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II LO im Stanislawa Staszica Starachowice 
 

 Starahovices 
St.Staszica II licejs  

 Skola darbojas no 
1954. gada 

 49 skolotāji 

 794 skolēni 



Skolas raksturojums 

 Licejs – 1., 2., 3. liceja klases (10.-12.klases pēc 
mūsu skalas) 

 Vispārizglītojoša skola 
 Licejs sagatavo skolēnus studijām augstskolā 
 Mācās 16 – 19-gadīgi jaunieši 
 Lielas klases – 30 – 40 skolēnu 
 29 kabineti 
 2 Sporta halles un 3 sporta laukumi 
 Skolas bibliotēka ar apm. 20000 grāmatu krājumu 

 
 

 
 



Skolas raksturojums 

 Labākā skola pilsētā 
 trešā labākā skola vojevodistē 
 95% absolventu studē polijā un ārzemēs 
 Unesco-skola 
 4 sadarbības skolas vācijā, regulāras skolēnu grupu 

apmaiņas 
 Skolā darbojas eiropas klubs 
 Poļu vācu valodas skolotāju biedrība 
 Poļu vēstures biedrība 

 
 



Starahovices licejs 



Sadarbība ar arodskolu 

Skolas prezentācija.     Projektu darbu izstrādes. 



Liceja tradīcijas 

 Dažādi kultūras pasākumi 

 Teātra izrādes 

 Dziesmu konkursi 

 100 dienu balle 

 Valsts svētku pasākumi 

 Nacionālo svētku pasākumi u.c. 

 



Atbalsts skolēniem 

 Skolā tiek rīkotas olimpiādes visos mācību priekšmetos (piedalās 50% skolēnu) 
 Skolēni tiek rosiNĀTI PIEDALĪTIES DAŽĀDOS KONKURSOS (INDIVIDUĀLI / 

GRUPĀS) 
 Tiek piedāvāti profilkursi dažādos mācību priekšmetos 
 Mācību procesa individualizācija un diferencācija (piem., svešvalodās tests, lai 

izveidotu viena zināšanu līmeņa grupas; skolotājam iespēja izvēlēties atbIlstošas 
mācību grāmatas; stundās darbs grupās -  savstarpēja palīdzība; diferencēta 
mājas darbu uzdošana; stundās tiek vērtēta arī aktivitāte utt. ) 

 Izlaiduma klasēs piešķirtas fakultatīvās stundas eksāmenu priekšmetos 
 Lekciju, darbnīcu, ekskursiju organizēšana 
 Skolas Sadarbība ar starahovices psiholoģijas-pedagoģijas konsultatīvo centru 

(darbs ar bērniem, kuriem diskalkulijas/legastēnijas problēmas) 
 Augsti attīstīta arodizglītības sistēma (iespēja ieteikt skolēniem izvēlēties apgūt 

profesiju) 
 
 
 
 
 



Semināra galvenā tēma 

 

Atbalsta modeļi skolēnam 
 Polija, lietuva, latvija – olimpiādes skolēniem gandrīz visos 

mācību priekšmetos (vācijā, nīderlandē  tādu nav vispār) 
 Konkursi 
 Konsultācijas visos mācību priekšmetos 
 Atbalsta dienests (psihologs, logopēds, sociālais, speciālais 

pedagogs, mediķi) 
 Projekta darbi / nedēļas – zināšanu bagātināšana + 

sadarbība 
 Sporta sacensības  
 Interešu izglītība 
 

 
 



Atbalsts skolēniem 

 VācijaS, nīderlandeS Jautājums par 
olimpiādēm:  

 – vai skolēnam ir svarīgi būt labākajam? 

 - skolēnam katram savas spējas (dieva dotas) 
– kāpēc sacensties? 

 

 



Atbalsts skolēniem 

 Aurihas vidusskolas piedāvātie atbalsta modeļi skolēniem: 

- Individuālas Konsultācijas angļu valodā un matemātikā (5.-
11.kl.) 

- Konsultācijas skolēniem ar legastēniju  

 (5., 6.klasēs 3 reizes nedēļā) 

- Atbalsts Talantīgiem skolēniem (6.kl. iespēja izvēlēties otru 
svešvalodu; 9.kl. skolēnu sagatavošana ģimnāzijas klasēm – 
iespēja izvēlēties profilkursu kādā no mācību priekšmetiem, 
KURU PADZIĻINĀTI APGŪS ĢIMNĀZIJAS KLASĒS) 

 

 

 

 

 

 



Galvenie secinājumi 

 Skolas uzdevums – palīdzēt skolēnam 
maksimāli attīstīt savas spējas 

 Uzturēt skolēnos motivāciju sevis attīstībai 

 Latvijā / ādažu vidusskolā daudz pozitīvas 
pieredzes skolas darbības pamatjomā – 
atbalsts skolēnam 

 

 

 



Kielces pilsētas  
Izglītības nodaļa  

• Informācija par izglītības nodaļas funkcijām 
•Skolotāju tālākizglītības organizēšana 
•Olimpiāžu, konkursu organizēšana 
•Skolu rangu sistēma 



Starahovices pilsētas domē 

 

 Pilsētas domes atbalsts 
izglītības iestādēm 
pilsētā 

 Skolu sadarbība ar 
pašvaldības iestādēm 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


