolēnu  

• 173 skolotāji 



Mācību procesa organizācija 

• Pamatskola ilgst 8 gadus (no 4 -12 gadu vecumam) 

• Pēc tam tiek kārtots centralizētais eksāmens un atkarībā 
no rezultātiem skolēns turpmāk apmeklē vienu no trim 
dažādu tipu skolām.  

• Tālākā izglītība var ilgt 4, 5 vai 6 gadus: 
– VMBO: paralēli mācībām tiek apgūta profesija (12 -16 gadu vec.) 

– HAVO: vispārizglītojoša programma (12 – 17 gadu vec.) 

– VWO: universitātes studijām sagatavojoša programma (12 – 18 
gadu vec.)  

• Ubbo Emmius skolā tiek piedāvātas visas izglītības 
iespējas 

 



Skolas pārvalde 

• 70% skolu Nīderlandē privātskolas, kuras 
saņem finansējumu no valsts 

• Lielākā daļu skolu – uz konfesionālas 
bāzes 

 



Skolas autonomija 

• Skola saņem valsts finansējumu 

• Ekonomiska stabilitāte ar labu 
menedžmentu 

• Sava personālpolitika 

• Brīvība mācību procesa organizēšanas 
jautājumos 

• Atbildība par skolas uzturēšanu kārtībā 

• Atbildība par skolas izbūvi 

 

 



Skolas menedžments 

• Skolas vadība: 

centrāle – 2 vadītāji 

5 skolu direktori 

• Centrāle atbild par  
- finansēm    

- skolas darba organizāciju  

- personāla politiku 

- kvalitātes nodrošinājumu 

- jautājumiem par atbalstu skolēniem 

- mācību procesa organizāciju un skolas profila izvēli 

- iekšējo un ārējo komunikāciju 

 



Skolas menedžments 

• Centrāle un skolu direktori atbild par  

- skolas attīstības vīziju 

- skolas attīstības plānu 

- skolas gada darba plānu  

  regulāru evaluāciju 

 



Atbalsts skolēniem ar mācību 
grūtībām 

• Individuālas konsultācijas 

• Izstrādāts katra skolēna atbalsta plāns: 
koordinātors un mentors izveido pasākumu 
plānu 

• Pēc noteikta laika tiek izvērtēts katra skolēna 
progress 

• Īpaši konsultācijas svešvalodu apmācībā 

•  Skolā izveidots īpaša atbalsta personāla grupa 

 



Personāla jautājumi 

• Skolas direktora kompetence 

• Ik pēc diviem gadiem pārrunas ar katru 
skolotāju individuāli 

• Pārrunas tiek sagatavotas – skolēnu 
aptauja, kolēģu aptauja, skolotāja 
pašvērtējums, vienas stundas hospitācija 

• Katra skolotāja individuālais attīstības 
plāna izstrāde 

 

 



Skolotāju tālākizglītošanās 

• Visi skolotāji veic metodisko darbu 

• Tālākizglītība – 10% no kopējā stundu 
skaita mācību gadā 

• Katru ceturtdienu – skolotāju 
sanāksmes/semināri/mācību priekšmetu 
skolotāju savstarpējas konsultācijas/ 

   pārrunas, … 



Nīderlandes izglītības sistēma 



Skolas vide 

• Logi starp klašu 
telpām ( skolēnu 
drošība, atvieglo 
stundu aizvietošanu, 
skolotājam iespējams 
pieskatīt otru klasi) 

 

• Skapīši skolēniem 



Skolas vide 

• Skolotāju istaba – rīta 
kafija 

 

• Iespēja strādāt pie 
datora 



Skolas vide 

• Mākslas telpa: iespēja apgūt 
datorgrafikas pamatus 

 

• Skolas lielā halle – telpa 
skolēniem starpbrīžos, pēc 
stundām 



Skolas vide 

“Klusā telpa”:  
iespēja skolēniem 
klusumā sagatavoties 
stundām, atkārtot uzdoto. 

 Bibliotēka, lasītava 



Skolas vide 

• Dabaszinību kabinets: 
izcils tehniskais 
nodrošinājums;  

 telpā vienlaicīgi iespējams 
nodarboties trim klasēm. 

 

• Skolotājiem palīdz 
dabaszinātņu kabineta 
laboranti – palīgi. 



Skolas vide 

Dabaszinību, amatu mācības kabineti. 
 Iecienītākais 

transports līdzeklis 



Arodizglītība 

 

 

 

• Skolā piedāvā apgūt 
profesijas pamatus: 

 piem. frizieris, pavārs. 



• Onstweddes skolas direktors 
sarunā ar Ādažu vidusskolas 
direktoru I.Balamovski 

 

Onstweddes skolas apmeklējums 



Nīderlandes impresijas 


