
Klases stundu pasniegšanas un audzināšanas problēmas novada skolās 
(Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu 2012./2013.m.g.aptaujas analītiskie dati; 

 IZM, MA semināru novitātes u.c.) 
 

Problēma Risinājums 

Skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošana,  
skolēnu uzvedības, disciplīnas un savstarpējo attiecību problēmas 

Skolas iekšējās kārtības noteikumu 

neievērošana stundās un skolas telpās 
starpbrīžos 

Ziņojumi un sadarbība ar sociālo pedagogu. 

Uzvedība mācību stundās  

Vērtējošas attieksmes trūkums pret 
komunikāciju virtuālajā telpā (teflonu 

lietošana stundu un ārpusstundu laikā, 

datori…) 

Rosināt skolēnus aktīvai un radošai darbībai skolas interešu 
izglītības pulciņos un fakultatīvajās nodarbībās. 

Skolēnu attieksme pret mācību procesu un 

iekšējās kārtības noteikumiem. 

Lai arī klases audzinātāji sadarbībā ar skolas atbalsta personālu veic 

regulāru izskaidrošanas darbu, daļa skolēnu  pavirši un bezatbildīgi 
uztver mācību procesu, kā arī mēdz neievērot iekšējās kārtības 

noteikumus. Jāturpina individuālais darbs gan ar skolēniem, gan 

skolēnu vecākiem. 

Veselīgas un cieņpilnas psihosociālās vides 

pilnveidošana klasē, skolā, ģimenē, 
savstarpējās attiecībās. 

Līdzdalība VBTAI kustībā „Draudzīga skola” un projekts „Veselības 

stacija „Es augu vesels” 5., 6.kl.” 

Vardarbība skolā (gan emocionāla, gan 

fiziska) 

Sadarbība ar policiju, skolas atbalsta personālu, sociālo darbinieku 

Skolēnu saskarsmes problēmas, agresivitāte, 
konfliktēšana 

Vecāku informēšana, iesaistīšana problēmu risināšanā,  sadarbība ar 
skolas atbalsta personālu, skolas vadības aktīvāka iesaistīšanās, 

klases stundās-komandu saliedēšanas uzdevumi, spēles par 
sadarbību, ir gadījumi, kad iesaistīta arī policija. 

Skolēnu savstarpējās attiecības. Cieņpilna 

attieksme pret apkārtējiem. 

Katru mēnesi visām klasēm paredzēt audzināšanas stundu par šīm 
tēmām. 

Mācību priekšmetu stundās akcentēt šos tematus. 

Izglītojamo savstarpējās attiecības, kultūra, 
pozitīvā disciplinēšana. 

Seminārs skolotajiem, interesantas tikšanās skolēniem. 
 

Atsevišķu skolēnu uzvedības un smēķēšanas 

problēmas  

Darbs individuāli 

Vardarbība skolā Sākumskolas klasēs ir skolēni, kuri kaujas, apsaukājas, aizskar savus 

klases biedrus. Savukārt pamatskolā ir skolēni, kuri nespēj savādāk 
izpausties, sevi apliecināt un pievērst sev uzmanību, kā rupji izturēties 

un aizskart savus klases biedrus. Nereti ar savu uzvedību dezorganizē 

stundu darbu. 

Problēma Risinājums 

Skolēnu mācību motivācijas un atbildības veicināšana un vecāku līdzatbildības aktivizēšana 
Mācību motivācija un skolēna personīgā 
atbildība. 

Turpināt izmantot dažādas formas un paņēmienus, veicinot 
skolēnu darbību. Izglītot vecākus par skolas un ģimenes 

veiksmīgas sadarbības nozīmīgumu jaunā cilvēka audzināšanā. 

Skolēnu un viņu vecāku atbildība par mācību un 
audzināšanas darba rezultātiem. 

Meklēt sadarbības formas un iespējas, aktualizējot atbildību par 
darbu. 

 

Motivācijas trūkums mācību darbā. Bērnudārzā. 
Zema mācību motivācija Skolēnu ieinteresētība mācību darbam, izstrādājām mācīšanās grafiku 

katrai skolēnu grupai, individuālos plānus 

Pasīva vecāku iesaistīšanās audzināšanas un 
mācību problēmu risināšanā 

Jaunas metodes darbā ar vecākiem 
 

Skolēniem trūkst motivācijas mācīties. Ieskaišu sistēma neveicina skolēnos vēlmi mācīties regulāri. 
Skolotājiem vairāk jāsadarbojas ar skolēnu vecākiem, iesaistot 

prasmīgu sociālo pedagogu. 

Problēma Risinājums 

Mācību stundu neattaisnotie kavējumi un to novēršana 
Skolēnu neattaisnotie kavējumi. Sadarbība ar sociālo dienestu un bāriņtiesu. 

Skolēnu stundu kavējumi Risinājumi jāmeklē ģimenē un tās izglītošanā.  

Neattaisnotie stundu kavējumi  Regulāra vecāku informēšana, sociālā pedagoga iesaistīšanās 

Neattaisnotie stundu kavējumi Aktīvāka sadarbība ar pagastu sociālajiem dienestiem un 

bāriņtiesām 
  



Problēma Risinājums 

Skolēnu pilsoniskās atbildības, sabiedriskās aktivitātes un līdzdalības veicināšana 
Intereses trūkums par skolas sabiedrisko 

dzīvi. 

 

Trūkst patriotisma, iniciatīvas un motivācijas 

piedalīties, būt aktīviem. 

Jāstrādā pie skolas pozitīvo piemēru izcelšanas, pārrunas, pozitīvi 

piemēri, stimulēt atsevišķus  skolēnus par izrādīto iniciatīvu papildus 

pienākumu veikšanai. Stingrākas kopējas prasības, neatkāpties no 
vienotām prasībām. 

Skolēni nelabprāt aktīvi iesaistās ārpusklases 
pasākumu organizēšanā, vairāk gaida kaut ko 

gatavu un ir samērā kūtri. 

Viena daļa skolēnu ir noslogoti ārpusskolas pulciņos.  
Skolēni labprāt atpūšas kopā ar saviem vienaudžiem ārpus skolas, kur 

viņi netiek kontrolēti. Vairāk jāuztic ikdienā veidot dažādus nelielus 
pasākumus un projektus skolēniem pašiem. Labāk jāizpēta viņu 

intereses. 

Pilsoniskās atbildības trūkums.  

Skolēnu iesaistīšana darba terapijā. Aktīvi kopīgi pasākumi vides sakārtošanā, labiekārtošanā. 

 

Problēma Risinājums 

Skolas un ģimenes sadarbība 
Skolēnu vecāku un skolotāju sadarbība. Piesaistīt sociālo dienestu. 

Sadarbības ar vecākiem atgriezeniskās saites 

nodrošināšana elektroniskajā saziņā vai 
dienasgrāmatās 

Vecāku informēšana un izglītošana, līdzatbildības sekmēšana. 

Vienošanās jeb līgumu abpusēja vai trīspusēja parakstīšana 
(vecāki, pedagogs, skolēns). 

Nepietiekama sadarbība ar vecākiem Pedagogiem vairāk informēt vecākus par bērnu un kas ar viņu 

notiek skolā / mācību priekšmetos.  

Problēma Risinājums 

Atkarību problēmas skolā. Cilvēkdrošības un veselības izglītības jautājumu aktualizēšana. 
Narkotiku lietošana Pašvaldības policistu dežūras skolā 

Nepilngadīgo smēķēšana Pašvaldības policistu dežūras skolā 

Pīpēšana skolas teritorijā Aktīvāk iesaistīt nepilngadīgo lietu inspektoru un policiju. 

Cilvēkdrošība un veselības mācība. Noorganizēt kādu ārpusstundu pasākumu vai konkursu, kura temats 

varētu būt „Drošība”, „ Veselība un veselīgs dzīvesveids” 
Atsevišķu skolēnu uzvedības un smēķēšanas 

problēmas  

Darbs individuāli 

Problēma Risinājums 

Klašu audzinātāju sadarbība ar citiem pedagogiem (atbalsts klases audzinātājam) 
Klašu audzinātāju sadarbība ar mācību 

priekšmetu skolotājiem. 

Kopīgu supervīziju organizēšana. 

 
Secinājumi: 

1. Sadarbība ar vecākiem – jaunas formas. 
2. Apkopot kopējās novada problēmas un pamazām sākt šķetināt, balstoties uz kompetentu 

pieredzi, piesaistot nozares speciālistus. 
3. Sadarboties ar policiju, lai izmaina piedāvātās diskusiju tēmas (jau gadiem vienas un tās pašas). 

4. Vajadzētu semināru par vardarbību un iespējamiem risinājumiem. 

5. Skolēnu uzvedība, motivācija. Skolēnu motivācijas un saskarsmes jautājumi. 
6. Klases mikroklimata veidošana. 

7. Skolēnu savstarpējās attiecības. Cieņpilna attieksme pret apkārtējiem. 

8. Cilvēkdrošība un veselības mācība. 
9. Ļoti gribētu kādu interesantu semināru vai kursus direktoru vietniekiem audzināšanas darbā 

Tukumā, lai var paspēt izbraukāt, labi lektori, kas „iededz dzirksti un spēku tālāk starot...”  
10. Darbs ar bezatbildīgiem vecākiem, nemotivētiem skolēniem. 

11. Ir skolēni, kuriem ir problēmas ģimenēs, līdz ar to viņi kļūst vienaldzīgi pret mācībām skolā, 
meklē vidi, kurā viņi jūtas saprasti, uzklausīti. Ne vienmēr tā ir labākā pieredze, ko viņi gūst šajā 

vidē. Nereti vecāki kļūst bezspēcīgi, cenšas problēmas noslēpt un nevēlas sadarboties ar skolu. 

Tad ir grūti palīdzēt šādiem bērniem. Manuprāt, trūkst Tukumā labu psihologu, pie kā griezties 
šādos gadījumos pēc palīdzības.  

12. Vajadzētu pilsētā skolēnus iesaistīt kādos lielos nozīmīgos projektos, kas viņus aizrautu, kuri 
nebūtu formāli, bet jauniešiem saistoši , interesanti, jēdzīgi. Kuru rezultātā viņi justu patiesu 

gandarījumu, ka paveikuši kaut ko lielu un būtisku, no kā būtu labums gan pašiem, gan citiem. 

Tas būtu labs brīvā laika un sevis apliecināšanas veids. 
 


