
6. STARPTAUTISKAIS BAKALAURĀTS



IB programmu realizācijas uzsākšanas plāns JSVĢ

7.-10.kl.

11.-12.kl.

2021.g.

2025.g.



IB mērķis ir attīstīt zinātkārus, zinošus un gādīgus jauniešus, 
kuri palīdz veidot labāku un mierpilnāku pasauli, izprot un 
ciena kultūru daudzveidību.

Lai sasniegtu mērķus, organizācija veido sadarbību un strādā ar 
skolām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām, radot 
izaicinājuma pilnas starptautiskas izglītības programmas ar 
vienotu novērtējumu sistēmu.

Programma visā pasaulē mudina skolēnus kļūt aktīviem, 
līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri gatavi mācīties mūža garumā un 
saprot, ka cilvēki ir dažādi un viedokļu atšķirības ir iespējamas 
un pieņemamas.

• zinātkāri
• zinoši
• domājoši
• komunikabli
• principiāli
• atvērti
• gādīgi
• spēj uzņemties riskus
• līdzsvaroti
• sevi analizējoši

IB misija, filozofija un skolēna personības iezīmes



IB PROGRAMMAS STRUKTŪRA

• Centrā ir skolēns  

• Zinātniski pamatotas mācīšanas 
un mācīšanās pieejas

• Mācības balstītas konceptos 
(lielajās idejās) globālā kontekstā

• Individuālais vai sabiedriskais 
kopienas projekts

• 8 jomu priekšmeti angļu valodā 
/bilingvāli pēc IB metodikas

• Globāli domājošs un atbildīgs 
cilvēks



JSVĢ MYP PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

 JSVĢ piedāvā nacionālajā programmā integrētu Starptautiskā bakalaurāta (IB) programmu Middle 
Years Programme (MYP) pamatskolā no 7.-10.klasei.

 IB MYP ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība, kura sagatavo Diploma Programme (11.-12.kl.) 
apguvei, kas ir pasaulē un Latvijā atzīta vidējās izglītības programma.

 Pamatskolas (MYP) programmā tiek bilingvāli (angļu val.) apgūti 8 mācību jomu priekšmeti, kuros 
integrēts arī Latvijas izglītības obligātais saturs.

 Mācību procesā katru gadu tiek realizēts:
o Sociālais vai individuālais projekts,
o Vismaz viena starpdisciplinārā tēma.

 IB izglītības metodika orientēta uz pētniecisko, izziņas un domāšanas spēju attīstību, skolēnus 
pieradinot domāt globāli, meklēt un modelēt dažādus inovatīvus problēmu risinājumus.

 Skolēni tiek vērtēti pēc visā pasaulē vienotiem kritērijiem.

 IB skolotājiem ir starptautiski izglītības sertifikāti, programmas īstenošanas kvalitāte tiek regulāri 
vērtēta, starptautiski akreditēta.



Izglītības jomas Mācību priekšmeti 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl.*

Latviešu valoda un literatūra* 5 5 5 5*

Angļu valoda*                   3 3 3 3*

Krievu / vācu / franču valoda*                2 2 2 2*

Sociālās zinības **   1 1 1

Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2 2*

Vizuālā māksla* 1 1 1

Mūzika* 1 1 1

Teātra māksla 1

Ķīmija 2 2 3

Fizika 2 2 3

Bioloģija* 2 2 2 2*

Ģeogrāfija 2 2 2

Matemātikas Matemātika* 5 5 5 6*

Dizains un tehnoloģijas *                  1 2 2

Inženierzinības 1

Datorika 2 1 1

Veselības un fiziskā 

mācību aktivitātes
Sports un veselība* 3 3 3 3*

Mācību stundu slodze nedēļā 32 34 34 36

Profesionālā ievirze Virziena fakultatīvs* 1 1 1 1

RPD KOMERCVIRZIENĀ 1 1 1 1

RPD SOC VIRZIENĀ 1 1 1 1

RPD VIDES VIRZIENĀ 1 1 1 1

PROJECT IB* 1 1 1 1

IB priekšmets angļu valodā*

Tehnoloģiju

 JSVĢ izglītības programmu mācību plāns 7.-9.kl. (10.kl.)

Dabaszinātņu

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā  

Sociālā un pilsoniskā 

Valodu 

Starpdisciplinārā, 

radošā un pētnieciskā 

darbība, sociālie 

projekti (RPD)

3*

2*

Kā IB iekļaujas nacionālajā programmā un mācību plānā 7.-9.kl.(10.kl.)

Pamatizglītības posmā uzņemam četras 7.klases: 
KOM, SOC, VID un IB

Middle Year Programme (IB) skolēni:
8 jomu priekšmetus apgūst bilingvāli (angļu val.)*

9.kl., saņemot Apliecību par pamatizglītību, var 
turpināt izglītību arī citā vidējās izglītības 
programmā.

10.kl. skolēni saņem apliecinājumu par apgūtu 
MYP un var kārtot starptautisko eksāmenu, 
iegūstot IB sertifikātu.

11.kl. var turpināt Diploma Programme (DP) 
apguvi.

12.kl. kārto CE un iegūst Atestātu, var kārtot DP 
eksāmenus un iegūt IB Diplomu.



PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA (7.-9.KL.) (7.-10.KL.)

SOCIĀLO ZINĪBU 

VIRZIENS

Trešā svešvaloda 
Mediju pamati

KOMERCZINĪBU 

VIRZIENS

Skolēnu mācību uzņēmums
Reklāmas pamati

VIDES ZINĪBU 

VIRZIENS

Skolas mežs
Sporta tūrisms

KOM VID

Jelgavas pilsētas Domei  12.03.2021. Vilkārse

SOC

2022./2023.mācību gadā 
JSVĢ uzņem četras 7.klases četros izvēles virzienos

STARPTAUTISKAIS 

BAKALAURĀTS

Ļeader in Me
Social Project

IB

Mācību programmu papildina daudzpusīga interešu izglītība



Uzņemšanas prasības
International Baccalaureate Middle Years Programme 7.-10.kl.

Starptautiskā Bakalaurāta vidējā posma programma 7.-10.kl.
2022./23.mācību gadā MYP uzņem 22-26 skolēnus.

Stājoties JSVĢ, visiem skolēniem jākārto iestājpārbaudījums:
1) jāiesniedz motivācijas vēstule (pamatojot izvēlēto virzienu) angļu valodā,
2) jāpilda tests un uzdevums ar praktiskas problēmas risinājumu,
3)   ja skolēns pretendē uz starptautisko programmu IB, pilda papildus uzdevumu angļu valodā 

(teksta izpratne un sava viedokļa izteikšana).

JSVĢ netiek uzņemti skolēni, kuru gada vērtējums kādā mācību priekšmetā ir zemāks 
par 5 ballēm.



Uzņemšanas prasības
International Baccalaureate Middle Years Programme 7.-10.kl.

Starptautiskā Bakalaurāta vidējā posma programma 7.-10.kl.

PAPILDU NOSACĪJUMI UZŅEMŠANAI IB MYP

 Lai sekmīgi un kvalitatīvi apgūtu mācību programmu un realizētu IB mērķi, audzināt 
zinātkāru, aktīvu un domājošu jaunieti, IB MYP programmas skolēniem 
noteikti papildu nosacījumi. 

 Pašvaldības noteikts vecāku līdzmaksājums par IB MYP apguvi: 

o 50 EUR mēnesī (450 EUR mācību gadā),
o atbrīvoti no līdzmaksājuma ir Jelgavas pašvaldībā deklarētie skolēni, kuru 

mājsaimniecībai ir piešķirts maznodrošinātā statuss.

 Ikdienas mācību procesā darbam starptautiskā digitālā vidē nepieciešams:

o personīgais portatīvais dators,
o priekšzināšanas un vēlme padziļināti apgūt angļu valodu, augsta mācību 

motivācija un interese iesaistīties projektu realizēšanā.


