Saldus Mākslas skolas attīstības plāns
2017.-2022.g
Misija – Veidot fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un iekļaujošu mācību vidi, kas
iedvesmo, virza un atbalsta skolēnus izaugsmē un sevis apzināšanā.
Vīzija – Saldus Mākslas skola - laikmetīgs mākslas izglītības centrs un Kultūrtelpa.






Skola, kas veicina un atbalsta ikviena skolēna individuālo spēju attīstību, kas
veicina un atbalsta radošu un atbildīgu, uz jaunradi un iniciatīvu vērstu
personību attīstību;
Skola, kas pati mācās un māca skolēniem mācīties;
Mācību process centrēts nevis uz mācīšanu, bet uz mācīšanos, kur prioritāte
ir visu iesaistīto – skolēnu, pedagogu, darbinieku u.c. – līdzdalība mācību
procesā;
Skolēnu sasniegumos prioritāte ir skolēnu attieksmes maiņa un
ieinteresētība, līdzdalība mācību procesā, tādā veidā sekmējot skolēnu
motivāciju eksperimentēt un kļūdīties, meklēt un atrast risinājumus.

Skolas darbības
joma
1. mācību saturs

2. mācīšana un
mācīšanās

Prioritāte

Uzdevumi

Izglītības programmas
satura pilnveide

Pilnvērtīgi izmantojot māksla skolas telpu un
aprīkojuma iespējas, pilnveidot mācību procesu.
Regulāri izvērtēt mācību programmas, analizēt
mācību materiālās bāzes nodrošinājumu, izstrādāt
priekšlikumus mācību procesa pilnveidei, audzēkņu
radošās darbības veicināšanai.
Attīstīt interešu izglītības piedāvājumu dažāda
vecuma bērniem: grupā Zīmulīši, sagatavošanas
grupā, Arhitektūras grupā, dizaina studijā un Jauniešu
studijā.
Izmantot skolas ēkā notiekošos kultūras
pasākumus skolas mācību procesa bagātināšanā un
mācību metožu dažādošanā.
Kvalitatīvi sagatavot audzēkņus dalībai Mākslas
skolu Valsts konkursos.

Interešu izglītības
programmu
piedāvājuma
attīstīšana
Mācību metožu
daudzveidība
Mācīšanās kvalitāte

3. atbalsts
izglītojamiem

Pedagogu
profesionālā
pilnveidošanās
Sadarbība ar
izglītojamā ģimeni.
Pasākumi atbildīgas
attieksmes veidošanā
pret apkārtējo vidi,
vienam pret otru, sevi
un Valsti
Atbalsts karjeras
izglītībā

Nodrošināt pedagogu kvalifikācijas celšanu
piedaloties kursos, semināros, konferencēs, pieredzes
apmaiņas braucienos Latvijā un ārzemēs.
Mudināt vecākus un bērnus izmantot skolvadības
sistēmas e- klases priekšrocības saziņai ar skolu.
Plānot un organizēt akcijas skolas iekšējo kārtības
noteikumu popularizēšanai.
Plānot un organizēt pilsoniskās audzināšanas
pasākumus mākslas skolā.
Turpināt un attīstīt sadarbību ar augstākām mācību
iestādēm. iesaistīt šo iestāžu pedagogus mākslas
profesionāļus
skolas
projektos,
organizēt
meistarklases
un
radošās
darbnīcas skolas
audzēkņiem un pedagogiem.

4. izglītības
iestādes vide

5. izglītības
iestādes resursi

Pozitīvs mikroklimats.
Ērta un veselīga skolas
vide, nodrošināta
vides pieejamība
Skolas fiziskā vide
Skolas izstāžu telpa

6. izglītības
iestādes darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes

Veiksmīga izglītības
procesa vadība.
Izglītības iestādes
dokumentācijas
kvalitātes pilnveide
Metodisko atbalsta
pasākumu
nodrošināšana
pedagogiem
Izglītības iestādes
sadarbība ar citām
institūcijām

Pilnvērtīgi izmantot un uzturēt skolas vidi. Skolā
uzturēt pozitīvu mikroklimatu.

Pilnvērtīgi izmantojot māksla skolas telpu un
aprīkojuma iespējas, pilnveidot mācību procesu.
Turpināt organizēt profesionālu mākslinieku, kā arī
citu mākslas skolu audzēkņu un pedagogu izstādes
Saldus Mākslas skolā.
Turpināt kārtot un sistematizēt dokumentāciju,
atbilstoši
apstiprinātai
lietu
nomenklatūrai.
Nepieciešamības gadījumā pārstrādāt, pilnveidot
Saldus Mākslas skolas NOLIKUMU vai normatīvos
dokumentus.
Sniegt metodisko atbalstu Saldus Mākslas skolas
pedagogiem,
organizējot
seminārus,
kursus,
meistarklases.
Veidot ciešāku sadarbību ar Saldus Mūzikas skolu,
paredzot kopīgus projektus jaunās skolas attīstībā.
Paplašināt sadarbību ar Latvijas mākslas skolām,
rīkojot kopīgu plenēru, pieredzes apmaiņas
braucienus, izstādes, iztāžu apmeklējumus un kopīgus
projektus.
Turpināt sadarbību ar dažādām kultūras, izglītības
un nevalstiskajām organizācijām kopīgos pasākumos
un projektos.
Turpināt sadarbību ar Saldus sadraudzības pilsētu
mākslas skolām dažādos projektos.

