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Skolas pašnovērtējuma ziņojumā lietoto saīsinājumu saraksts
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Ceļu satiksmes drošības direkcija
Dabaszinātnes un matemātika
Eiropas Savienība
Eiropas Sociālais Fonds
Izglītības un zinātnes ministrija
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Latviešu valodas aģentūra
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Metodiskā komisija
Metodiskā padome
Pagarinātā dienas grupa
Valsts izglītības informācijas sistēma
Valsts izglītības satura centrs
Zinātniski pētnieciskais darbs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Bērnu un jauniešu centrs
Valsts diagnosticējošais darbs
Ministru kabinets
Latvijas Universitāte
Centralizētais eksāmens
Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Akciju sabiedrība
Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome
Neklātienes matemātikas skola
Pirmsskolas izglītības iestāde
Interesu izglītības programma
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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums.

1.

Rīgas 51.vidusskola (turpmāk -Skola) ir pašvaldības dibināta (savu darbību
skola sāk 1968. gada 1. aprīlī) un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentā pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kurā īsteno
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Rīgas 51.vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi
likumi un normatīvie akti, kā arī Rīgas 51.vidusskolas nolikums, kuru apstiprina
Rīgas dome.
Pēdējā akreditācija Skolā notika 2017./2018.mācību gadā. Akreditācijas lapa
Nr.3578 izsniegta Skolai 2018.gada 7.maijā, akreditācijas termiņš no 2018.gada
9.maija līdz 2024.gada 8.maijam. Vienlaikus akreditētas visas Skolas izglītības
programmas, akreditācijas termiņš no 2018.gada 9.maija līdz 2024.gada 8.maijam.
2018.gada 1.septembrī Rīgas 51.vidusskolā mācības uzsāka 638 izglītojamie.
Vairāku gadu garumā skolēnu skaits skolā ir nemainīgs.
Izglītojamo skaita dinamika (1.septembrī)
1998./1999. 1999./2000.
690
674

2000./2001.
660

2001./2002. 2002./2003.
705
709

2003./2004. 2004./2005.
721
664

2005./2006. 2006./2007.
659
650

2007./2008.
677

2008./2009. 2009./2010.
675
677

2010./2011. 2011./2012.
658
669

2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019.
638
609
609
603
633
622
638
Pārskats par izglītības programmām
Rīgas 51. vidusskola īsteno šādas izglītības programmas (skatīt tabulu)
Izglītības programmas
Kods
Licences
Izglītības
Skolēnu
nosaukums
Nr.,
programmas
skaits
izdošanas akreditācijas 2018.gada
datums
termiņš
1.septembrī
Vispārējās pamatizglītības
Nr.11369, no
Nr.V-267
mazākumtautību
21011121
09.05.2018.
441
30.09.2009.
programma
līdz 08.05.24.
Vispārējās vidējās
Nr.11370, no
izglītības vispārizglītojošā
V-265
09.05.2018.
31011021
110
virziena mazākumtautību
30.09.2009. līdz 08.05.24.
programma
Speciālās pamatizglītības
Nr.11371, no
mazākumtautību
09.05.2018.
V-9190.
programma
21015521
līdz 08.05.24.
87
19.07.2017.
izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem
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Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs
Skolā strādā 80 darbinieki, no tiem 55 pedagoģiskie darbinieki, 1 medicīnas
darbinieks, 24 tehniskie darbinieki. No pedagoģiskajiem darbiniekiem 54 Rīgas
51.vidusskola ir pamatdarba vieta.
Skolas vadību nodrošina direktors, 4 vietnieki un direktores vietnieks
administratīvi saimnieciskajā darbā.
Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem (informācija uz 01.09.2018.):
• augstākā pedagoģiskā izglītība
50
• augstākā izglītība
3
• cita izglītība
2
• maģistra grāds
20
• iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 5
Rīgas 51.vidusskolā strādā Skolas atbalsta speciālisti:
• sociālais pedagogs;
• skolas psihologs;
• skolas speciālais pedagogs;
• logopēdi;
• skolas bibliotekāre;
• skolas sporta organizatori;
• pedagogi - karjeras konsultanti;
• pagarinātās dienas grupas skolotājs;
• skolas medmāsa.
Sociālās vides īss raksturojums
Rīgas 51. vidusskola atrodas Latgales priekšpilsētā, Ķengaragā, kur dzīvo
apmēram 53000 iedzīvotāju. Latgales priekšpilsētā, Ķengaragā ir 6 pašvaldības skolas
(25., 51., 65., 72.vidusskolas, Lietuviešu
vidusskola, Rīgas
Ķengaraga
vidusskola, dažādi sporta klubi un centri (“Atlētika”, “Tornado”, “Delfīns” u.c.),
mūzikas skola. Šeit ir arī LU Cietvielu fizikas institūts.
Skolas sociālā vide ir labvēlīga un droša, skolēniem ir iespēja vērsties pie
sociālā pedagoga un izglītības psihologa. Skolēniem un pedagogiem ir labvēlīga un
cieņas pilna attieksme citam pret citu.
Skolai raksturīga Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas sociālā vide: lielākā
daļa skolēnu dzīvo pilnās ģimenēs dzīvokļos ar ērtībām, kur abi vecāki ir strādājoši.
Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas:
• datorprasmes apgūšana;
• internets; interaktīvās tāfeles, projektori;
• vācu valodas apgūšana;
• angļu valodas apgūšana;
• šaha nodarbības;
• plaša un daudzpusīga sporta bāze;
• ritmikas nodarbības;
• pagarinātā dienas grupa;
• karatē nodarbības;
5

• sporta dejas;
• programmēšana un robotikas pamati uz LEGO bāzes.
Papildus nodarbības
• matemātikā
• latviešu valodā un literatūrā
• krievu valodā
• vēsturē
• bioloģijā
• ģeogrāfijā
• fizikā
• informātikā
• angļu valodā
• ķīmijā
Interešu izglītība

Skola īsteno interešu izglītības programmas, ņemot vērā skolā noteiktās
prioritātes, piešķirto finansējumu, kā arī skolas izglītojamo un viņu vecāku vēlmes.
Interešu izglītības programmās iesaistīti 7 pedagogi. Nodarbības notiek pēc stundām.
Skola dažāda vecuma audzēkņiem piedāvā šādas interešu izglītības programmas:
Interešu izglītības
programmas
nosaukums
1.

Dejas māksla

2.

Mūzika

3.

Vizuālā un lietišķā
māksla

4.

Sporta izglītības
programma

5.

Teātra māksla

Interešu izglītības
apakšprogrammas
nosaukums
Klasiskā deja.
Mūsdienu deja.
Kori
Vokālie ansambļi
Zīmēšana un (vai)
gleznošana
Volejbols.
Basketbols
Futbols
Sporta spēles
Skolas teātris
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Pulciņa nosaukums
Horeogrāfiskā
“Freski”

studija

Koris 1.-4.kl.
Vokālā studija 5.-12.kl.
Vizuālās mākslas pulciņš
“Varavīksne”
Volejbols
Basketbols
Futbols
Kustību rotaļas
Skolas teātris “Maskarāde”
Logopēdiskais
teātris“Kamenīte”

Skolas budžeta nodrošinājums
Skola tiek finansēta no valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. Finanšu
līdzekļi tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto
kārtību, un to aprite un uzskaite ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs.
Skolas budžetu veido valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku algas, pašvaldības
finansējums administratīvi saimniecisko darbinieku, atbalsta personāla un interešu
izglītības pedagogu algas, skolas komunālo maksājumu nodrošināšana un skolas
uzturēšana, kā arī mācību līdzekļu un materiālu iegāde.
Rīgas 51.vidusskola sekmē papildus finansējuma piesaisti skolas attīstībai,
sniedzot maksas pakalpojumus un līdzdarbojoties projektos. Skolai ir savi ieņēmumi
no telpu iznomāšanās. Papildus piesaistītie līdzekļi tiek izmantoti konkrētu mērķu
realizēšanai. Direktore par finanšu izlietojumu sniedz atskaiti Skolas Padomei un
skolas kolektīvam. Skolas darbinieki raksta pieprasījumus mācību un tehniskajam
inventāram, kabinetu labiekārtošanai, sporta inventāram. Skolas metodiskā padome
lemj par grāmatu iegādi skolas bibliotēkai, žurnālu pasūtīšanu.
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2.
Skolas darbības pamatmērķi.
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).
Rīgas 51. vidusskolas pamatmērķis ir veidot tādu izglītības vidi, kas veicinātu
skolēnu attīstību, personības izaugsmi un zināšanu apguvi, ko paredz valsts
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteiktie mērķi.
Skolas misija: AUGSIM GUDRI DZIMTENES LABUMĀ
Lai ikviens jaunietis kļūtu par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas nākotnes veidotāju,
kurš līdzdarbojas un sadarbojas sabiedrības dzīvē, ir Latvijas patriots.
Skolas vīzija:
Rīgas 51.vidusskola ir mūsdienīga Skola, kur izglītojamajiem tiek sniegta
mūsdienīga lietpratības izglītība ar mērķi attīstīt personību ar pašapziņu, apzinīgu un
radošu, atbildīgu sabiedrības dalībnieku un radošu darītāju, kurš ievieš inovācijas un
mācās visu mūžu.
Stratēģiskie mērķi:
• Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
• Veicināt katra skolēna personības harmonisku veidošanos un attīstību
atbilstoši individuālajām spējām un interesēm.
• Veidot stabilu pamatu tālākām studijām augstākās izglītības posmā, sekmēt
skolēnu spēju pašizglītoties.
• Nodrošināt dzīvei nepieciešamo kompetenču veidošanos.
• Nodrošināt nepārtrauktas un efektīvas pārmaiņas, kas sekmē darba rezultātu
kvalitāti, skolotāju un skolēnu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos.
2018./2019. mācību gada prioritātes un konkrēti rezultāti
Pamatjoma
Mācību satursiestādes
īstenotās
izglītības
programmas

Prioritātes formulējums
Mācību
priekšmetu
standartu
un
skolas
izglītības
programmu
kvalitatīva
realizēšana,
akcentējot
kompetencēs
balstītu izglītības saturu un
pieejas maiņu izglītības
procesā.

Sasniegtais
2018./2019.m.g. Skolas vadība organizē informatīvas
sanāksmes par aktualitātēm izglītībā: 29.08.18.par VISC
projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” SKOLA
2030,
Metodisko komisiju vadītāji, kā arī direktores
vietnieki organizē seminārus MK pedagogiem par projekta
aktualitātēm, kā arī par iesaisti sabiedriskajā apspriešanā
“Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas
apraksti”. Skolas pedagogi tiek regulāri informēti par
tālākizglītības iespējām. Skolas vadība atbalsta skolotāju
tālākizglītību kompetenču pieejas īstenošanas jomā. Skolas
pedagogi izmanto iespēju mācīties arī Skolā. Veicinot
pārmaiņu un inovāciju kultūru skolā, lai būtu profesionālais
dialogs, sadarbība un pieredzes apmaiņa, Skola mērķtiecīgi
plāno, organizē profesionālās pilnveides aktivitātes.
2018.gada 27.novembrī Skolā novadīts seminārspraktikums “Latvijas simtgade - iespēja redzēt, dzirdēt,
domāt” un 2019.gada 16.aprīlī Skolā notika zinātniski
praktiskā pedagoģiskā sēde „Kvalitatīvs un atbalstošs
izglītības process, kas orientēts uz katra izglītojamā
8

Mācīšana un
mācīšanās

Skolēnu mācīšanās prasmju
un sasniegumu izaugsme
ikdienas
darbā
un
sasniegumu
līmeņa
izaugsme valsts pārbaudes
darbos. Veidot vienotu
izpratni un pieeju skolēnu
mācību un sasniegumu
vērtēšanā.

sadarbības un līdzdalības prasmju attīstīšanu”. Pasākumu
gaitā apkopota skolas pozitīva pieredze, novadītas atklātas
stundas un organizēta mērķtiecīga analīze, uzklausīti
skolas metodisko komisiju labās prakses piemēri, kā tiek
organizēts metodiskais darbs, kā sadarbojas skolotāji, pie
kādiem secinājumiem nonāca, vadot mācību stundas
atbilstoši jaunai lietpratības pieejai, veikta iepriekšējā
perioda sasniegto rezultātu analīze, konstatēti sasniegumi
un nepieciešamie uzlabojumi, plānota turpmākā attīstība.
Skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai
atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem,
tai skaitā digitālajiem. Ar savu labo praksi, pedagogiem ir
nodrošināta iespēja dalīties pieredzē MK sēdēs, Skolas
informatīvajās
sanāksmēs, Skolas semināros
un
konferencēs. Par to liecina 2018.gada 20.aprīļa
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums “Daudzveidīgu
mācību darba formu apzināšanai, un lai pedagogi būtu
atvērti jaunām pieejām, izglītības iestādē ir izveidota
sistēma atklāto stundu vadīšanai un vērošanai”.
Skolotāji veic sistemātisku skolēnu darba vērtēšanu,
saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem un
Skolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Mācību priekšmetu metodiskās komisijas vienojas par
papildinājumiem skolēnu darba vērtēšanas kārtībā. Sekmīgi
darbojas skolvadības sistēmā „E-klase”. Skolotāji veic
elektronisko skolas pārbaudes darbu apstrādi un analīzi.
Skolotāji regulāri un savlaicīgi iepazīstina ar Skolas
pārbaudes darbu rezultātiem. Ir precīzi ievērots un izpildīts
Skolas pārbaudes darbu grafiks. Nodrošināta pieredzes
apmaiņa un pārraudzība par skolotāja noslēguma pārbaudes
darbu datu apstrādi un analīzi. Pārbaudes darbos paredzēt
iespēju skolēniem novērtēt savu veikumu. Vecāki un
skolēni ir informēti par vienotām prasībām skolēnu mācību
sasniegumu vērtēšanā. Vecākiem regulāri tiek sniegta
informācija par skolēna darba rezultātiem e-žurnālā un
skolēnu dienasgrāmatās.
Skolā ir atspoguļota statistiskā informācija par skolēnu
mācību darbā sasniegtajiem rezultātiem, skolēnu attīstības
dinamiku. Pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie
direktores, metodisko komisiju sēdēs, Skolas padomē,
skolēnu pašpārvaldes sēdēs regulāri tiek veikta skolēnu
sasniegumu analīze, veikta analītiskā sasniegumu izpēte
valsts pārbaudes darbos, kā arī centralizētajos eksāmenos.
Efektīvi nodrošināta valsts pārbaudes darbu norise,
apkopoti rezultāti un izveidota datu bāze.
Skolā organizēta mācību stundu vērošana un mācību stundu
analīze ar mērķi konstatēt, kā skolēni ir iesaistīti
pašvērtēšanas procesā, kā tiek nodrošināts pedagoga un
skolēna sadarbības process vērtēšanas jomā, kā pilnveidot
pedagogu profesionālās meistarības līmenī un analītisko
9

Mācību satursiestādes
īstenotās
izglītības
programmas
Mācīšana un
mācīšanās
Atbalsts
izglītojamiem

Pilsoniskās
audzināšanas
principa
īstenošana,
nodrošinot
bērnu
un
jauniešu
iesaistīšanos
Latvijas
Republikas
proklāmēšanas simtgades
svinēšanā un citos valstiski
nozīmīgos notikumos.

darbību vērtēšanas procesā. Pedagogi izmanto apkopoto
informāciju par vērtēšanu, mācību motivāciju, lai sniegtu
pozitīvu atbalstu skolēniem mācīties, apzinātas grūtības,
kas traucē realizēt kvalitatīvu skolēnu iesaistīšanu
vērtēšanas procesā, izmantojot pašnovērtējumu. Visi skolas
pedagogi veic precīzus ierakstus Skolas dokumentācijā.
Veikta korekcija skolas dokumentācijā atkarībā no ārējo
normatīvo aktu izmaiņām. Par to liecina 2018.gada
20.aprīļa akreditācijas komisijas ziņojums: IV. Iestādes
darba izglītības programmu īstenošanas stiprās puses:
2.3.kritērijs “Izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu
vērtējumu apkopošanai un analīzei. Vērtējums un
vērtēšanas metodes sniedz izglītojamajiem atbalstu
turpmākajā mācību procesā un motivē mācību sasniegumu
uzlabošanai”.
Skolā īpaša uzmanība tiek veltīta patriotiskajai un
pilsoniskajai audzināšanai. Sagaidot Latvijas simtgadi,
Skola cenšas stiprināt izglītojamajos valsts piederības
apziņu, veidot lepnumu par savas valsts, novada, pilsētas un
Skolas cilvēku veikumu un panākumiem. Katrs klases
audzinātājs izvēlās 1 atklātās stundas tēmu, veicinot
pilsonisko kompetenci. Skola ir iesaistījusies iniciatīvas
projektā- “Latvijas skolas soma”, kur katrs mūsu skolas
skolēns gūst iespēju pieredzēt, izzināt, piedzīvot mūsu
Latviju dažādās mācību ekskursijās, radošajās darbnīcās.
Šajā projektā aktīvi iesaistās klašu audzinātāji, skolēni, viņu
vecāki, pirms katras aktivitātes notiek sagatavošanās darbs
un veikta atgriezeniskā saite pēc aktivitātes, kur skolēni
dalās iespaidos, veic secinājumus. Skolas pašpārvalde
aktīvi iesaistījās Jauniešu sadarbības iniciatīvas projektos“Kopā vienoti!” Projekts tika radīts ar mērķi veicināt
jauniešu pašpārvaldes pieredzes apmaiņu starp dažādu
tautību un mentalitāšu kultūru tradīcijām, kopā aktīvi un
veselīgi pavadīt brīvo laiku. Skolēnu pašpārvalde ar saviem
labajiem darbiem piedalījās “Labo darbu maratonā”
(03.10.2018.), par ko saņēma pateicības rakstu no Valsts
izglītības satura centra. Patriotiskās un pilsoniskās
audzināšanas veicināšanai tiek organizēti dažādi Skolas
pasākumi–1991.g. barikāžu dienai veltītas klases stundas,
barikāžu dienas ugunskurs, Lāčplēša dienas lekcijas ar
Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi, lekcijas no Aizsardzības
ministrijas, “uguns ceļš” no svecītēm, Latvijas dzimšanas
dienas koncerti, Mārtiņdiena, atklātās klases stundas ar
patriotisko tēmu, vēstures skolotāja regulāri ved
izglītojamos mācību ekskursijās uz muzejiem, kur audzēkņi
iepazīst Latvijas vēsturi, kultūras mantojumu.
Skolas bibliotēkā izveidotas vairākas izstādes par
Latvijas aktualitātēm. Veiksmīgi iesaistīti skolēni
pasākumu kompleksā „Mūsu Latvijai-100” Pedagogi
izmanto apkopoto informāciju, metodiskās izstrādnes, lai
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sniegtu
pozitīvu
atbalstu
audzināšanas sekmēšanā.
Mācību satursiestādes
īstenotās
izglītības
programmas
Izglītības vide

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Īstenojot kompetenču pieeju
izglītības procesā, veicināt
pārmaiņu un inovāciju
kultūras ieviešanu Skolā,
rādīt apstākļus, lai būtu
profesionālais
dialogs,
sadarbība un pieredzes
apmaiņa, partnerattiecības
ar citām skolām, vecākiem,
vietējo
sabiedrību,
uzņēmējiem,
valsts
pārvaldi,
sabiedriskajām
organizācijām.

Skolas
darbības
pašvērtējuma un tālākas
attīstības
vajadzību
noteikšana, jauna attīstības
plāna izstrāde.

skolēniem

pilsoniskās

Skolā valda labvēlīga, savstarpēja cieņa, Skolas personāls
un izglītojamie savstarpēji sadarbojas. Jaunie izglītojamie
un darbinieki izjūt atbalstu, iekļaujoties Skolas dzīvē. Skolā
strādā atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs,
divi logopēdi, speciālais pedagogs, medicīnas māsa.
Izglītojamajiem atbalstu sniedz izglītības iestādes vadība,
pedagogi, klašu audzinātāji, divi karjeras konsultanti un
atbalsta personāls. Skolas darbinieki aktīvi piedalās
projektos: ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), Rīgas domes
Labklājības departamenta ESF projektā “Mēs par veselīgu
Rīgu!”, Skolu sadarbības projekts „Kopā vienoti!”,
projekts „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”, kampaņa
„Mazais simtgades pilsonis”, sadarbības projekts „Mūsu
stāsts par …”, akcija „Labo darbu nedēļa” un citi. Skolas
personāls un izglītojamie savstarpēji sadarbojas, attiecības
valda labvēlība, savstarpēja cieņa un pozitīva gaisotne, par
to liecina mācību stundu, nodarbību, pasākumu vērošanas
analīzes, pārrunas un novērojumu rezultāti. 2018.gada
20.aprīļa akreditācijas komisijas ziņojumā Skolas vide ir
uzrādīta kā viena no Skolas stiprajām pusēm, 5.1. kritērijs
“Izglītības iestādē valda kopības apziņa, sadarbības,
cieņas atmosfēra, kas veicina tālāko attīstību. Izglītības
iestādē ir demokrātiska un toleranta vide”.
Skolas vadība plāno, organizē, koordinē skolas un skolas
pedagogu darbu un tā izvērtēšanu. Tas ir nepārtrauks
vadības process visos skolas līmeņos, kas notiek atbilstoši
skolas noteiktajām prioritātēm. Skolas pašvērtēšanā
piedalās Skolas personāls, izglītojamie, vecāki, Skolas
padome, atbalsta personāls.
Pašvērtēšanā konstatētos
sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus Skolas
personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko attīstību.
Skolas vadība noteiktā laika periodā organizē un īsteno
kontroli un vērtēšanu visas skolas darba jomās. Darba
vērtēšanai izvēlās dažādas darba formas un metodes:
anketēšanu, sanāksmes, individuālās pārrunas, EDURIO
aptaujas. Ikgadējā augusta pedagoģiskās padomes sēdē tiek
aktualizēts Skolas darbs iepriekšējā mācību gadā, noteiktas
prioritātes, izvirzīti uzdevumi nākamajam mācību gadam.
Ar pašvērtējuma ziņojumu iepazīstināti skolas darbinieki,
skolēni, vecāki un pašvaldība. Skolai ir izveidots
pašvērtējuma ziņojums, un tas publicēts skolas mājas lapā.
Sākot no 2018.gada 3.aprīļa līdz 6.aprīlim Skolā veiksmīgi
ir īstenots akreditācijas process, ir saņemta skolas
akreditācijas lapa (akreditācija uz sešiem gadiem,
akreditācijas lapa nr.3578, 2018.gada 7.maijā), ir saņemtas
izglītības programmu akreditācijas lapas (akreditācija uz
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sešiem gadiem, akreditācijas lapa Nr.11370 2018.gada
7.maijā). Akreditācijas termiņš no 2018.gada 9.maijā līdz
2024.gada 8.maijam. Skolā ir izstrādāts un pašvaldībā
apstiprināts
attīstības
plāns
laika
periodam
2019./2020.m.g.-2021./2022.m.g. Tas publicēts Skolas
mājas lapā. Skolas pašvērtējuma sagatavošanā un attīstības
plāna izstrādē iesaistījušies skolēni, pedagogi, skolēnu
vecāki un pašvaldības pārstāvji. Ar attīstības plānu
iepazinušās
visas
interesētās
puses.
Izmantotas
daudzveidīgas iespējas, lai informētu sabiedrību par Skolas
darbību, sasniegumiem un attīstību.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumi.
2018.gadā Skolas akreditācija notika ar ekspertu komisiju. Vērtēšanas norises
laiks Rīgas 51.vidusskolā no 2018.gada 3.aprīļa līdz 6.aprīlim. Akreditācijas termiņš
no 2018.gada 9.maija līdz 2024.gada 8.maijam.
Akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu izpilde (skat.tabulu)
Ieteikumi
Sasniegtais
Pilnveidot informāciju skolas mājas lapā Izpildīts. Ar SIA “Alius” noslēgts sadarbības līgums
par mācību darba organizēšanu
par mājas lapas uzturēšanu un papildināšanu.
Ir norīkota atbildīgā persona – (jaunpieņemtā)
direktores vietniece informātikas jomā O.Storostita,
kura pilnveido informāciju skolas mājas lapā par
mācību darba organizēšanu. Regulāri tiek papildināta
informācija mājaslapas nodaļā “Aktualitātes”.
Veikt korekcijas mācību sasniegumu Izpildīts.Veikta korekcija mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtībā, pārskātot pielikumu vērtēšanas kārtībā, pārskatot pielikumu atbilstību
atbilstību esošajai kārtībai.
esošai kārtībai (rīkojums no 07.09.18. Nr.VS51-18129-rs).
Mācību priekšmetu metodiskās komisijas vienojās
par papildinājumiem, veica korekciju, pārskatot
pielikumu atbilstību esošajai izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtībai.Skola regulāri
pilnveido mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Sadarbībā ar dibinātāju nodrošināt Izpildīts.
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 24.04.2018.
pieteikums
būvdarbu
veikšanai
trauksmes sistēmas izbūvi.
2019.gadā Rīgas domes Īpašuma departamentam un
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentam.
Konsekventi
nodrošināt
Ministru Daļēji izpildīts.
Kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Skolā ir viena centrālā ieeja un trīs pagalma durvis.
Nr.239
“Ugunsdrošības
noteikumi” Skolas centrālās durvis jau bija viegli atveramas no
prasību izpildi, lai durvis evakuācijas telpas iekšpuses. 2018 gada vasarā vienām no
ceļos būtu viegli atvēramas no telpas pagalma durvīm bija uzstādīta automātiskā durvju
iekšpuses bez kavēšanās un šķēršļiem, kā atvēršanas sistēma. 2019. gadā tiek plānots pārējām
arī neaizkraut ar dažādiem priekšmetiem divām durvīm uzstādīt automātisko durvju
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evakuācijas ceļus.

atvēršanas sistēmu. Šajā gadā plānojam pārējām
divām durvīm uzstādīt automātisko durvju
atvēršanas sistēmu.

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma
līmeni atbilstošos kritērijos.
4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas
Rīgas 51.vidusskola sekmīgi īsteno 3 licencētās izglītības programmas
Izglītības
programmas
nosaukums

Kods

Licence

Nr.

Datums

Akreditāc
ijas
termiņs

Izglītojamo
skaits
2015./2016.m
.g
Saku
Beig
mā
ās
432
443

Izglītojamo
skaits
2016./2017.m
.g.
Sāku
Beig
mā
ās
448
438

Izglītojamo
skaits
2017./2018.m
.g.
Sāku
Beig
mā
ās
446
444

Izglītojamo
skaits
2018./2019.m
.g
Sāku
Beig
mā
ās
441
438

Vispārējās
pamatizglītības
mazākumtautību
programma
1.varianta
2.modelis:

2101
1121

V267

30.09.20
09

No
2018.gad
a 9.maija
līdz 2024
gada
8.maijam

Speciālās
pamatizglītības
mazākumtautību
programma
izglītojamajiem
ar valodas
traucējumiem,
28.pielikums
Vispārējā
vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena
mazākumtautību
programma

2101
5521

V919
0

19.07.20
17

No
2018.gad
a 9.maija
līdz 2024
gada
8.maijam

80

82

89

88

90

87

87

89

3101
1021

V265

30.09.20
09.

No
2018.gad
a 9.maija
līdz 2024
gada
8.maijam

91

87

96

91

86

84

110

98

Skola mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām.
Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc VISC ieteiktajām paraugprogrammām,
katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajām programmām.
Skolas izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un
veselībai drošos apstākļos.
Mācību stundu vērošana, mācību stundu analīžu rezultāti, kā arī pārrunas ar
Skolas pedagogiem liecina, ka Skolas pedagogi pārzina mācību priekšmetu izglītības
standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus, to obligāto saturu, īsteno
tos savā darbā. Katrā mācību priekšmetā izstrādāti kārtēja mācību gada mācību satura
plānojumi, kas ietver informāciju par izmantoto mācību priekšmeta standartu,
programmu un stundu tēmām, mācību satura apguves secību, paredzamo laiku, stundu
skaitu, mācību metodēm, vērtēšanas formām un metodiskajiem paņēmieniem.
Gatavojoties stundām, Skolas pedagogi plāno starpdisciplināro pieeju, sasaisti ar reālo
dzīvi, izmanto grupu darbu, pāru darbu, paredz mācību darba diferenciāciju un
individualizāciju, plāno nepieciešamos līdzekļus un mācību aktivitātes, pārdomā
vērtēšanas pieejas. Izglītojamo zināšanas tiek pārraudzītas regulāri. Pārbaudes darbi
tiek plānoti, ir atspoguļoti pārbaudes darbu grafikā.
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Skolas pedagogi darbojas metodiskajās komisijās. Metodiskās komisijas tiek
veidotas un apstiprinātas katru mācību gadu. Metodiskās komisijas apzina novitātes
standartā un programmās, izsaka priekšlikumus par izglītības programmu realizēšanu
un pilnveidošanu, analizē to realizāciju, apspriežot un apkopojot pedagogu
pašvērtējumu un pieredzi, saskaņo mācību satura plānojumus, spriež par programmās
plānoto tēmu sasaisti ar reālo dzīvi, maksimāli izmantojot skolas piedāvātās iespējas,
vienojas par mācību līdzekļu izmantošanu, analizē sasniegumus, tālākās vajadzības.
MK ietvaros skolotāji sadarbojas pārbaudes darbu izstrādē, kritēriju izstrādāšanā,
paredz darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām, cenšas
paredzēt mācību darba formas un metodes atbilstoši skolēnu vecumposma īpatnībām,
zināšanu līmenim, plāno mācību tēmas apguvei paredzēto laiku, lai tas būtu pārsvarā
optimāls un skolēni varētu gūt savām spējām atbilstošus rezultātus. Jaunie kolēģi
tiek iepazīstināti ar izglītības programmām, to veidošanu. Metodisko komisiju darbu
skolā koordinē un vada Skolas metodiskā padome. Skolas metodisko padomi vada
Skolas direktore.
Skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību
literatūru un citiem mācību līdzekļiem, tai skaitā digitālajiem. Skolas pedagogi
izglītības procesā pielieto informācijas tehnoloģijas, strādā pie Skolas metodiskās
tēmas ”Mūsdienīgas tehnoloģijas un inovatīvās metodes izglītības procesā”. Ar savu
labo praksi, pedagogiem ir nodrošināta iespēja dalīties pieredzē MK sēdēs, Skolas
informatīvajās sanāksmēs, Skolas semināros un konferencēs.
Skolas vadība sniedz atbalstu, informē skolotājus par aktualitātēm izglītībā.
Lai sekmīgāk varētu nodrošināt nepieciešamos resursus skolas izglītības programmu
realizācijai, Skolas vadība mācību gada beigās analizē MK darba pašvērtējumus un,
plānojot jauno mācību gadu, ņem vērā skolotāju, MK vadītāju ieteikumus. Skolas
vadība koordinē mācību satura plānojumu izstrādi, izpildi, aktualizāciju. Tematu
apguvei paredzētais laika sadalījums pārsvarā saskan ar pedagogu ierakstiem e- klašu
žurnālos. Katra semestra beigās skolotāji analizē mācību programmas izpildes gaitu,
pēc nepieciešamības veic korekcijas.
Skolā izveidota bilingvālās izglītības konsultatīvā grupa, kura sniedz
metodisko atbalstu mācību satura realizēšanā, atbalstu par bilingvālās izglītības
metodiku, padziļinot pedagogu izpratni par pieejas būtību, atklājot jaunās pieejas
izmantošanas pieredzi, aicinot un iedrošinot izmantot jaunas idejas arī sava mācību
priekšmeta bilingvālā vai multilingvālā mācīšanā.
Skola plāno individuālo darbu ar izglītojamajiem, piedāvājot nepieciešamās
konsultācijas, atbalsta personāla konsultācijas, fakultatīvās nodarbības pamatskolā,
individuālās vai grupas nodarbības vidusskolā. Konsultācijas notiek visos mācību
priekšmetos, kuros Skolas pedagogi vada spējīgāko izglītojamo sagatavošanu
konkursiem, olimpiādēm, sacensībām, strādā papildus ar izglītojamajiem, kuriem ir
grūtības mācību priekšmetu apguvē.
Skolā plānota mācību līdzekļu iegāde. Mācību līdzekļu iegāde tiek veikta,
metodiskajām komisijām sadarbojoties ar Skolas bibliotekāri, Skolas vadību, Skolas
metodisko padomi. Bibliotēkas fonds tika papildināts ar jaunām mācību grāmatām un
mācību līdzekļiem. Skola nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām, darba
burtnīcām. Mācību līdzekļu saraksts tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu, mācību
literatūras saraksts izveidots trim gadiem, veicot grozījumus katru gadu. Skolas MK
ietvaros sanāksmēs mācību literatūras sarakts katru gadu ir izvērtēts un,
nepieciešamības gadījumā, koriģēts. Metodiskajās komisijās tiek izvērtēta
nepieciešamība Skolai iegādāties darba burtnīcas, digitālos mācību līdzekļus,
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tehniskos līdzekļus, iekārtas un mācību kabinetu aprīkojumu. Analīze liecina, ka
Skolas izglītojamie ir nodrošināti ar IZM apstiprinātajiem mācību līdzekļiem.
Skola plāno audzināšanas darbu, audzināšanas darbā izmanto Skolas
audzināšanas darba programmu, saskaņā ar kuru ir izstrādāti klašu audzināšanas plāni.
Klašu audzināšanas darba plānos ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi
pret sevi, citiem, dabu, darbu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām. Skolas
audzināšanas plānā ir iekļauti pasākumi, kas veicina izpratni par sabiedrības kopējām
vajadzībām, taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā, audzinot krietnus,
godprātīgus, atbildīgus cilvēkus - Latvijas patriotus.
Skolā izveidots pedagogu tarifikācijas saraksts un stundu saraksts, grafiki
atbilstoši izglītības programmu paraugplānam. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir
apstiprināts ar direktores rīkojumu un atbilst licencētai izglītības programmai, skolēnu
mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības. Mācību stundu
saraksts, grafiki tiek izveidoti mācību gada sākumā, ievērojot laika sadalījumu
mācību stundām, audzināšanas stundām, fakultatīviem, konsultācijām, grupu un
individuālajām nodarbībām atbilstīgi mācību plānam, stundu saraksts tiek koriģēts pēc
nepieciešamības. Skolas mācību stundu saraksts ir pieejams un pārskatāms
informatīvajā stendā 1.stāvā, skolotāju istabā un skolas mājas lapā. Par izmaiņām
mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti. Ar mācību
stundu veiktajām izmaiņām iespējams iepazīties skolas gaitenī pie informācijas
stenda. Ir izveidots DZM, informātikas, citu mācību kabinetu noslogojuma saraksts,
lai visi Skolas pedagogi rastu iespēju izmantot kabinetu iekārtu un speciālo
aprīkojumu.
Sasniegumi:
• Skola īsteno 3 licencētas programmas. Mācību saturs atbilst īstenotajai
izglītības programmai.
• Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, prasības, mērķus,
uzdevumus, vērtēšanas kārtību un formas. Pedagogi sadarbojas tematisko
plānu, pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē.
• Mācību procesā pedagogi ievēro skolēnu vecuma īpatnības, plāno mācību
satura apguvi, atbilstoši skolēnu zināšanu līmenim, strādā ar talantīgajiem
skolēniem un tiem, kuriem ir grūtības mācību programmas apgūšanā.
• Skolas pedagogi veic pašvērtējumu par mācību programmas izpildi.
Turpmākā attīstība:
• izglītības procesa pilnveidošana, īstenojot latviešu valodas īpatsvara
palielināšanu mazākumtautības izglītības programmās;
•

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu kvalitatīva
realizēšana, sekojot pārmaiņām valsts izglītības sistēmā, akcentējot
kompetencēs balstītu izglītības saturu un pieejas maiņu izglītības procesā;

•

mācību satura un mācību darba plānošanas procesa īstenošana Skolas līmenī,
akcentējot dažādu mācību priekšmetu skolotāju komandas darbu un
savstarpējo mācīšanos, lai nodrošinātu kompetencēs balstīta izglītības satura
ieviešanas uzsākšanu.
Vērtējuma līmenis ( labi)
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4.2. Mācīšana un mācīšanās.
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte.
Skolā regulāri novērtē pedagogu darba kvalitāti, ievērojot vērtēšanas procesā
normatīvo aktu prasības, sniedz pedagogiem informāciju par paveiktā darba kvalitāti.
Skolā ir kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai.
Mācību satura apguve tiek uzskaitīta sistēmā “E-klase”, e-žurnāli. E-žurnāli
aizpildīti atbilstoši prasībām, e-žurnālu aizpildīšanu kontrolē, pārrauga un pārbauda
direktores vietnieki izglītības un audzināšanas jomā ne retāk kā trīs reizes gadā.
Skolā ir klases dalīšana grupās mācību priekšmetos: latviešu valodā un
literatūrā, angļu valodā, vācu valodā, mājturībā un tehnoloģijās, informātikā, sportā
10.-12.klasēs.
Skolā notiek regulāra mācību stundu vērošana, pārraudzība un kontrole.
Skolas vadība, direktore un vietnieki, Skolas MK vadītāji apmeklē mācību stundas,
veic mācību stundu hospitāciju un analīzi. Analīzē iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka
mācību stundu mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti ir konkrēti formulēti, atbilst
skolēnu vajadzībām un spējām, vecumposma īpatnībām, mācību stundas mērķi ir
sasniedzami un saprotami izglītojamajiem. Mācību stundas plānojums ir loģiski
strukturēts, pedagogu skaidrojums stundā izglītojamajiem ir saprotams, kas veicina
mācību stundas mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Mācību aktivitātes stundā ir
plānotas, pārdomātas, pēctecīgas, veicina izglītojamo domāšanas procesu, sadarbības
kompetences attīstību. Skolas klašu telpu iekārtojums dod iespēju skolotājam
izmantot jaunākās tehnoloģijas un interaktīvās mācību metodes. Skolas pedagogi
aktīvi izmanto IT, digitālos mācību līdzekļus, interneta resursus, kā arī tādas mācību
metodes kā ilustratīvi paskaidrojošā, problēmjautājumu un problēmu risinājuma
metode, pētījumus un eksperimentus, situācijas modelēšana, projekta darbs un citas.
Mācību stundās dominē mācīšanās process, jo pedagogi mērķtiecīgi organizē grupu
darbu, pāru darbu, plāno un organizē mācību ekskursijas un citas mācību aktivitātes,
kas veicina izglītības procesu, kura laikā izglītojamais attīsta spēju domāt, analizēt,
risināt problēmas, vispārināt, spēju mācīties citā vidē, kas orientēta uz sadarbību un
atbalstu. Vērotās stundas ļauj konstatēt, ka Skolas pedagogi akcentē pašvērtēšanas
jautājumus, aktīvi iesaista izglītojamos sava darba pašvērtēšanā. Analīze liecina, ka
visi Skolas pedagogi plāno savu darbību, regulāri gatavojas mācību stundām. Skolas
pedagogi mācību stundās izmanto mērķim atbilstošus mācību līdzekļus un
aprīkojumu, kā arī informācijas tehnoloģijas, paši izstrādā darba lapas un izdales
materiālus, atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām. Mācību stundās pedagogi rosina
izglītojamos izteikt savu viedokli, analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu, attīsta
skolēnu prasmes vērtēt klasesbiedru darbu un veikt sava darba pašvērtējumu, līdz ar
to izglītojamajiem dota iespēja aktīvi iesaistīties mācību stundā, sadarboties un
līdzdarboties mācību procesā. Kopumā pedagogu izmantotās mācību metodes ir
daudzveidīgas un atbilst izglītojamo personības attīstības vajadzībām, mācību
priekšmeta specifikai un izglītības programmas satura prasībām. Tiek plānotas
izglītojamo pārbaudes un pašpārbaudes iespējas, laboratorijas darbi un praktiskie
uzdevumi.
Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem,
rosina skolēnus izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu
attieksmi pret mācību darbu.
Lielākā daļa aptaujāto skolēnu apgalvo, ka mācību darbs skolā ir interesants,
ka pedagogi mudina izmantot dažādas darba metodes. Skolēni apgalvo, ka pedagogi
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mudina būt pārliecinātam par sevi. Lielākā daļa apgalvo, ka pedagogi palīdz
noskaidrot nesaprotamos jautājumus, savlaicīgi izlabo darbus un pārrunā ar
skolēniem.
Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, skolēni, mācoties
Skolā, iesaistās daudzveidīgā radošā darbībā, pedagogi veiksmīgi nodrošina mācību
procesa saikni ar audzināšanas darbu un mūsdienu aktualitātēm. Skola organizē
konkursus, izstādes, olimpiādes, sporta pasākumus un citus ar mācību un
audzināšanas procesu saistītus pasākumus un projektus, stiprinot vērtības un
ieradumus. Mācību procesā skolotāji izmanto alternatīvās mācību formas – mācību
ekskursijas uz muzejiem, stiprinot patriotismu un mīlestību pret savu Dzimteni, tiek
organizētas ekskursijas uz Latvijas skaistākajām vietām, ražošanas uzņēmumiem.
Mācību ekskursijas ir mērķtiecīgi, lietderīgi piemērotas mācību saturam un klases
īpatnībām. Skolēni apmeklē izrādes Latvijas Nacionālajā operā un baletā, Mihaila
Čehova Krievu drāmas teātrī, Dailes teātrī, Latvijas Leļļu teātrī ar mērķi attīstīt
skolēnos estētisko gaumi un interesi par nacionālo un dzimto kultūru.
Skolas pedagogi izmanto iespēju mācīties Skolā. Veicinot pārmaiņu un
inovāciju kultūru skolā, lai būtu profesionālais dialogs, sadarbība un pieredzes
apmaiņa, Skola mērķtiecīgi plāno, organizē profesionālās pilnveides aktivitātes.
2018.gada 27.novembrī Skola novadīts seminārs-praktikums “Latvijas simtgade iespēja redzēt, dzirdēt, domāt” un 2019.gada 16.aprīlī Skolā notika zinātniski
praktiskā pedagoģiskā sēde „Kvalitatīvs un atbalstošs izglītības process, kas orientēts
uz katra izglītojamā sadarbības un līdzdalības prasmju attīstīšanu”. Pasākumu gaitā
apkopota skolas pozitīvā pieredze, novadītas atklātās stundas un organizēta
mērķtiecīga analīze, uzklausīti skolas metodisko komisiju labās prakses piemēri, kā
tiek organizēts metodiskais darbs, kā sadarbojas skolotāji, pie kādiem secinājumiem
nonāca, vadot mācību stundas atbilstoši jaunajai lietpratības pieejai, veikta iepriekšējā
perioda sasniegto rezultātu analīze, konstatēti sasniegumi un nepieciešamie
uzlabojumi, plānota turpmākā attīstība. Skola nodrošina ar izglītības programmas
īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem, tai skaitā
digitālajiem. Ar savu labo praksi, pedagogiem ir nodrošināta iespēja dalīties pieredzē
MK sēdēs, Skolas informatīvajās sanāksmēs, Skolas semināros un konferencēs. Par to
liecina akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums no 20.04.18. “Daudzveidīgu mācību
darba formu apzināšanai un, lai pedagogi būtu atvērti jaunām pieejām, izglītības
iestādē ir izveidota sistēma atklāto stundu vadīšanai un vērošanai”.
Skolas pedagogi vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto izglītojamo
darba vērtēšanas kārtību un Skolas izstrādāto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Ar vērtēšanas kārtību izglītojamie ir iepazīstināti. Lielākā daļa aptaujāto izglītojamo
atzīst, ka skolotāji vienmēr izskaidro pārbaudes darba nosacījumus, kritērijus,
izglītojamie apgalvo, ka skolotāji vienmēr pamato darba vērtējumu. Skolotāji veic
vērtējumu ierakstus klases e-žurnālā. Izglītojamie un viņu vecāki saņem informāciju 1
reizi mēnesī par sekmēm, mājas darbiem, kavējumiem, disciplīnu, panākumiem un
sasniegumiem e-klasē.
Zināšanu un prasmju pilnveidei ikviens skolēns ir nodrošināts ar konsultāciju
grafiku visos mācību priekšmetos. Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams mācību
priekšmetu pārbaudes darbu grafiks, kas regulē izglītojamo mācību slodzi.
Mājas darbi ir mērķtiecīgi, mājas darbu apjoms ir optimāls. Izglītojamie saprot
mājas darbu veikšanas nepieciešamību. Lielākā daļa no aptaujātajiem izglītojamajiem
apgalvo, ka skolotāji izskaidro, kā veikt mājas darbus. Skolas pedagogi izmanto
daudzveidīgas mājas darbu formas, piedāvā diferencētus mājasdarbus. Skolas
pedagogi saprot mājas darbu vērtēšanas kārtību un to atspoguļošanu klases žurnālā.
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Skola sadarbojas ar izglītojamo vecākiem. Pārsvarā vecāki pozitīvi vērtē mācību
procesu skolā. Lielākā daļa izglītojamo vecāku piekrīt, ka mājas darbu apjoms ir
optimāls.
Skola organizē mācību priekšmetu olimpiādes, pasākumus, MK nedēļas,
sporta pasākumus, mācību ekskursujas, sadarbojas ar uzņēmumiem un organizācijām.
Analīze liecina, ka šie pasākumi ir mērķtiecīgi, lietderīgi un labi organizēti.
Skolas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci, apmeklējot
konferences, seminārus, kursus IZM, VISC, RIIMC, IAC, kā arī piedaloties projektos
un citās aktivitātēs, kas veicina pedagogu profesionālo izaugsmi, pieredzes apmaiņu,
sadarbības un līdzdarbības prasmes:
• Eiropas Sociālā fonda, RD Labklājības Departamenta projekts “Mēs par
veselīgu Rīgu!-daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi”. Mērķis: sniegt iespēju bērniem pagarinātajās dienas
grupās pievērsties aktīvam dzīvesveidam, mazinot mazkustīga dzīvesveida
negatīvo ietekmi uz veselību. Piedalās Skolas 1.-2.klašu izglītojamie un
Skolas sporta pedagogs.
• VISC projekts sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts
“Vitae“. Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Atbalstīti 2 Skolas
pedagogi.
• ES Projekts “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola”. Atbalstīti 2 Skolas
pedagogi.
• Skolas aktivitāte/projekts “Pirmie soli skolā”, sadarbība ar PII. Mērķis:
pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumi, pirmsskolas un
sākumskolas pedagogu sadarbības veicināšana. Iesaistīti sākumskolas
pedagogi sadarbībā ar pirmsskolas pedagogiem. (PII 172, PII 193, PII
“Zilbīte”). Apmeklētas vairākas vecāku sapulces pirmsskolas izglītības
iestādēs, radoši, aizraujoši, interesanti tika sagatavotas teātra izrādes
pirmsskolas audzēkņiem gan vecākajai grupai, kā arī sagatavošanas grupai.
Skolas sākumskolas pedagogi mērķtiecīgi sadarbojas ar pirmsskolas izglītības
iestādes pedagogiem pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumos,
dalās pieredzē, vadot atklātās stundas 1.klasēs. Visu mācību gadu garumā
notiek adaptācijas nodarbības pirmsskolas audzēkņiem un mācību gada
nogalē liels Skolas pasākums „Atvērto durvju diena”.
• Eiropas Sociālā fonda projekts, IKVD, IZM „Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”, iesaistīti 9 Skolas pedagogi. Mērķis:
samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus Skolas izglītojamajiem no 5. līdz
12. klasei.
• Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” atbalstīti 2 Skolas pedagogi. Mērķis: nodrošināt
pilnvērtīgu karjeras atbalstu skolēniem.
• RIIMC projekts sadarbībā ar RD IKSD projekts“Efektīva stunda latviešu
valodā”, kas notika no 2018.gada septembra līdz 2019.gada jūnijam. Mērķis:
palīdzēt pedagogiem sagatavoties priekšmeta mācīšanai latviešu valodā,
veidojot tādas mācību stundas, kas attīstītu skolēnu patstāvīgas mācīšanās
prasmes un īstenotu kompetencēs balstītas mācības.
Sadarbība ar LVA (janvāris- marts 2019) Skolā organizēti:
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•

metodikas kursi “Latviešu valodas apguves sākumskolā: atbalsts pedagogiem,
strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē”, 16 pedagogi;

•

kursi skolas pedagogiem latviešu valodas prasmes pilnveidei un
nostiprināšanai C1 līmenī un šo prasmju paaugstināšanai līdz C2 120stundas,
2019.gads 2.pusgads, 18 pedagogi.

•

Profesionālās kompetences pilnveides kursi latviešu valodas skolotājiem
pamatskolā un vidusskolā “Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā
darbībā un sadarbībā”, 24 stundas, 3 pedagogi.

Sasniegumi:
• Skolas pedagogi pārzina savu mācību priekšmetu, plāno vielas apguvi,
mācību stundu mērķi, sasniedzamie rezultāti ir skaidri formulēti.
• Pedagogi izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, IT, kas atbilst skolēnu
vajadzībām un spējām. Stundās izmanto mācību līdzekļus e–vidē. Mācību
līdzekļus atjauno un papildina.
• Skolas pedagogi izmanto daudzveidīgas metodes, kas atbilst izglītojamo
personības attīstības vajadzībām, mācību priekšmeta specifikai un izglītības
programmas satura prasībām.
• Pedagogi regulāri pilnveido audzināšanas stundu saturu, ievērojot mūsdienu
aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. Audzināšanas stundās iekļaut tēmas
Latvijas 100-gades sagaidīšanai.
• Skolā vērtē pedagogu darba kvalitāti, pedagogiem sniedz informāciju par viņu
paveiktā darba kvalitāti. Skolas pedagogi veic sava darba pašnovērtējumu.
• Skolas pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci metodikā,
audzināšanā, ievērojot izglītības aktualitātes un tendences, nodrošinot
starpdisciplināro pieeju.
• Pedagogi organizē konkursus, izstādes, olimpiādes, sporta pasākumus un citus
ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus un projektus.
Piedāvāta iespēja skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, apmeklēt
konsultācijas.
Turpmākā attīstība:
• Izglītot pedagogus par darbību jaunā izglītības ietvarā, izmantojot
kompetences balstīto pieeju.
• Mācību procesa organizēšana, kompleksi apgūstot sadarbības un līdzdalības
prasmes.
• CLIL mācību metožu un metodisko paņēmienu integrēšana mācību procesā.
Vērtējuma līmenis (labi)
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.
Skola attīsta un sekmē izglītojamo spējas un talantus, veicina mācīšanās
motivāciju. Lielākā daļa Skolas izglītojamo ir motivēti mācību procesam, zina un
saprot darbam izvirzītās prasības, mācību saturu apgūst ar interesi un attīsta savas
mācīšanās prasmes, jo Skola informē izglītojamos un vecākus par mācību darbam
izvirzītajām prasībām konkrētajā mācību priekšmetā. Skolas pedagogi motivē
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izglītojamos mācību darbam, veicina mācīšanās prasmju attīstību un sekmē mācību
motivāciju, rosina mācību stundā izmantot skolas esošos resursus, strādāt radoši, ar
iniciatīvu un atbildību. Skolas izglītojamie izmanto skolas bibliotēku, lasītavu,
datorklases, audio, video tehniku, IT, gatavojot prezentācijas, interneta resursus.
Izglītojamie izmanto Skolas sporta zāli, deju zāli. Vairums izglītojamo apmeklē
papildus konsultācijas, fakultatīvās nodarbības, interešu izglītības nodarbības. Lielākā
daļa skolas izglītojamo veiksmīgi iesaistās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt
savu darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi. Izglītojamie atzīst, ka
viņiem ir iespēja mācīšanās procesā izmantot skolā esošos resursus, izglītojamie
uzskata, ka pozitīvi ir tas, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām.
Pārsvarā skolas izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu.
Pārsvarā izglītojamie apgalvo, ka prot sadarboties mācību procesā ar citiem
skolēniem, ar pedagogiem. Lielākā daļa skolas izglītojamo atzīst, ka viņi var prezentēt
savu darbu klasē vai skolēnu grupai, piedalīties gan Skolas, gan ārpusskolas ar mācību
un audzināšanas darbu saistītos pasākumos, olimpiādēs, konkursos, izstādēs.
Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, pārbaudes darbu
grafiks. Lielākā izglītojamo daļa saprot pārbaudes darbu veikšanas nosacījumus.
Vērtēšanas kārtība ir ievietota Skolas mājas lapā.
Vērotās mācību stundas ļauj konstatēt, ka Skolas pedagogi mērķtiecīgi un
profesionāli organizē mācīšanās procesu, virza izglītojamos aktīvi darboties, strādājot
grupās, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi. Izglītojamie
mācās uzņemties atbildību par savu mācīšanos, viņus rosina reflektēt par savu
mācīšanos un domāšanas procesu, izglītojamos rosina interesēties un iesaistīties
Skolā, Latgales priekšpilsētā, Rīgā, valstī un pasaulē notiekošajos procesos un
raudzīties nākotnē, izzinot un izvērtējot savu darbību, savu pieredzi. Analīze liecina,
ka visi Skolas pedagogi motivē izglītojamos mācību darbam un sekmē viņu
motivāciju mācīties. Apmeklējot mācību stundas, tika konstatēts, ka izglītojamie
mācās plānot savu darbu, aktualizē iepriekšējo pieredzi, mācās analizēt, skaidrot,
strādāt ar informāciju un salīdzināt iegūto informāciju. Dati liecina, ka izglītojamie
prot veiksmīgi darboties pāros un grupās, kā arī individuāli, izmantojot mācību
darbam dažādas valodas: krievu, angļu, latviešu, vācu. Izglītojamie veic pašvērtēšanas
procesu stundā, veic klasesbiedru paveikto mācību darbā, mācās veikt sava darba
paveikto un vērtēt savu izaugsmi. Pēc pašu iniciatīvas izglītojamie apmeklē
konsultācijas, fakultatīvus, pulciņus, piedalās Skolas un ārpusskolas pasākumos,
projektos, sacensībās. (skat. nodaļu “Atbalsts mācību diferenciācijai”).
Skolā tiek analizēta skolēnu izaugsmes dinamika. Izglītojamajiem ir iespēja
izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt sev turpmākos mērķus. Lielākā daļa aptaujāto
skolēnu atzīst, ka viņi prot novērtēt savus mācību sasniegumus. E-klases iespējas ļauj
regulāri un sistemātiski analizēt katra skolēna izaugsmi, ko veic klašu audzinātāji,
mācību priekšmetu pedagogi. Mācību sasniegumus izskata MK sanāksmēs,
pedagoģiskajās sēdēs ar mērķi saskaņot tālāko rīcību. Skolā ir organizēts darbs
regulārai skolēnu kavējumu uzskaitei un analīzei. Skolas izglītojamie bez attaisnojoša
iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus.
Skolā ir izveidota informācijas apmaiņa starp izglītojamajiem, pedagogiem,
Skolas vadību un ģimeni. Izglītojamie tiek informēti par dažādiem Skolas
organizētajiem pasākumiem, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts
aktualitātēm. Informācija par Skolas aktivitātēm ievietota Skolas mājas lapā, kā arī
skolas 1.stāva gaitenī pie informatīvā stenda un TV ekrānā. Skola plāno un organizē
pasākumus vecākiem - Skolas, klašu vecāku sapulces, vecāku individuālās pārrunas,
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Skolas Atvērto durvju diena. Informāciju par skolēnu sasniegumiem vecāki saņem 1
reizi mēnesī, kā arī e-vidē.

Sasniegumi:
• Skola attīsta un sekmē izglītojamo spējas un talantus, veicina mācīšanās
motivāciju.
• Skola informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām.
Izglītojamie ir iesaistīti savu mācību sasniegumu novērtēšanā un analīzē.
• Mācīšanās procesā ir iespēja izmantot IT, datorklases, interneta resursus,
izmantot digitālus līdzekļus, materiālus, kuri atrodas bibliotēkā un lasītavā.
• Izglītojamie informēti par dažādiem Skolas mācību pasākumiem, ārpusklases
aktivitātēm, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm. Skolas
izglītojamie ir saliedēti, kopīgi piedalās projektos, sacensībās, izstādēs,
pasākumos un mācību olimpiādēs.
• Skola analizē izglītojamo mācību sasniegumus, uzskaita un analīzē mācību
stundu kavējumus.
• Skolā ir informācijas apmaiņa starp izglītojamajiem, pedagogiem, Skolas
vadību un ģimeni.
Turpmākā attīstība:
• Veicināt Skolas izglītojamo iesaistīšanos projektos, ZPD, konkursos un citās
aktivitātēs, sekmēt izglītojamo individuālo spēju attīstību, realizējot
kompetencēs balstītu izglītību.
• Iesaistīt izglītojamos domāšanas procesos mācību stundā problēmrisināšanas
situācijā, veicināt mācīties iedziļinoties, stiprinot starpdisciplināro pieeju,
saikni ar reālo dzīvi, nodrošināt procesu, kurā izglītojamais attīsta spēju
vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz nezināmām situācijām,
attīstīt caurviju prasmes.
Vērtējuma līmenis (labi)
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.
Skolas pedagogi vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas
kārtību. Analīzes dati liecina, ka vērtēšana ir motivējoša, katram izglītojamajam ir
dota iespēja uzlabot savus mācību rezultātus un apzināti sasniegt mērķus atbilstoši
savām spējām un vajadzībām.
Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ko ievēro katrs
Skolas pedagogs. Katrai Skolas metodiskajai komisijai ir izstrādāti sasniegumu
vērtēšanas pielikumi Skolas vērtēšanas kārtībai. Mācību priekšmetu metodiskās
komisijas vienojas par darbu vērtēšanas kārtību, izstrādā vienotas prasības pārbaudes
darbu veidošanai, darba kritērijus. Skolas pedagogi izmanto dažādus izglītojamo
sasniegumu vērtēšanas metodiskos paņēmienus, kas atbilst attiecīgās klases
izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolas izglītojamajiem,
izglītojamo vecākiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība.
Skolas pārbaudes darbi ir plānoti. Mācību priekšmetu MK izstrādā vienotas
prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Katram semestrim tiek izveidots
un ar direktores rīkojumu apstiprināts pārbaudes darbu grafiks. Grafiks ir pieejams
informatīvajā stendā 1.stāvā, skolotāju istabā.
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Pārsvarā skolēni apgalvo, ka viņi zina vērtēšanas kritērijus darbu uzsākot,
uzskata, ka pedagogi objektīvi vērtē viņu darbu. Lielākā daļa uzskata, ka skolas
pedagogi pamato darba vērtējumu, uzsver stiprās puses un norāda uz vājām vietām,
analizē pieļautās kļūdas Vērtējot pārbaudes darbu, pedagogi ņem vērā arī izglītojamo
pašvērtējumu, izglītojamo izaugsmes dinamiku, uzskaita vērtējumus skolas noteiktajā
kārtībā. Direktores vietnieki izglītības jomā kontrolē un pārrauga vērtējumu uzskaiti.
Visi skolotāji regulāri veic ierakstus e-žurnālā.
Skola apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem un to
dinamiku. Izmantojot sistēmu e-klase, izveidota vienota pieeja mācību sasniegumu
vērtējumu apkopošanai un analīzei. Skolas izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar
sasniegumiem. Pedagogi pēc izglītojamo lūguma pamato un izskaidro viņu darba
vērtējumu. Secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei,
pedagogu analītiskās kompetences pilnveidošanā. Ar vērtēšanas procesā iegūto
informāciju par mācību sasniegumiem un to dinamiku Skolas pedagogi iepazīstina
izglītojamo vecākus individuālajās tikšanās, individuālajās sarunās pēc vecāku
sapulces, sekmju izrakstos, e-vidē, telefonsarunās. Skola pastāvīgi informē vecākus
par vērtējumu uzskaiti. Vairāk kā puse aptaujāto vecāku uzskata , ka informāciju
saņem savlaicīgi.
Sasniegumi:
• Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas
nodrošina vienotu sasniegumu vērtēšanas sistēmu.
• Skolas pedagogi vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē un izmanto
izglītības procesa turpmākajai plānošanai un attīstībai.
• Pedagogi pilnveido darbu vienotu prasību izstrādē pārbaudes darbu
veidošanai.
• Pedagogi regulāri veic ierakstus e-žurnālā, izglītojamajiem un vecākiem ir
iespēja sekot sava bērna mācību sasniegumiem.
Turpmākā attīstība:
• Vērtēšanas procesa pilnveide, nodrošinot vienotas, secīgas un pamatotas
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildi, regulāru pārskatīšanu un
aktualizāciju, īstenojot mūsdienīgas lietpratības izglītību.
Vērtējuma līmenis ( labi)
4.3. Izglītojamo sasniegumi.
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.
Viens no izglītības līmeņa rādītājiem ir skolēnu sasniegumi gan ikdienas darbā,
gan citās aktivitātēs, kas saistītas ar apgūto zināšanu un iemaņu demonstrēšanu.
Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēni labi apgūtu plānotās mācību priekšmetu
standartu prasības, iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību. Tāpēc Skolas pedagogi,
Skolas vadība apkopo un analizē skolēnu sasniegumus un seko to izaugsmei. Rezultāti
tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā, arī pēc dažādiem pārbaudes darbiem
mācību gada laikā, valsts pārbaudes darbiem, centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Mācību sasniegumu uzkrāšanai un atspoguļošanai Skolā tiek izmantots skolvadības
sistēmas e-klase elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitāte, kas sniedz plašas
22

iespējas atsevišķa skolēna vai klases mācību sasniegumu kopējo vērtējumu vai
vērtējumu atsevišķos mācību priekšmetos noteiktā laika posmā kvalitatīvai un
kvantitatīvai analīzei. Sistēma dod iespēju iegūt informāciju diagrammu veidā gan par
katru skolēnu, gan pa klašu grupām, mācību priekšmetiem un mācību gadiem.
Elektroniskie žurnāli ļauj salīdzināt skolēnu sasniegumus mācību semestros un
savlaicīgi prognozēt skolēnus ar nepietiekamiem vērtējumiem un mācību priekšmetus,
kuros tiek uzrādīti zemi vērtējumi. Izmantojot kopīgu sekmju un kavējumu sistēmu,
Skolas pedagoģiskais un skolēnu atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs,
logopēdi, speciālie pedagogi) var sekot līdzi skolēnu mācību rezultātiem, veidojot
kopīgu sadarbības modeli. Saziņai ar vecākiem tiek izmantotas arī skolēnu edienasgrāmatas un ikmēneša sekmju izraksti. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību
darbā tiek analizēti pēc katra mācību semestra beigām MK sapulcēs, Pedagoģiskās
padomes sēdēs. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa
pilnveidošanai. Analizējot un apkopojot izglītojamo mācību sasniegumus, izmanto
šādus vērtējuma līmeņus: 9-10 balles - augsts līmenis, 6-8 balles - optimāls līmenis, 45 balles- pietiekams līmenis un 1-3 balles - nepietiekams līmenis.
Izglītojamo sasniegumi 2018./2019. mācību gadā, 2.-9.klases, izgl.pr.21011121(ežurnāla dati, skat. tabulu).
Apguves līmeņi
Skolē
1-3
4-5
6-8
9-10
nu
Vidējais
balles,
balles,
balles,
Klase*
balles,
skait nepietiek pietieka optimāl
vērtējums
augsts
s
ams
ms
s
līmenis
līmenis līmenis līmenis
Izglītības programmas kods 21011121, gada vērtējumi
2.klases
40
0%
10%
75%
15%
7,26
3.klases
47
0%
25%
57%
18%
7,31
4.klases
57
0%
49%
47%
4%
7,26
2-4.klasēs
144
0%
31%
58%
11%
7,27
5.klases
53
2%
43%
53%
6%
7,08
6.klases
49
10%
41%
43%
6%
6,84
7.klases
41
2%
51%
42%
5%
7,07
8.klases
46
9%
53%
36%
2%
6,43
9.klases
42
10%
62%
26%
2%
6,24
5.-9.klasēs
231
7%
49%
40%
4%
6,74
2.-9.klasēs
375
4%
42%
47%
7%
6,94
Kopumā 2018./2019.m.g. 2.-9.klasēs: augsts līmenis - 7%, 24 skolēni,
optimāls līmenis-47 %, 174 izglītojamie, pietiekams līmenis - 42%, 156 skolēni,
nepietiekams līmenis ir 4%, 15 skolēni. Vidējais vērtējums 2.-9.klasēs- 6,94.
Analizējot pēdējo trīs gadu mācību rezultātus, tika pievērsta uzmanība
apguves līmeņu sasniegumu dinamikai kopumā 2.-9.klasēm, pa mācību priekšmetiem
un klašu grupām. Analīze liecina, ka skolēnu ikdienas sasniegumi pēdējos 3 mācību
gados ir vienmērīgi stabili. To atspoguļo skolas vidējais vērtējums, kurā izmaiņas ir
minimālas. (skat. tabulu)

23

Trīs gadu apguves līmeņu (2.-9.klases) salīdzinājums
2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g.

Klas
e
Līme
nis
2.4.kl
5.9.kl.
2.9.kl.

2016./2017.m.g.
1-3
0%
4,46
%
2,58
%

V.v

4-5

6-8

9-10

30,67
%
58,93
%
47,03
%

60,74
%
32,14
%
44,19
%

8,59
%
4,46
%
6,20
%

7,14
(164)
6,58
(227)
6,81
(391)

2017./2018.m.g.

V.v

1-3

4-5

6-8

9-10

2%

38%

56%

4%

2%

57%

37%

4%

2%

50%

44%

4%

7,03
6,74
6,86

2018./2019.m.g.
1-3

4-5

6-8

9-10

0%

31%

58%

11%

7%

49%

40%

4%

4%

42%

47%

7%

Kā redzams, pārsvarā dominē optimāls un pietiekams līmenis. Salīdzinot ar
2016./2017.m.g redzama pozitīva tendence. Trīs gadu laikā (2016./2017.m.g. 2018./2019.m.g.) sasniegumu rādītāji ir optimālākie, kas liecina par Skolas efektīvu
darbību. Vidējais vērtējums trīs gadu laikā ir stabils.
Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, var secināt, ka skolēnu
zināšanu līmenis pārsvarā ir pietiekams un optimāls. Skolotāji seko mācību rezultātu
sasniegumu dinamikai savā mācību priekšmetā, strādā papildus - diferencēti,
individuāli, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus priekšmetā un uzlabotu mācību
kvalitāti, kā arī paaugstinātu zināšanu līmeni; klašu audzinātāji, mācību priekšmetu
pedagogi un Skolas atbalsta speciālisti sadarbojas, strādājot pie izglītojamo
individuālajiem plāniem, nodrošina atbalsta pasākumus izglītības procesā. Papildus
notiek darbs ar skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums, kādā mācību priekšmetā
mācību gadu beidzot, viņi turpina darbu divas nedēļas pēc mācību gada noslēguma un
kārto pēcpārbaudījumus.

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā speciālās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmās
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem, programmas kods 21015521
Veicot analīzi 2018./2019.m.g. rezultātus, var secināt, ka skolēnu zināšanu līmenis
2.-9.klasēs lielākoties ir pietiekamā līmenī, ir izglītojamie, kam ir optimāls un augsts
līmenis. Par to liecina 2018./2019.mācību gada darba rezultāti (e-žurnāla dati, skatīt
tabulu).
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V.v

7,27
6,74
6,94

Izglītojamo sasniegumi mācību gadā, 2.-9.klases, izgl.pr.21015521,
2018./2019.m.g.
Izglītojamo skaits 2.l-8.l klasēs ar augsto līmeni ir 1%, ar optimālo līmeni ir
19%, ar pietiekamo līmeni 71%, nepietiekams līmenis 9%. Vidējais vērtējums 2.8.klasēs- 6,02. Dominē pietiekams līmenis.
Klase*

2.l klase
3.l klase
4.l klase
2-4.klasēs
5.lklase
6.l klase
7.l klase
8.l klase
5.l-8.l kl.
2.-8. klases

Apguves līmeņi
Skolēns
1-3 balles,
4-5 balles,
6-8 balles,
Skolēn
nepietiekam pietiekams
optimāls
u skaits
s līmenis
līmenis
līmenis
Izglītības programmas kods 21015521
12
0%
34%
58%
12
0%
92%
8%
14
6%
67%
27%
38
3%
63%
31%
13
0%
77%
23%
13
12%
100%
0%
7
29%
71%
0%
8
50%
50%
0%
41
15%
78%
7%
79
9%
71,0%
19,0%

9-10 balles,
augsts
līmenis
8%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

Vidējais
vērtējum
s
6,47
5,19
5,92
5,93
6,71
6,25
5,44
5,56
6,12
6,02

2016./2017.m.g.-2018./2019.mācību gados (%). Speciālās pamatizglītības
mazākumtautību programma, pr. kods 21015521
Klase
Balle
s
2.kl.
3.kl.
4.kl.
Vid
5.l kl.
6.l kl.
7.l kl.
8.l kl.
5.-8.l
2.-8.l

1-3

2016./2017.m.g.
4-5
6-8

9-10

0
0
0
0
0
20
0
0
7,41
2,67

76,47
50
80
68,75
85,71
70
100
71,43
77,78
72

5,88
0
0
2,08
0
0
0
0
0
1,33

17,65
50
20
29,17
14,29
10
0
28,57
14,81
24

Vid.
1-3
6,37
6,48
6,26
6,38
5,79
5,32
5,13
6,38
5,7
6,13

0
0
0
0
7
12
0
0
5
3

2017./2018.m.g.
4-5
6-8
63
78
50
64
79
75
100
71
81
72

37
22
50
36
14
13
0
29
14
25

Vid
9-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1-3
5,88
5,93
7,18
6,36
6,32
5,69
5,50
6,43
5,7
6,20

0%
0%
6%
3%
0%
12%
29%
50%
15%
9%

2018./2019.m.g.
4-5
6-8
34%
92%
67%
34%
77%
100%
71%
50%
78%
71,0%

58%
8%
27%
31%
23%
0%
0%
0%
7%
19,0%

Trīs gadu salīdzinājums liecina par stabilitāti, dominē pietiekams līmenis. Trīs
gadu laikā zemākie rādītāji konstatēti 2018./2019.m.g., jo nepietiekams līmenis
sasniedza 9 %, bet labāko rezultātu Skola sasniedza gan 2017./2018.m.g., gan arī
2018./2019.m.g., nepietiekams līmenis samazinājies 3%, augsts un optimāls līmenis ir
20%, kas liecina par mērķtiecīgi organizētiem atbalsta pasākumiem mācību procesā
un efektīvu pedagogu un Skolas atbalsta personāla sadarbību.
Skola nodrošina pietiekamu darbu, atbalstu mācību pasākumu īstenošanā
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, klašu vides organizāciju, kas palīdz
veiksmīgi pārvarēt valodas traucējumus un apgūt mācību vielu atbilstoši Valsts
pamatizglītības standartam. Izglītojamie apmeklē skolas logopēda nodarbības, tiek
nodrošinātas papildus nodarbības, individuālās konsultācijas, papildstundas pie
speciālā pedagoga, attīstošās ritmikas, baseina nodarbības. Pedagogi, kas strādā ar
izglītojamajiem, kam ir valodas traucējumi, rūpīgi pārdomā atbalsta pasākumus,
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Vid
910
8%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

6,47
5,19
5,92
5,93
6,71
6,25
5,44
5,56
6,12
6,02

mācību vielas tematiskos plānojumus. Skolas pedagogi nodrošina atbalstu,
konsultācijas, jo pedagogu izglītība, kas strādā ar izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem, atbilst prasībām.
Pēc atbalsta personāla ieteikumiem, sadarbībā ar vecākiem bērnus konsultē
dažādi speciālisti - ortodonts, fizioterapeits, psihiatrs, neirologs. Vecāki tiek iesaistīti
izglītības procesā, apņemoties sekot līdzi konsultāciju apmeklējumam, pildot
speciālistu rekomendācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek rekomendēts atkārtoti
konsultēties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai lemtu par citas izglītības
programmas nepieciešamību vai pāriešanu uz vispārizglītojošo programmu, vai citu
speciālo izglītības programmu. Daži Skolas izglītojamie tika integrēti vispārējās
pamatizglītības programmas klasēs, un pamatskolas posmā speciālās programmas
izglītojamie mācās kopā ar pārējiem skolēniem. Katram no šiem skolēniem tiek
izstrādāts individuālās izglītības plāns, ietverot skolēna stipro un vājo pušu analīzi,
mācību priekšmetu skolotāju redzējumu par skolēna sasniegumiem, atbalsta personāla
izvērtējumu un rekomendācijas, izvirzot mērķus skolēna izaugsmei. Individuālais
izglītības plāns tiek saskaņots ar vecākiem. Skolā tiek piedāvāts atbalsts skolēniem,
kuriem ir grūtības mācībās, kuri ilgstoši kavējuši skolu slimības dēļ un neattaisnoti un
kuri tika atstāti uz otru gadu: konsultācijas, papildus stundas atsevišķos mācību
priekšmetos, pagarināts mācību gads, pēcpārbaudījumi. Skolā notiek mazās
pedagoģiskās padomes sēdes par skolēnu sekmēm un kavējumiem. Izveidojusies
veiksmīga sadarbība ar Sociālo dienestu, Valsts policiju, Bāriņtiesu, nevalstiskajām
organizācijām. Darbu koordinē Skolas atbalsta komisija.
Vidusskolas posms 10. – 12.klases.
Mācību gada rezultāti 2018./2019.m.g.
Programmas kods 31011021
Apguves līmeņi
1-3
Skolēn
balles,
4-5 balles, 6-8 balles,
Klase
u
nepietiek pietiekams optimāls
skaits
ams
līmenis
līmenis
līmenis
10.klases
43
4,6%
74,4%
18,7%
11.klase
22
4.7%
90.5%
4.8%
12.klase
33
0,0%
54,5%
36,4%
10.98
3,0%
71,1%
21,7%
12.klasēs

9-10
balles,
augsts
līmenis

Vidējais
vērtējums

2,3%
0,0%
9,1%

6,2
5,9
7,0

4,2%

6,4

Kopumā vidusskolā mācību priekšmetos dominē pietiekams līmenis, bet
vidējais vērtējums 10.-12.klasēs ir 6,4.
Katra mācību gada beigās pedagogu, metodisko komisiju vadītāju un skolas mācību
darba pašvērtēšanā tiek atspoguļoti izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā, analizētas
stiprās puses un izvirzīti uzdevumi sasniegumu uzlabošanai mācību priekšmetos. Tiek
analizēti klases, skolas un izglītojamo vidējie sasniegumi mācību darbā. Skolēnu
sasniegumu analīzes materiāli ir apkopoti un salīdzināti ar iepriekšējo mācību gadu.

26

Triju gadu apguves līmeņu (10.-12.klases) salīdzinājums
2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g. (skat. tabulu)
Klase

2016./2017.m.g.(89)

Līmenis

1-3

4-5

6-8

10.12.kl.

0%

66,3
%

33,
7%

V.
9-10
v
0%
6.5

2017./2018.m.g.(89)
1-3

4-5

6-8

0%

73,2
%

26,8%

9-10
0%

2018./2019.m.g.(98)
V.
v
6.3

1-3

4-5

6-8

3%

71,1
%

21,7
%

Kā redzams, pārsvarā dominē pietiekams līmenis.
Vidējais vērtējums triju gadu laikā ir stabils.
Analizējot skolēnu skolas mācību sasniegumus ikdienas darbā trīs gados, var
secināt, ka labi sasniegumi ir stabili un pietiekami. Skolas izglītojamo mācību
sasniegumi ikdienas darbā atbilst sasnieumiem valsts pārbaudes darbos.
Sasniegumi:
• Skola apkopo un analizē skolēnu sasniegumus, un seko to izaugsmei. Rezultāti
tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā;
• Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos,
tiek izmantoti atbalsta pasākumi mācību procesā;
• Skolotāji kopīgi ar izglītojamajiem analizē pārbaudes darbu rezultātus;
• Skolas vadība pārrauga e-žurnāla aizpildīšanu, sastāda pārbaudes darbu
grafiku un kontrolē tā izpildi;
• Skolas izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem.
Turpmākā attīstība:
• veicināt skolēnu personīgo atbildību par iesaistīšanos mācību procesā, attīstot
skolēnos sava personīgā darba pašvērtēšanas spējas;
•

skolēnu līdzatbildības veicināšana savu personisko sasniegumu paaugstināšanā
ikdienā, valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un
skatēs.

4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
Skola apkopo un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un
centralizētajos eksāmenos 3., 6., 9. un 12.klasē. Analizējot rezultātus, tie tiek
salīdzināti gan ar Rīgas pilsētas, gan valstī iegūtajiem rezultātiem, kā arī analizēti
vairāku gadu attīstībā. Par stabilām zināšanām pamatskolā un vidusskolā liecina 3., 6.
un 9. un 12. klašu valsts pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti.
Valsts pārbaudes diagnosticējošo darbu 3. un 6. klasēm analīze tiek veikta
dažādos līmeņos, katrs pedagogs veic rezultātu novērtējumu klasē, kurā māca
atbilstošu mācību priekšmetu, pedagogi analīzē pārbaudes darba pārbaudāmo
standartā noteikto pamatprasības izpildes rezultātu un nosaka perspektīvo darbību
katra MK, Skolas MP un Skolas augusta pedagoģiskās padomes sēdē, nosakot
sasniegumus un tālākās izglītības procesa pilnveidošanas iespējas.
Skolas 3.klašu izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošos darbos
2018./2019.m.g.
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9-10
4,2
%

V.
v
6.4

Valsts diagnosticējošie darbi, 3. klases. Vidējais kopprocents,
izgl.pr.21011121,21015521

2018./2019.m.g.valsts pārbaudes darbu rezultāti ļauj konstatēt, ka izglītojamie
sasniedza optimālus rezultātus, īpaši krievu valodā - 78%, matemātikā - 78% un 75%
latviešu valodā. Apkopota informācija par 3.klašu izglītojamo diagnosticējošo darbu
rezultātiem par pēdējiem trīs mācību gadiem, rezultātus salīdzina ar kopvērtējuma %
valstī un pēc urbanizācijas (Rīgas pilsēta).
Konkrēti rezultāti mācību priekšmetos trīs gadu laikā.(2016./2017.m.g.2018./2019.m.g.) (skat.tabulu)
Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3.klasē,
(2016./2017.m.g.- 2018./2019.m.g.)
84.00
82.00 79.00
90.00
77.00 78.30
76.00
76.00 79.00 80.04
79.00
78.00
71.0380.00
80.00 69.0075.00
68.92
78.00
78.00
61.0064.00
76.00 77.00
64.26
64.60
70.00
62.00
61.00 60.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
skolā Rīga valstī skolā Rīga valstī skolā Rīga valstī
Latviešu valoda
Matemātika
Krievu valoda
2016./2017.m.g. 69.00 64.26 64.60 82.00 71.03 68.92 84.00 80.04 78.30
2017./2018.m.g. 62.00 61.00 64.00 79.00 79.00 76.00 79.00 77.00 76.00
2018./2019.m.g. 75.00 61.00 60.00 78.00 80.00 78.00 78.00 76.00 77.00

Diagnosticējošo darbu latviešu valodā 3. klasēs rakstīja 2018./2019.m.g.
izglītojamie, kopvērtējumā iegūstot 75%, kas ir augstāks rādītājs par vidējo Rīgas
Latgales priekšpilsētas skolās valstī (57%), augstāks nekā vidēji valstī (60%) un vidēji
Rīgas pilsētā (61%). Triju gadu salīdzinājums (2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g.)
liecina par % rādītāja paaugstinājumu. Turpmākajā darbā jāpievērš uzmanība valodas
lietojuma prasmju attīstīšanai, pareizrakstībai un vārdu krājuma paplašināšanai. Valsts
diagnosticējošā darba rezultāti matemātikā 2018./2019.m.g. 3. klasē liecina, ka
izglītojamie apguvuši pamatprasmes optimālā līmenī. Vislabāk ir tikuši galā ar
uzdevumiem, kas saistīti ar matemātiskās valodas lietošanu, darbībām ar lielumiem un
sakarībām starp tiem un ģeometrisko figūru pētīšanu. Kopējais zināšanu un prasmju
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līmenis matemātikā 2018./2019.m.g. – 78%. Salīdzinājumā ar valsts vidējo
koeficientu (76%) līmenis ir vienāds un nedaudz zemāks Rīgas pilsētai (80%) Trīs
gadu kopprocenta radītāju salīdzinājums (2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g.) liecina
par pozitīvu tendenci un labiem sasniegumiem. 2018./2019. m.g. diagnosticējošā
darba rezultāti krievu valodā 3. klasē parāda, ka izglītojamie ir apguvuši klausīšanās
prasmes augstā līmenī, runāt prasmi, rakstītprasmi un lasīšanas prasmi apguvuši
sekmīgi optimālajā līmenī. Kopējais zināšanu un prasmju līmenis krievu valodā –
78%. Salīdzinājumā ar valsts vidējo koeficientu (77%)) un Rīgas pilsētā (76%)
līmenis ir augstāks. Arī trīs gadu salīdzinājums (2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g.)
liecina par stabilitāti, pozitīvu tendenci, redzams, ka ikdienas mācību darbā ir
organizēts, produktīvs un veiksmīgs izglītības process.
Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klases, izgl. programma 21011121, 21015521
2018./2019.m.g.
Vidējais kopprocents mācību priekšmetos, 6.klases

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

65%

Latviešu
valoda

73%

6.KLASES

63%

Krievu valoda Matemātika

58%

65%

Dabaszinības Vid.procents

Analīze liecina par optimāliem rezultātiem: krievu valodā - 73%, latviešu
valodā - 65%, matemātika - 63%, zemākais rādītājs dabaszinībās - 58%, vidēji - 65%.
Konkrēti rezultāti mācību priekšmetos trīs gadu laikā (skat.tabulu).
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Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6.klasē
(2016./2017.m.g.- 2018./2019.m.g.)

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6.klasē
(apguves koeficents %)
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

skolā Rīga valstī skolā Rīga valstī skolā Rīga valstī skolā Rīga valstī

Latviešu valoda
Matemātika
Krievu valoda
Dabaszinības
2016./2017.m.g. 60.00 63.56 63.61 78.00 63.69 60.80 76.00 68.26 67.35 75.00 67.27 64.91
2017./2018.m.g. 67.00 66.00 62.00 68.00 64.00 59.00 72.00 67.00 65.00 62.00 65.00 62.00
2018./2019.m.g. 65.00 63.00 62.00 63.00 59.00 56.00 73.00 70.00 69.00 58.00 62.00 59.00

Diagnosticējošā darba rezultāti krievu valodā 6.klasē atklāj, ka izglītojamie ir
apguvuši klausīšanās, runātprasmi, rakstītprasmi un lasītprasmi optimālajā līmenī.
Kopējais zināšanu un prasmju līmenis krievu valodā 73%. Salīdzinājumā ar valsts
vidējo koeficientu (69%) un Rīgas pilsētā (70%) līmenis ir augstāks. 2018./2019. m.
g. diagnosticējošā darba rezultātos latviešu valodā 6. klasē redzams, ka izglītojamie ir
apguvuši valodas lietojuma prasmes, rakstītprasmi, klausīšanās prasmes, lasīšanas
prasmi un runāšanas prasmes gandrīz optimālā līmenī. Kopējais zināšanu un prasmju
līmenis latviešu valodā ir 65%. Salīdzinājumā ar valsts vidējo koeficientu valstī
(62%)un Rīgas pilsētā (63%) līmenis ir augstāks. Diagnosticējošā darba rezultāti
matemātikā 6.klasē liecina, ka izglītojamie ir apguvuši pamatprasmes optimālā līmenī.
Kopējais zināšanu un prasmju līmenis matemātikā 63%. Salīdzinājumā ar valsts
vidējo koeficientu (56%) un pilsētā (59%) līmenis ir augstāks. Diagnosticējošā darba
rezultāti dabaszinībās 6.klasē atklāj, ka izglītojamie ir apguvuši pamatprasmes
optimālā līmenī. Kopējais zināšanu un prasmju līmenis dabaszinībās sasniedza 58%,
tas ir gandrīz vienāds ar vidējo valstī (59%), bet zemāks nekā Rīgas pilsētā (62%).
Turpmākajā darbībā pedagogiem ieteicams attīstīt prasmes un iemaņas, prognozējot
pēc dotās informācijas un grafika attēla, izteikt hipotēzes.
Kopumā valsts diagnosticējošajos darbos 3. un 6. klašu skolēni uzrādīja labus
rezultātus, ir augstāki rezultāti nekā vidēji valstī konkrētajā mācību gadā, augstāki
nekā Rīgas pilsētā. Kopumā vērojama stabilitāte, pozitīva tendence. Analizējot
pārbaudes darba rādītājus, skolotāji secina, ka joprojām ikdienas darbā liela uzmanība
jāvelta skolēnu lasītprasmei, vairāk uzmanības jāpievērš daudzpakāpju uzdevumu
risināšanai, attīstīt prasmes prognozēt pēc dotas informācijas un grafika attēla.
Skola apkopo statistisko informāciju par izglītojamajiem, kas ir atbrīvoti no
valsts diagnosticējošojiem darbiem. 3.klases un 6.klases izglītojamo no valsts
pārbaudījumiem atbrīvo ar Skolas vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz motivētu
izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu
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Rīgas 51.vidusskolas statistiskā informācija par izglītojamajiem,
kas ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem pēdējo trīs gadu laikā
Klase
Mācību gads
2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g.

3.klases
(izgl.pr.21011121)
(izgl.pr.21015521)

6.klases
izgl.pr.21011121)
(izgl.pr.21015521)

3
(izgl.pr.21015521)
2-matemātikā un krievu valodā
3-latviešu valodā
7
3 (izgl.pr.2101121)
4 (izgl.pr.21015521)
2
(izgl.pr.21015521)

1
(izgl.pr.21011121)

7
4 (izgl.pr.2101121)
3 (izgl.pr.21015521)
3
1 (izgl. pr.21011121)
2 (izgl.pr.21015521)

Analīze liecina, ka ir atbrīvojumi 3.klasē, bet ir novērota skaitļa palielināšanās
tendence, ir arī atbrīvojuma gadījumi 6.klasē.

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, 9. un 12. klases.
Sasniegumi Valsts pārbaudes darbos 2016./2017.mācību gadā (skatīt tabulu)
Programmas kods 21011121
Skolēnu
Apguves līmeņi
Skolēnu
skaits,
Mācību
skaits, kuri
Nepiet.
Piet
Klase
kuri kārto
Optimāls Augsts
priekšmets
apguva
(1.-3), (4.-5),
PD
(6.-8), % (9.-10), %
priekšmetu
%
%
priekšmetā
Latvijas
42
34
0%
44%
53%
3%
vēsture
9.klases Matemātika
42
34
15%
44%
29%
12%
Angļu valoda
42
34
0%
29%
59%
12%
Krievu valoda
42
34
0%
29%
62%
9%
Kā redzams, 9.klašu skolēnu lielākā daļa nokārtoja eksāmenus angļu valodā,
Latvijas vēsturē un krievu valodā optimālā līmenī. Dati liecina, ka bija skolēni, kuri
saņēma VPD matemātikā neapmierinošu vērtējumu.
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9.klašu izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos (necentralizētie eksāmeni)
Angļu valoda
Līmenis Nepietiekams
Pietiekams
Optimāls
Augsts līmenis
līmenis (1.-3), līmenis (4.-5.), līmenis (6.-8.),
(9.-10.),
Mācību gads
%
%
%
%
2016./2017.m.g.
0%
61%
36%
3%
(31 skolēns)
2017./2018.m.g.
0%
51%
43%
6%
(49 skolēni)
2018./2019.m.g.
0%
29%
59%
12%
(34 skolēni)
Trīs gadu salīdzinājums rāda, ka izglītojamo rezultāti VPD angļu valodā ir
pietiekamā un optimālā līmenī, pēdējos gados nebija skolēnu, kam ir nepietiekams
apguves līmenis (skat. tabulu). 2018./2019.m.g. dominēja optimāls līmenis.
Krievu valoda un literatūra
Līmenis
Mācību gads
2016./2017.m.g.
(31 skolēns)
2017./2018.m.g.
(49 skolēni)
2018./2019.m.g.
(34 skolēni)

Nepietiekams
līmenis (1.-3),
%

Pietiekams
līmenis (4.-5.),
%

Optimāls
līmenis (6.-8.),
%

Augsts līmenis
(9.-10.),
%

0%

29%

61%

10%

0%

29%

57%

14%

0%

29%

62%

9%

Ka redzams, dominē optimāls līmenis. Trīs gadu salīdzinājums rāda, ka
izglītojamo rezultāti VPD dzimtajā valodā un literatūrā ir stabili un nav neviena
skolēna, kam ir nepietiekams apguves līmenis (skat. tabulu).
Matemātika
Līmenis Nepietiekams
Pietiekams
līmenis (1.-3), līmenis (4.-5),
Mācību gads
%
%
2016./2017.m.g.
10%
32%
(31 skolēns)
2017./2018.m.g.
23%
43%
(49 skolēni)
2018./2019.m.g.
15%
44%
(34 skolēni)

Optimāls
līmenis (6.-8),
%

Augsts līmenis
(9.-10),
%

45%

13%

24%

10%

29%

12%

2016./2017.m.g. dominēja optimāls līmenis 45%. Pēdējā mācību gadā
izglītojamo rezultāti VPD matemātikā samazinājās, 2018./2019.m.g. bija 5 skolēni,
kuri saņēma 3 balles (15%) eksāmenā (skat. tabulu).
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Latvijas vesture
Līmenis Nepietiekams
līmenis (1.-3),
Mācību gads
%
2016./2017.m.g.
0%
(31 skolēns)
2017./2018.m.g.
0%
(49 skolēni)
2018./2019.m.g.
0%
(34 skolēni)

Pietiekams
līmenis (4.5), %

Optimāls
līmenis (6.8), %

Augsts
līmenis (9.10), %

32%

61%

7%

29%

65%

6%

44%

53%

3%

Trīs gadu salīdzinājums rāda, ka izglītojamo rezultāti VPD Latvijas vēsturē ir
stabili un nav neviena skolēna, kam ir nepietiekams apguves līmenis. Dominē
optimāls līmenis (skat. tabulu).
Latviešu valoda (CE) 9.kl.
Līmenis
Mācību gads
2016./2017.m.g.
(32 skolēni)
2017./2018.m.g.
(50 skolēni)
2018./2019.m.g.
(37 skolēni)

C2

C1

B2

B1

A2

A1

3%

0%

22%

35%

31%

9%

2%

2%

34%

40%

20%

2%

0%

3%

30%

54%

13%

0%

Trīs gadu salīdzinājums rāda, ka pēdējā mācību gadā izglītojamo rezultāti
VPD latviešu valodā ir stabili. Skolēnu lielākā daļa saņēma pamata līmeņa 1. vai 2.
pakāpi. 2017./2018.mācību gadā 2 skolnieces ieguva eksāmenā augstāko līmeni 1.un 2.pakāpi, 2018./2019.mācību gadā 1 skolniece – augstāko līmeņa 1.pakāpi (skat.
tabulu).
12.klašu izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultātu kopvērtējums (%)
Latviešu valoda un literatūra (CE)
Līmenis 10%- 20%- 30%- 40%- 50%Mācību gads
19 % 29 % 39 % 49 % 59 %
2016./2017.m.g.
0%
13% 37% 21% 25%
(24 skolēni)
2017./2018.m.g.
13% 26% 21% 26% 7%
(15 skolēni)
2018./2019.m.g.
3.5% 14% 38% 10% 24%
(29 skolēni)

60%- 70%- 80%69 % 79% 89%
4%

0%

0%

7%

0%

0%

3.5% 0%

7%

Latviešu valodā 12.kl. trīs gadu salīdzinājums rāda, ka izglītojamo rezultāts
VPD latviešu valodā ir pakāpeniski paaugstinājies – bija 2 skolnieces, kuras saņema
kopvērtējumu no 80% līdz 89% (skat. tabulu).
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Angļu valoda (CE)
Līmenis
Mācību gads
2016./2017.m.g.
(24 skolēni)
2017./2018.m.g.
(15 skolēni)
2018./2019.m.g.
(29 skolēni)

C1

B2

B1

zemāk
40%

4%

35%

61%

0%

0%

7%

60%

33%

0%

35%

55%

10%

2016./2017.m.g. dominē B2 (35% -8 skolēni) un B1 (61% - 14 skolēni)
Eiropas līmeni. Viens skolēns saņēma vislielāko kopvērtējumu, kas atbilst C1 Eiropas
līmenim. Redzama ļoti pozitīva dinamika skolēnu sasniegumos. 2017./2018.m.g.
dominē B1 (60%) Eiropas līmenis, un 2018./2019.m.g. arī B1 (55%) un B2 (35%).
Trīs gadu salīdzinājums rāda, ka izglītojamo rezultāti 2016./2017.m.g. VPD
angļu valodā ir augstāki (skat. tabulu).
Matemātika (CE)
Līmenis 10%- 20%- 30%- 40%- 50%- 60%- 70%- 80%- 90%Mācību gads
19% 29% 39% 49% 59% 69% 79% 89% 100%
2016./2017.m.g.
8%
21% 4 % 17% 17% 8%
13% 8%
4%
(24 skolēni)
2017./2018.m.g.
7%
13% 40 % 27% 13% 0%
0%
0%
0%
(15 skolēni)
2018./2019.m.g.
4%
31% 28 % 10% 10% 10% 0%
7%
0%
(29 skolēni)
Salīdzinot trīs gadu vērtējumus, redzams, ka izglītojamo rezultāti VPD
matemātikā ir stabili (skat. tabulu).
Līmenis
Mācību gads
FIZIKA
2016./2017.m.g.
(5 skolēni)
2018./2019.m.g.
(2 skolēni)
ĶĪMIJA
2016./2017.m.g.
(5 skolēni)
2018./2019.m.g.
(4 skolēni)
BIOLOĢIJA
2016./2017.m.g.
(1 skolēns)
2018./2019.m.g.
(5 skolēni)

Izvēlēs (CE)
21%- 31%- 41%- 51%30% 40 % 50 % 60 %

61%70 %

71%- 81%- 91%80 % 90 % 100%

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1
1

1

2

*2017./2018.mācību gadā neviens skolēns nekārtoja CE pēc izvēles.
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1

Bieži skolēni izvēlas CE fizikā, ķīmijā un bioloģijā. 2017./2018.mācību gadā
neviens skolēns nekārtoja CE pēc izvēles.
Dati liecina, ka 2018./2019.m.g. 2 skolēni nokārtoja eksāmenu fizikā ar
kopvērtējumu no 31% līdz 40% un bioloģijā 2 skolēni ar kopvērtējumu no 21% līdz
40% (neapmeklēja papildnodarbības, vidējais vērtējums gadā viņiem bija 4-5 balles).
Skolēni saņēma labu vērtējumu ķīmijas CE (no 61% līdz 100%) - īpaši augsti
rezultāti 2018./2019.m.g.
Necentralizētie eksāmeni
Ģeogrāfija
Līmenis Nepietiekams
līmenis
Mācību gads
(1.-3), %
2016./2017.m.g.
0%
(12 skolēni)
2017./2018.m.g.
0%
(12 skolēni)
2018./2019.m.g.
0%
(6 skolēni)

Pietiekams
līmenis
(4.-5), %

Optimāls
līmenis
(6.-8), %

Augsts
līmenis
(9.-10), %

17%

83%

0%

20%

50%

30%

17%

66%

17%

Pietiekams
Līmenis
(4.-5), %

Optimāls
līmenis
(6.-8), %

Augsts
līmenis
(9.-10), %

12%

63%

25%

25%

50%

25%

25%

63%

12%

Krievu valoda un literatūra
Līmenis Nepietiekams
līmenis
Mācību gads
(1.-3), %
2016./2017.m.g.
0%
(8 skolēni)
2017./2018.m.g.
0%
(4 skolēni)
2018./2019.m.g.
0%
(5 skolēni)

Izglītojamo rezultāti VPD ģeogrāfijā un krievu valodā un literatūrā ir labi,
skolēnu lielākā daļa izpildīja VPD ģeogrāfijā optimālā līmenī (83% 2016./2017.m.g., 66% optimālā līmenī un 17% augstā līmenī – 2018./2019.m.g.) un
krievu valodā un literatūrā optimālā un augstā līmenī. (skat. tabulu).
Skola apkopo un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un
centralizētajos eksāmenos, salīdzina tos ar rezultātiem valstī un Rīgā, un pēc skolu
tipiem. VPD rezultāti tiek analizēti MK, Pedagoģiskās padomes sēdē.
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultātu kopvērtējums (%) par pamatizglītības ieguvi
2018./2019.mācību gads
Eksāmens
Kopvērtējums Kopvērtējums Kopvērtējums
% izglītības % pēc tipa
%
pēc
iestādē
urbanizācijas
Latviešu valoda (mazākumtautību
62,3
62,7
63,4
izglītības programmās)
Mazākumtautību
(krievu) valoda
65,29
67,62
69,57
(mazākumtautību
izglītības programmās)
Matemātika
51,59
54,4
60,03
Latvijas vēsture
59,58
61,69
65,66
Angļu valoda
62,47
68,94
72,81
80.00
70.00
60.00
50.00

72.81

69.57
63.40
62.70
62.30

67.62
65.29

60.03
54.40
51.59

65.66
61.69
59.58

68.94
62.47

Kopvērtējums
% izglītības
iestādē

40.00
Kopvērtējums
% pēc tipa

30.00
20.00

10.00
Kopvērtējums
% pēc
urbanizācijas

Salīdzinot 9.klašu skolēnu vidējos rādītājus VPD ar vidējiem rādītājiem pēc
tipa un pēc urbanizācijas, redzams, ka izglītojamo eksāmena rezultāti krievu valodā,
matemātikā, Latvijas vēsturē un angļu valodā mazliet zemāki nekā Rīgā (ne vairāk par
10%). Rezultāti latviešu valodā ir labāki.
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultātu kopvērtējums (%) par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
2018./2019.mācību gads
Eksāmens

Kopvērtējums
% izglītības
iestādē

Kopvērtējums
% pēc tipa

Kopvērtējums
% pēc
urbanizācijas

Kopvērtējums
% valstī

42.2
41.1
60.2
42.5
33.7
85.0

50.9
36.4
65.4
54.5
43.7
60.9

49.8
37.2
66.1
59.7
39.1
66.3

49.9
32.7
62.57
57.1
37.5
62.3

Latviešu valoda
Matemātika
Angļu valoda
Bioloģija
Fizika
Ķīmija

85.0%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

65.4%
60.2%

50.9%
49.8%
42.2%

49.9%
41.1%

66.1%
62.6% 59.7%
57.1%
54.5%
43.7%
42.5%

37.2%
36.4%
32.7%

66.3%
60.9%
62.3%

Kopvērtējums
% izglītības
iestādē
Kopvērtējums
% pēc tipa

39.1%
33.7% 37.5%
Kopvērtējums
% pēc
urbanizācijas

20.0%
10.0%
0.0%

Kopvērtējums
% valstī

Salīdzinot 12.klašu skolēnu vidējos rādītājus VPD ar vidējiem rādītājiem
valstī, eksāmena rezultāti ir augstāki nekā valstī matemātikā un ķīmijā. Latviešu
valodā eksāmena rezultāti zemāki nekā valstī (ne vairāk kā par 7,6%). Eksāmenos
iegūtie rezultāti ir tuvu mācību sasniegumu vērtējumiem gadā.
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Obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērtējums (%) par vidējas
izglītības ieguvi
Mācību
gads
Priekšmets

2016./2017.m.g.

Latviešu
valoda
Matemātika
Angļu
valoda

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g.

skolā

valstī

skolā

valstī

skolā

valstī

42.04

50.9

36.7

52.3

42.2

49.9

50.36

34.9

37.5

34.5

41.1

32.7

66.29

59.7

50.2

61.8

60.2

62.3

12.klašu VPD kopvērtējums (%)

70.0%
60.0%
50.0%

66.3%

61.8%

59.7%
50.4%

50.9%

50.2% 52.3%

62.3%
49.9%

42.2%

42.0%
34.9%

40.0%

60.2%

37.5%
36.7%

34.5%

41.1%

32.7%

Latviešu valoda

30.0%

Matemātika

20.0%

Angļu valoda

10.0%
0.0%
skolā

valstī

2016./2017.m.g.

skolā

valstī

2017./2018.m.g.

skolā

valstī

2018./2019.m.g.

Salīdzinot 12.klašu pēdējo trīs gadu kopvērtējumus, var secināt, ka
2018./2019.m.g. obligāto CE rezultātu matemātikā vidējais kopvērtējums ir 41,19%,
kas ir par 3,4% augstāks nekā valstī, latviešu valodā vidējais kopvērtējums ir 42,2%,
kas ir par 7.7% zemāks nekā valstī, angļu valodā 12.klasē vidējais kopvērtējums ir
60.2%, kas ir par 2,1% zemāks nekā valstī.
Pārskatot obligāto CE kopvērtējumus 12.klasē, redzams, ka eksāmenu rādītāji
trīs mācību gadu laikā matemātikā ir augstāki nekā vidēji valstī; angļu valodā un
latviešu valodā 2018./2019.mācību gadā bija augstāki nekā 2017./2018.m.g.
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Informācija par skolēniem, kuri ir atbrīvoti no VPD
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g.
2018./2019.m.g.
9.klasē
11
8
8
12.klasē
10
5
5
Salīdzinot pēdējo trīs gadu datus, redzams, ka samazinājās izglītojamo skaits,
kuri atbrīvoti no eksāmeniem veselības stāvokļa dēļ (pamats - ģimenes ārsta izziņa un
vecāku iesniegums).
Informācija par skolēniem, skolas beidzēji ar liecību

9.klasi
12.klasi

2016./2017.m.g.
beidza
ar liecību
42
34
-

2017./2018.m.g.
beidza
57
9.klasi
20
12.klasi

2018./2019.m.g.
beidza
ar liecību
42
34
-

Pēdējo 3 mācību gadu laikā visi 9.klašu skolēni ir ieguvuši apliecību par
pamatizglītību un visi 12.klases skolēni pabeidza skolu ar atestātu.
Analizējot valsts pārbaudes darbu rezultātus 3., 6., 9., 12. klasē, varam secināt,
ka rezultāti ir labi, stabili, atbilst izglītojamo ikdienas vērtējumam mācību gada laikā.
Sasniegumi:
• Skola apkopo un analizē katra izglītojamā mācību sasniegumus valsts
pārbaudes darbos;
• Mācību priekšmetu MK analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes
darbos, iegūtos rezultātus izmanto zināšanu kvalitātes paaugstināšanai.
• Skolēnu sasniegumi ir optimāli un pietiekami, atbilst izglītojamo ikdienas
vērtējumam mācību gada laikā.
• 2018/2019.māc.gadā visi 9.klašu skolēni saņēma apliecības par pamatizglītību
un visi 12.klašu skolēni saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību;
Turpmākā attīstība:
• Veicināt mācību priekšmeta pedagoga un izglītojamā sadarbību, izglītojamā
personīgo atbildību ikdienas mācību darbā rezultātu sasniegšanai valsts
pārbaudes darbos.

4.4. Atbalsts izglītojamajiem.
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts.
Skolā veiksmīgi un saskaņoti strādā psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas
māsa, logopēdi, speciālie pedagogi, pedagogi - karjeras konsultanti, kuri veic
pienākumus saskaņā ar amata aprakstu, sniedz izglītojamajiem nepieciešamo
palīdzību vajadzību nodrošināšanai. Regulāri ir apzinātas izglītojamo emocionālās,
psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Šo informāciju izmanto izglītojamo
atbalstam un sadarbībai ar sociālajiem dienestiem un citām atbildīgajām valsts
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pārvaldes institūcijām. Izglītojamie, vecāki un skolotāji, klašu audzinātāji var
konsultēties un lūgt nepieciešamo palīdzību Skolas atbalsta speciālistiem.
Labvēlīgas un drošas vides nodrošināšanai izglītības iestādē sociālais
pedagogs un psihologs regulāri veic darbu ar skolēniem, vecākiem un skolas
personālu, vada un organizē profilakses pasākumus, sadarbojoties ar dažādām
institūcijām: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski
medicīnisko komisiju un Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju, Rīgas domes
Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un
profilakses nodaļu, Sociālo dienestu, Rīgas Pašvaldības policiju, Valsts policiju, Rīgas
Bāriņtiesu, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības centru, veselības aprūpes iestādēm,
krīzes centriem, interešu izglītības iestādēm. Ikgadēji skolā organizē tikšanās un
sniedz informāciju par alkoholisma, smēķēšanas, narkomānijas, datora,
toksikomānijas kaitīgo iedarbību uz veselību. To atzīst gandrīz visi no aptaujātajiem
skolēniem. Lielākā daļa no aptaujātajiem skolēniem atzīst, ka skola māca veselīga
uztura pamatus un kā rūpēties par savu veselību. Skolā ir rīcības plāns, ja skolā
konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas
vielas, ieročus.
Skolas atbalsta personāls problēmu risināšanā rīkojas saskaņoti. Atbalsta
personāla darbību koordinē Skolas atbalsta personāla komisija, nepieciešamības
gadījumā tiek piesaistīti papildu resursi (sociālais dienests, pašvaldības policijas,
bāriņtiesa, pašvaldības un Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija u.c.).
Skolā popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus
pasākumus. Tiek sekots, lai nodrošinātu izglītojamajamiem atbilstošu fizisko slodzi
sporta stundās, skolas medmāsa pārrauga, lai izglītojamiem būtu veiktas profilaktiskās
apskates un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija. Skola izglītojamajiem
piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, veicina veselīgas pārtikas lietošanu. Skolas
direktore un skolas medmāsa, skolas sociālais pedagogs pārbauda skolas pusdienas
un ar parakstu apliecina, ka skolas pusdienas ir kvalitatīvas un veselīgas.
Sākot ar 2010./2011.m.g., skola piedalās ESF finansētās programmās „Skolas
auglis” un „Skolas piens”. Klases stundās, mācību stundās, darbu izstādēs, kā arī
ārpusklases pasākumos tiek runāts par veselīgu dzīvesveidu. Skolas izglītojamie,
skolas pedagogi, vecāki izceļ projekta “ Skolas auglis” un “Skolas piens” svarīgumu,
nepieciešamību un vajadzību skolas izglītojamajiem – daudzveidīgi un pieejami
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi.
Skolas psihologs, sociālais pedagogs piedalās klases stundās, vecāku sapulcēs,
organizē dažādus seminārus skolotājiem (adaptācijas, karjeras izglītības, profilakses,
dažādu vecumposmu īpatnību utt. jautājumos), kā arī veic individuālas konsultācijas.
Skolas psihologs sniedz psiholoģiskās konsultācijas skolas skolēniem, vecākiem,
skolotājiem, kuri vēlas risināt un novērst psiholoģiska rakstura problēmas, kas rada
traucējumus mācību procesā un skolēna psiholoģiskajā attīstībā. Skolas psihologs un
sociālais pedagogs iesaistās akūtu krīžu vai konflikta situāciju risināšanā. Atbilstoši
pasūtījumam skolas psihologs veic skolēnu psiholoģisko izpēti, psihodiagnostiku,
īpašu uzmanību veltot skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Skolas psihologs un
sociālais pedagogs veic individuālu konsultēšanu, kā arī vada nodarbības grupā, veic
novērošanu mācību procesa ietvaros. Katru gadu janvārī Skolas psihologs un Skolas
sociālais pedagogs atskaitās par padarīto pedagogu sanāksmē, veic sava darba analīzi.
Sociālais pedagogs sniedz informāciju par sociālā riska ģimenēm.
Ar mērķi iepazīt vienam otru un saliedēt klases kolektīvu katra mācību gada
sākumā tiek organizētas adaptācijas dienas 1.,5.,10.klašu izglītojamajiem un klasēm,
kurām mainās klašu audzinātāji u.c. – īpaša uzmanība pievērsta klases kolektīva
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veidošanai, saskarsmes treniņiem un izglītojamo emocionālajam stāvoklim,
iekļaujoties jaunajā vidē. Skola sniedz atbalstu skolēniem. Skolas darbinieki
saskarsmē ar skolēniem ir taktiski un iejūtīgi.
1. – 6. klašu grupā strādā skolotāji logopēdi. Logopēdi vada nodarbības
individuāli un grupās.
Lielākā daļa aptaujāto skolēnu atzīst, ka skolā labi strādā psihologs, sociālais
pedagogs, speciālais pedagogs, medicīnas māsa, logopēdi, kuri sniedz skolēniem
palīdzību, kam tā ir nepieciešama.
Visiem skolēniem ir pieejama skolas bibliotēka, lasītava, datorklase, sporta
zāle, deju zāle.
Skola organizē tematiskas lekcijas vecāku sapulcēs, vecāku dienās. Vecāki
tiek informēti par individuālo sarunu laiku. Vecākus informē par iespējām
konsultēties un saņemt palīdzību gan Skolā, gan sociālajos dienestos.Lielākā daļa no
aptaujātajiem vecākiem uzskata, ka viņa bērns Skolā jūtas droši. Pārsvarā no
aptaujātajiem vecākiem atzīst, ka bērns ciena skolotājus.
Skolā darbojas 1.-2.klašu pagarinātās dienas grupas. Grupas strādā pēc
apstiprināta darba grafika, pēc apstiprināta darba režīma, darbs norit pēc apstiprināta
darba plānojuma. Pagarinātās dienas grupas tiek komplektētas, pamatojoties uz
izglītojamo vecāku iesniegumiem.
Skola piedalās Latvijas tautas sporta asociācijas projektā “Latvijas veselības
nedēļa”, ar mērķi iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus sportiskās, veselīgās un fiziskās
aktivitātes. No 2017.g. oktobra līdz 2018.gada decembrim Skola atbalstīta Rīgas
domes Labklājības departamenta Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā “Mēs par
veselīgu Rīgu!”.

Sasniegumi:
• Efektīvs un kvalitatīvs psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts.
• Atbalsta personāla sadarbība un profesionālā kompetence.
Turpmākā attīstība:
• Turpināt darbu pie rekomendāciju izstrādes, lai nodrošinātu individuālu pieeju
atsevišķu izglītojamo vajadzībām.
Vērtējuma līmenis (ļoti labi)
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).
Lai sniegtu izglītojamajiem palīdzību un atbalstu drošības jomā, Skolā tika
rīkoti dažādi pasākumi, veiktas aktivitātes. Skolā izstrādāti un darbojas drošību
reglamentējošie dokumenti, kuri ir izvietoti skolas stendā 1.stāvā, kā arī Skolas mājas
lapā. Drošības instrukcijas izstrādātas kopā ar kompetentiem speciālistiem darba
aizsardzības. Skolā ir darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists. Skola regulāri
veic darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. instruktāžas skolēniem un skolas
darbiniekiem: par Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, par evakuācijas plānu, par
elektrodrošību, ugunsdrošību, par drošību masu pasākumos, par drošību mācību
ekskursijās, par ceļu satiksmes noteikumiem, par pirmās palīdzības sniegšanu, par
Skolas evakuācijas plānu, par rīcību dažādos nelaimes gadījumos, kā rīkoties
ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.
Mācību priekšmetu pedagogi 1. un 2. semestra sākumā, pirmās mācību stundas laikā
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un, katru reizi pirms jaunu darbu uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību
un veselību, iepazīstina izglītojamos ar drošības instrukcijām. Izglītojamie un Skolas
darbinieki ir iepazīstināti ar darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām valstī
noteiktajā kārtībā. Izglītojamie to apliecina ar savu parakstu instruktāžas lapā. Esošie
skolas darba kārtības noteikumi tiek regulāri izvērtēti un pēc nepieciešamības
papildināti. Mācību telpās ir izvietotas darba drošības instrukcijas izglītojamajiem
redzamā vietā. Katrā stāvā gaiteņos ir norādes par rezerves izejām evakuācijas
gadījumā. Katrā stāvā Skolā ir izstrādāti un visiem redzamās vietās izvietoti
evakuācijas plāni. Skolas darbinieki un izglītojamie ir iepazīstināti ar evakuācijas
plānu, zina, kā rīkoties, jo Skolā ikgadēji notiek praktiskas mācības par rīcību ārkārtas
situācijās un evakuācijas gadījumā.
Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, Skolas vadība, Skolas atbalsta
personāls efektīvi sadarbojas, veicot izglītojoši informatīvo darbu ar izglītojamajiem:
pārrunas par bērnu tiesībām un pienākumiem, par iekšējās kārtības noteikumu
ievērošanu, pārrunas, kur vērsties, ja ir nepieciešama palīdzība, par rīcību vardarbības
jautājumos, par ceļu satiksmes noteikumiem, par veselību un veselīgu dzīvesveidu,
par drošību e-vidē, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu un tml. Audzināšanas
stundas, pārrunas, lekcijas ir sagatavotas, atbilst skolēnu vecumam, spējām un
vajadzībām. Skolas 4.klašu izglītojamo komanda katru gadu tradicionāli piedalās
Latvijas Ugunsdzēsības muzeja un BJC “Daugmale” organizētajā konkursā Rīgas
4.klašu skolēnu konkursā “Pieskati uguni!’, bet 3.klašu izglītojamo komanda piedalās
konkursā “Kājāmgājējs”. Skola aktīvi sadarbojas ar Rīgas Domes Labklājības
Departamentu, organizējot interaktīvās nodarbības 1.klašu skolēniem par tēmu
“Traumatisma profilakse”. Nodarbībās tiek runāts par drošu uzvedību uz ielas, drošu
peldēšanos, šūpošanos, braukšanu ar velosipēdu vai skrituļslidām, draudzīgām
savstarpējām attiecībām. Mācību priekšmetu saturā iekļauti drošības un civilās
aizsardzības jautājumi. Klašu stundās tiek aktualizēti skolas iekšējās kārtības
noteikumi un ar izglītojamajiem tiek pārrunāti drošības jautājumi un rīcība
ekstremālās situācijās. Par šiem jautājumiem ar izglītojamajiem runā arī Ceļu
satiksmes drošības direkcijas, Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki. Par
noteikumu ievērošanu izglītojamie parakstās e-klases žurnāla izdrukās. Kā atzīst
lielākā daļa no izglītojamajiem, viņi zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās.
Visiem ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.
Skolā ir izstrādāts Skolas dežūru grafiks pedagogiem starpbrīžu laikā gaiteņos,
nozīmēti Skolas dežurējošie administratori no Skolas vadības, organizētas pedagogu
dežūras pusdienlaikā ēdamzālē. Klases audzinātājs un Skolas dežurants reģistrē visus
apmeklētājus speciālajā žurnālā. Skolā ir izstrādāta kārtība “Izglītojamo vecāku un
citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība”.
Skolas pedagogi un tehniskie darbinieki ir apguvuši zināšanas RIIMC un
Skolā organizētājos kursos “Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesības
aizsardzības jomā”. Skolas pedagogi apguva 12 stundu programmu “Pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšana”. Skolas pedagogi un tehniskie darbinieki
pilnveido savas zināšanas, praktiskās iemaņas ugunsdrošības un elektrodrošības
jautājumos, apmeklējot Skolā organizētus VUGD seminārus. Gatavojoties pilnveidotā
mācību satura un tām atbilstošas mācīšanas pieejas pakāpeniskai ieviešanai izglītības
procesā, 4 Skolas pedagogi izmantoja VISC piedāvāto iespēju apmeklēt kursus un
pilnveidot savu profesionālo kompetenci izglītojamā izpratnes veicināšanai par
dzīvību kā vērtību, atbildību un rīcības spēju dzīves vidē, spēju sadarboties un
līdzdarboties, identificēt un izvērtēt situācijas, dažādus apdraudējumus un riskus,
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kopumā pilnveidojot profesionālo kompetenci cilvēkdrošības jautājumos un to
īstenošanu izglītības procesā.
Skolai ir izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par
izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Skola regulāri apkopo ziņas par
skolēnu veselību un sociālo vidi. Skolā ir iekārtots atbilstošs medicīniskais kabinets,
kas pēc vajadzības ir pieejams gan izglītojamajiem, gan Skolas darbiniekiem. Skolas
medmāsai ir atbilstības sertifikāts, noteikts darba laiks. Skolā regulāri notiek
pasākumi skolēnu profilaktiskajā veselības aprūpē, sanitāri higiēniskie pasākumi,
sistemātiski tiek veikta sanitārā stāvokļa un dezinfekcijas režīma izpildes kontrole
skolā, veikta izglītojamo veselības apskate, notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem,
ievērojot konfidencialitāti. Visiem skolas izglītojamajiem ir iekārtotas medicīniskās
kartes. Pēc nepieciešamības, tiek sniegta pirmā palīdzība traumu vai saslimšanas
gadījumā. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā Skolā vecāki tiek
informēti telefoniski. Skolas medmāsa veic ēdināšanas procesa uzraudzību, piedalās
Skolas ārpusstundu rīkotajos pasākumos, nodrošinot medicīnisko palīdzību. Katru
gadu Skolas komanda piedalās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās “Sarkanais
Krusts”.
Skolā pastāv noteikta sistēma ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Skolas
pasākumiem (sporta, ekskursijas un citiem) tiek noteikta par drošību atbildīgā
persona. Skolā ir izstrādāta veidlapa ar vienotām prasībām skolēnu ekskursiju
organizēšanai un pasākumu apmeklēšanai, kuru norises laiks, vieta tiek saskaņoti ar
izglītojamo vecākiem. Skolas medmāsa piedalās Skolas ārpusstundu rīkotajos
pasākumos, nodrošinot medicīnisko palīdzību. Skola rūpējas par bērnu drošību skolā
un ārpusskolas pasākumos, to apliecina pārsvarā visi izglītojamie, sakot, ka viņi skolā
jūtas droši. Gandrīz visi vecāki uzskata, ka viņu bērni ir drošībā.
Skolā izglītojamajiem piedāvā ēdienkartes atbilstīgi viņu vecumam un
veselības vajadzībām. Skolas medmāsa, sociālais pedagogs veic ēdināšanas procesa
uzraudzību. Skolā tika īstenoti pasākumi, kas vērsti uz izglītojamo, vecāku, pedagogu
izpratni par veselīga dzīvesveida veicināšanu. Izglītojamajiem tiek nodrošināta
informācija no Skolas medmāsas par veselīgas pārtikas lietošanu, pedikulozes
profilaksi, pirmo palīdzību sniegšanu, gripas profilaksi un tml. Uz izglītojamo izpratni
par veselīga dzīvesveida veicināšanu, vērsti Skolas ārpusklases pasākumi “Kāpostu
svētki”, “Ābolu svētki”, Latvijas veselības nedēļa, programmas “Skolas piens”,
“Skolas auglis”.
Skola ir informēta par izglītojamo mājas apstākļiem, veic ģimeņu sociālo
izpēti, analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un vardarbības
gadījumus.
Skola sadarbojas ar pašvaldības un Valsts policiju, sociālo dienestu, bāriņtiesu
un citām institūcijām. Skolas teritorijā dežurē pašvaldības policijas pārstāvji, kas
nodrošina drošāku vidi. Skolā ir dežurants, kas izmanto vietējos telefona sakarus, lai
paziņotu par apmeklētājiem. Skola ir pieslēgta firmas “GRIFS” apsardzes tīklam.
Skola rūpējas par skolēnu drošību skolā un skolas teritorijā. Lai garantētu izglītojamo
drošību, mācību stundu laikā tiek ierobežota izglītojamo iziešana ārpus skolas. Skolas
dežuranti reģistrē apmeklētājus un noskaidro viņu ierašanās mērķi.
Sasniegumi:
• Atbalsta personāls veic izpēti par izglītojamo vajadzībām, konkrēto
informāciju izmanto atbalstam un sadarbībai ar sociālajiem dienestiem un
citām valsts un pašvaldības institūcijām.
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•

Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek
organizēti pasākumi, nodrošinot izglītojamo drošību. Skolas darbinieki,
izglītojamie, vecāki ir iepazīstināti ar prasībām un tās ievēro.
• Skolā notiek praktiskās mācības evakuācijas gadījumā. Organizēti pasākumi
atkarību profilaksei.
• Nodrošināta Skolas pedagogu apmācība pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanā, ugunsdrošība un elektrodrošība un tml. Skolas personāls apguvis
apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, apguvis zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jomā.
• Skola nodrošina medicīnisko palīdzību un profilaktisko veselības aprūpi tādā
apjomā, kā to paredz normatīvie akti.
Turpmākā attīstība:
• Skolas atbalsta personālam turpināt pētīt izglītojamo vajadzības, strādāt ar
jaunatnākušo izglītojamo adaptāciju un sniegt nepieciešamo atbalstu un
konsultācijas gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem, gan Skolas
darbiniekiem.
Vērtējuma līmenis (labi)

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā.
Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde. Skola plāno pašpārvaldes darbību.
Izglītojamo pašpārvaldes darbu vada, koordinē direktores vietniece. Skolas
izglītojamo pašpārvalde iesaistās Skolas padomes darbā. Skolas pedagogi atbalsta
izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes darbā. Skola plāno un organizē daudzveidīgus
ārpusstundu pasākumus. Šajā mācību gadā skola ir iesaistījusies iniciatīvas projektā
“Latvijas skolas soma”, kur katrs Skolas skolēns gūst iespēju pieredzēt, izzināt,
piedzīvot Latviju dažādās mācību ekskursijās, radošajās darbnīcās. Šajā projektā
aktīvi iesaistās klašu audzinātāji, skolēni, viņu vecāki, pirms katras aktivitātes notiek
sagatavošanās darbs un veikta atgriezeniskā saite pēc aktivitātes, kur skolēni dalās
iespaidos, izdara secinājumus. Ārpusstundu darbs notiek pēc sastādīta un apstiprināta
plāna. Pasākumu organizēšanā un sagatavošanā, pasākumu norisē veiksmīgi iesaistās
skolas izglītojamie. Skolas pašpārvalde aktīvi iesaistījās Jauniešu sadarbības
iniciatīvas projektos - “Kopā vienoti!” Šajā projektā ir iesaistītas 5 Rīgas skolas un
skolēnu pašpārvaldes - Rīgas 25.vidusskola, Rīgas Itas Kazakēvičas poļu vidusskola,
Rīgas Lietuviešu vidusskola, Rīgas Ukraiņu vidusskola un mūsu - Rīgas
51.vidusskola. Projekts tika radīts ar mērķi veicināt jauniešu pašpārvaldes pieredzes
apmaiņu starp dažādu tautību un mentalitāšu kultūru, tradīcijām, kopā aktīvi un
veselīgi pavadīt brīvo laiku. Skolas izglītojamie aktīvi darbojas dažādos projektos:
“Eiropas parlamenta vēstnieku skola”, piedalījās kampaņā “Mazais simtgades
pilsonis”, projektā “Mūsu stāsts par…” (ko organizēja Rīgas 25.vidusskola), aktīvi
iesaistījās “Labo darbu nedēļas” akcijā ( sākot no 2017.g. 16.10.-22.10.), ko turpina
katru gadu, kur piedalījās gan skolēnu pašpārvalde, gan visas klases no 1.-12.klašu
grupai, gan skolēnu vecāki.Visas nedēļas garumā izglītojamie, skolotāji, viņu vecāki
aktīvi iesaistījās dažādos labajos darbos - ziedoja, gatavoja putnu būrīšus, brauca uz
bērnu namiem, slimnīcām, uzkopa skolas apkārtni, rūpējās par nelaimē nonākušajiem
un darīja daudz citu labu darbu. Skolēnu pašpārvalde piedalījās “Labo darbu maratonā
“ (03.10.2018.) ar saviem labajiem darbiem, par ko saņēma pateicības rakstu no
Valsts izglītības satura centra. Skolēni izstrādāja patriotiskās un pilsoniskās
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audzināšanas stundas sākumskolas skolēniem no 1.-4 klasei ar mērķi - Iepazīsti
Latviju rotaļājoties! Patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas veicināšanai tiek
organizēti dažādi pasākumi–1991.g. barikāžu dienai veltītas klases stundas, barikāžu
dienas ugunskurs, Lāčplēša dienas lekcijas ar Nacionālo bruņoto spēku
pulkvedi,lekcijas no Aizsardzības ministrijas, “uguns ceļš” no svecītēm, Latvijas
dzimšanas dienas koncerti, Mārtiņdiena, atklātās klases stundas ar patriotisko tēmu,
vēstures skolotāja regulāri ved izglītojamos mācību ekskursijās uz muzejiem, kur
audzēkņi iepazīst Latvijas vēsturi, kultūras mantojumu. Visi pasākumi skolā notiek
valsts valodā vai bilingvāli:
• darbojoties skolēnu pašpārvaldē;
• organizējot dažādus skolas, klases pasākumus;
• uzturot kārtību skolas telpās;
• sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, veicot uzskaiti par kavējumiem.
Izglītojamajiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, apspriest aktuālus
skolas dzīves jautājumus, piedalīties dažādu pasākumu veidošanā. Darbojoties
Skolēnu pašpārvaldē, izglītojamie organizē dažādus ārpusstundu pasākumus,
konkursus un diskusijas. Skolēnu domes pārstāvji darbojas Skolas padomē un Rīgas
pilsētas Skolēnu pašpārvaldē. Skolēnu pašpārvalde piedalās skolas darba plānošanā,
attīstības plāna veidošanā, analizē un vērtē paveikto, kā arī regulāri tiekas ar Skolas
vadību.
Skolā ir izstrādāti skolēnu iekšējās kārtības noteikumi. Pārsvarā visi aptaujātie
skolēni atzīst, ka zina iekšējās kārtības noteikumus. Pedagogi veicina izglītojamo
iesaistīšanos Skolas iestādes iekšējās kārtības noteikumu izstrādē, atbalsta pozitīvu
uzvedību.
Audzināšanas darbs Skolā tiek plānots atbilstoši Skolas attīstības prioritātēm,
skolas darba plānam, skolas audzināšanas darba plānam, prioritātēm un iepriekšējā
mācību gada rezultātu analīzei. Audzināšanas mērķi tiek realizēti katrā mācību stundā,
klases stundā, ārpusklases pasākumos. Klašu audzinātāji audzināšanas stundās veicina
vispusīgu personības attīstību, dzīvei nepieciešamo iemaņu nostiprināšanai.
Audzināšanas stundas tiek tematiski plānotas un regulāri notiek, nepieciešamības
gadījumā veicot korekcijas audzināšanas tematiskajā plānā.Klašu audzināšanas
programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas, ir ietverti temati, kuros akcentēta
sociālemocionālā audzināšanas nozīme personības veidošanās procesā: sevis
izzināšana un pilnveidošana, sabiedriskā līdzdalība, karjeras izvēle, ģimene, veselība
un vide, kā arī drošība. Klašu audzinātāju darba plāni ietver šādus tematus:
• patriotisko jūtu audzināšana;
• labdarība un brīvprātīgais darbs;
• veselīga dzīvesveida pamati;
• tikumiskās vērtības un īpašības;
• uzvedības un saskarsmes kultūra;
• pilsoņa tiesības un pienākumi;
• latviskā dzīvesziņa;
• mācību sasniegumu analizēšana;
• karjeras izvēles iespējas;
• skolēnu un klases kolektīva izpēte u.c.
Skolā īpaša uzmanība tiek veltīta patriotiskajai un pilsoniskajai audzināšanai.
Sagaidot Latvijas simtgadi, Skola cenšas stiprināt izglītojamajos valsts piederības
apziņu, veidot lepnumu par savas valsts, novada, pilsētas un Skolas cilvēku veikumu
un panākumiem. Katrs klases audzinātājs izvēlās 1 atklātās stundas tēmu, veicinot
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pilsonisko kompetenci. Skolas pasākumi, MK aktivitātes tika orientēti uz to, lai radītu
iespēju izglītojamo pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma
stiprināšanai, rosinātu bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas,
pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā un
nodrošinātu izglītojamajiem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, iesaistoties un piedaloties
valsts un pašvaldības organizētajos pasākumos, un citās aktivitātēs, veicinātu klašu
kolektīvu saliedētību. Izglītojamie piedalījās dažādos pasākumos: ekskursijas un
pārgājieni, Kino un muzeju diena, Skolotāju diena, Olimpiskā diena, Veselības
nedēļa, Lāčplēša dienā lāpu gājiens, tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku virsnieku,
svinīgā līnija „18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena”, skolas
telpu izrotāšana, labdarības akcijas, Barikāžu atceres dienā, Eiropas valodu dienai
veltīti pasākumi, Pēdējais zvans un izlaiduma pasākumi, Atklāto durvju diena,
„Slavas minūte”, Ziemassvētku , Mārtiņdienas gadatirgus, Meteņu svētki, Bruņinieku
turnīrs, Disenīte 1.-4.klašu audzēkņiem “Sveika,Vasara!”. Klašu audzinātāji, mācību
priekšmetu pedagogi un priekšmetu pedagogi sniedz bērniem nepieciešamo atbalstu
pasākumu organizēšanā. Izglītojamie, pedagogi atbalsta „Lielās talkas” pasākumus
un rūpējas par tīru apkārtni.
Skolas izglītojamie aktīvi piedalās dažādos pilsētas, valsts un starptautiskajos
projektos: ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs, Iniciatīva – “Latvijas skolas soma”, “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola”;
Latvijas olimpiskā diena; Latvijas Veselības nedēļa; Karjeras nedēļas un citi.
Izglītojamie arī piedalās Skolas, Rīgas pilsētas, valsts un starptautiskā mēroga
pasākumos un konkursos. 2018./2019.m.g. skolas izglītojamie piedalījušies Valsts
kancelejas un Valsts izglītības satura centra piedāvātajā konkursā „Mana Valsts
prezidenta uzruna”; LVA izglītojamo radošo darbu konkursos “Kā var iemācīties citu
valodu”; „Kas notiek?”, teātra pulciņu skatē, vokālajā konkursā „Balsis-2018”, Rīgas
vokālistu konkursā „Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”, Ēnu dienās,
Saeima apmeklējuma ekskursijās un citās. Piedaloties dažādos projektos, pasākumos,
izstādēs, izglītojamie iepazīst dažādu valstu kultūru, mācās veidot sevī Eiropas
piederības apziņu un izpratni par globālajām norisēm.
Skolā tiek veicināta izglītojamo dalībā konkursos,olimpiādēs, dažāda līmeņa
sacensībās. Katru gadu izglītojamie par sasniegumiem tiek apbalvoti un godināti
skolas organizētajos pasākumos, viens no tiem ir ekskursija. Pasākumi tiek analizēti
Pašpārvaldes un klašu audzinātāju sēdēs, metodiskās komisijas sanāksmēs.
Skolas administrācija, sociālais pedagogs un psihologs, skolas bibliotekāre
sniedz konsultācijas skolotājiem un vecākiem skolēnu personības veidošanas
jautājumos. Aptaujātie skolēni atzīst, ka viņiem ir iespēja izteikt savas domas un
pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar skolas darbiniekiem.
Skolā īsteno interešu izglītības programmas. Skolas interešu izglītības
programmu piedāvājums veicina vispusīgu izglītojamo personības attīstību. Interešu
programmu laiki plānoti atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolas iespējām.
Izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti par Skolas par skolas piedāvātajām interešu
izglītības programmām.
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Izglītojamo iesaistīšanās skolas interešu izglītības programmās 2018./2019.m.g.
Nr.
1.

2.

Skolēnu skaits

IIP nosaukums
Mūzikas novirzienā
Koris 1.-4.klases
Vokālais ansamblis 5.-9.klases
Sporta novirzienā
Volejbols 4.-7.klases
Volejbols 8.-12.klases
Futbols 1.-4.klases
Futbols 5.-9.klases
Basketbols 1.-4.klases
Basketbols 5.-12.klases
Sporta spēles. 1.l-2.l klases

40
20
21
14
31
17
22
22
22

Sporta spēles. 3.l -4.l klases

23
15

Sporta spēles. 5.l-8.l klases
3.

4.

Vizuālās mākslas novirzienā
“Varavīksne”vizuālā māksla 1.-4.klases

25

“Varavīksne”vizuālā māksla 5.-9.klases

16

Mūsdienu dejas novirzienā.
Mūsdienu deja“Freski 1.-2.klases

15

Mūsdienu deja“Freski 3.-4.klases

15
15

Mūsdienu deja“Freski 5.-8.klases
5.

Teātra novirzienā.
Teātra studija 4.-7.klases.

29

Logopēdiskais teātris “Kamenīte” 1.l-4.l klasēm

39

Lielākā daļa interešu izglītības programmu piedalās Skolas pasākumos,
ārpusskolas konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un
atzinības.Skola informē izglītojamos, vecākus, skolas darbiniekus un sabiedrību par
skolēnu individuālajiem un skolas komandu sasniegumiem (vecāku sapulces,
informatīvie stendi, publikācijas mājas lapā, pateicības raksti).
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Lai daudzveidotu un pilnveidotu mācību un audzināšanas darbu, klašu audzinātāji,
sadarbībā ar vecāku komitēju mācību gada laikā organizē mācību ekskursijas,
pārgājienus, kino un teātra apmeklējumus.(skat.tabulu).
Kl.
Ekskursijas, pārgājieni, teātra Klases vakari
izrādes
1.a
Ekskursija uz LDZ muzeju
Klases vakars „Čaklas rokas”
Ekskursija uz „Skrīveru saldejums”
Ziemassvētku vakars
1.b
Ekskursija uz Ramavu
Klases vakars „Čaklas rokas”
Ziemassvētku vakars
1.l
Ekskursija uz LDZ muzeju
Klases pasākums „Mūsu nākotnes
Jūrmalas dabas muzeja apmeklējums profesija”
2.a
Ekskursija uz LDZ muzeju
Klases pasākums „Iepazīstināšana ar
Ekskursija poligonā Getliņos
profesijām”
Ekskursija Nacionālajā Botāniskajā
dārzā
2.b
Mācību ekskursija uz Ķengaraga
filiālbibliotēku „Daugava”
Ekskursija uz LDZ muzeju
Ekskursija Nacionālajā Botāniskajā
dārzā
2.l
Ekskursija uz maiznīcu „Lāči”
Ziemassvētku vakars
Jūrmalas dabas muzeja apmeklējums
3.a
Ekskursija uz maiznīcu „Lāči”
Klases pasākums „Vecāku profesijas”
Rīgas zoodārza apmeklējums
Spēle „Es esmu miljonārs”
Eglīte Maskavas namā
Ekskursija uz LDZ muzeju
Ekskursija uz Etnogrāfisko brīvdabas
muzeju
3.b
Kinoteātra “Multikino” apmeklējums Ziemassvētku vakars
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā Baltā galdauta svētki
“Rīga”)
Ekskursija uz LDZ muzeju
Ekskursija maizes ceptuvē „Lāči”
3.l
Ekskursija uz maiznīcu „Lāči”
Dārzeņu svētki
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā Augļu svētki
“Rīga”)
Ekskursija uz LDZ muzeju
Ekskursija uz Brīvdabas muzeju
4.a
4.b
Ugunsdzēsības muzeja apmeklējums
Dzimšanas dienu svinēšana
Teātra apmeklējums
Ekskursija uz Ventspili
4.l
Ziemassvētku pasākums „Sapņu
sargs”
Ekskursija LDZ muzejā
Ekskursija uz Etnogrāfisko brīvdabas
muzeju Pikniks Lucavsalā
5.a
Keramikas
darbnīcas
“Mersart” Ābolu svētki
apmeklējums
Jaungada eglīte
Teātra BAS apmeklējums „Kostkāre”
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5.b

5.l

6.a

6.b

6.l

Hokeja mača apmeklējums (Arēnā
“Rīga”)
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Lazertaga apmeklējums un pikniks
Rīgas zoodārza apmeklējums
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā
“Rīga”)
Ekskursija Siguldā
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Boulinga apmeklējums
Ekskursija uz Ķekavas novadu
„Misija mežā”
Rīgas zoodārza apmeklējums
Ekskursija Siguldā
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz Ilūzijas muzeju
Keramikas
darbnīcas
“Mersart”
apmeklējums
Mācību ekskursija uz Igauniju AHHA
centru
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā
“Rīga”)
Kinoteātra
Forum
Cinemas
apmeklējums
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz izklaides centru City
Paintball
Keramikas
darbnīcas
“Mersart”
apmeklējums
Mācību ekskursija uz Igauniju AHHA
centru
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā
“Rīga”)
Teātra BAS apmeklējums „Princese
un cūkgans”, „Kostkāre”
Kinoteātra
Forum
Cinemas
apmeklējums
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz izklaides centru City
Paintball
Ekskursija uz LNVM. Nodarbība „Kā
dzīvoja senie ļaudis?”
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz Salaspils Botānisko
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Ābolu svētki
Ziemassvētku vakars

Jaungada pasākums
Baltā galdauta svētki

Kāpostu svētki
Jaungada pasākums
Svētā Valentīna dienas svinēšana
Baltā galdauta svētki

Jaungada pasākums
Mācību gada nobeiguma pasākums
Baltā galdauta svētki

Klases spēle „Kas? Kur? Kad?”
Ziemassvētku pasākums
Dzimšanas dienu svinēšana
Lieldienu pasākums

7.a

7.b

7.l

8.a

8.b

8.l

9.a

9.b
10.a

dārzu
Mācību ekskursija uz kinopilsētu
„Cinevilla”
Izstādes
„Iepazīsties
koks”
apmeklējums
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Mācību ekskursija uz Igauniju AHHA
centru
Mācību ekskursija uz kinopilsētu
„Cinevilla”
Izstādes
„Iepazīsties
koks”
apmeklējums
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā
“Rīga”)
Lido slidotavas apmeklējums
Rīgas Sniega parka apmeklējums
Ekskursija „Drosmīgo ceļojums”
Gaujas Nacionālajā parkā
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā
“Rīga”)
Motormuzeja apmeklējums
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz Sanktpēterburgu
Motormuzeja apmeklējums
Izstādes „Mežs. Koks” apmeklējums
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz Brāļu kapiem
Ekskursija uz Sanktpēterburgu
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz Sanktpēterburgu
Ekskursija uz Latvijas Kara muzeja
filiāli „Ziemassvētku kauju muzejs”
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz LNV muzeju
Ekskursija uz Latvijas Kara muzeja
filiāli „Ziemassvētku kauju muzejs”
Mācību ekskursija uz kinopilsētu
„Cinevilla”
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā
“Rīga”)
Teātra apmeklējums „Skrandaiņi un
augstmaņi”
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
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Retro šovs

Retro šovs
Jaungada klases vakars
Svētā Valentīna dienas svinēšana
Bruņinieku turnīrs

Dzimšanas dienu svinēšana
Ziemassvētku vakars
Ziemassvētku vakars
Zēnu diena
Ziemassvētku pasākums
Zēnu diena
Bruņinieku turnīrs

Jaungada klases vakars
Bruņinieku turnīrs
Ziemassvētku pasākums
Mūsu daiļās dāmas
Bruņinieku turnīrs
Ziemassvētku pasākums
Klases vakars „Rudens garastāvoklis”
Ziemassvētku pasākums
Klases vakars „Detektīvs”

10.b

11.a

12.a

12.b

Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz Sanktpēterburgu
Mācību ekskursija uz kinopilsētu
„Cinevilla”
Hokeja mača apmeklējums (Arēnā
“Rīga”)
Ekskursija uz Sanktpēterburgu
Teātra
apmeklējums
„Smilšu
cilvēciņi”
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
Ekskursija uz Peintbola parku
Ekskursija uz kultūras namu VEF un
orientēšanās spēle Vecrīgā
LR Saeimas apmeklējums
Izstādes „Skola 2019” apmeklējums

Šausmu filmu vakars
Ziemassvētku pasākums

Ziemassvētku pasākums

Ziemassvētku pasākums
Pēdējais zvans
Izlaidums
Ziemassvētku pasākums
Baltā galdauta svētki

Lai pilnveidotu mācību un audzināšanas darbu, klašu audzinātāji, sadarbībā ar
vecāku komitēju mācību gada laikā organizēja mācību ekskursijas vai pārgājienus.
Daudzās klasēs tika organizēti arī klases vakari.
Visas klases piedalījās projektā “Labo darbu maratons”.
1.a.,b., 2.a.,b.,l .,3.a.,l.,4.a.,b.,l klases – Ziemas krājumu vākšanas Rīgas
Zooloģiskajam dārzam. Skolēni savākuši vairākus kilogramu ozolzīļu, kas tika nosītīti
Zoodārzam, lai atbalstītu iemītniekus ziemā. Visi bērni vāca ozolzīles pa ceļam uz
skolu, Ķengaraga promenādē un pēc stundām visi kopā vāca zem skaistajiem,
vecajiem ozoliem Skolas teritorijā. 5. l. klase. Apsveikuma kartiņas izgatavošana
vientuļiem, veciem pansionāta iedzīvotājiem Latvijas 100 gades jubilejas ietvaros. 3.
a klase Rotaļlietu pagatavošana bērnudārziem
6.b klase - teritorijas uzkopšana
3.b klase- Jelgavas dzīvnieku patversme: barība dzīvnieku mazuļiem -rotaļlietas,
segas ,dvieļi (17.10).
7.a klase - "Jautrā minūte" ar pagarinātās dienas skolēnu grupām (15.10.-19.10.)
5.b klase palīdzēja Skolas bibliotēkā.
5.a klase palīdzēja sagatavot Tatjanai Rostkovskai (1.a klases audzinātājai) ciparus un
piemērus matemātikas stundām.
12.a klase - Asins ziedošana Valsts Asinsdonoru centrā (visi, kam ir 18 gadi).
12.a klase - Dzīvnieku patversmes "Ūbele" apmeklējums, pārtikas (segu) ziedojums +
pastaigas ar suņiem (pārējie skolēni).
10.b klase -Sarkanais krusts (18.10.)
7.b klases pasākums “Uzdāvini labo garastāvokli!”
Mērķis: popularizēt brīvprātīgo darbu, rosināt skolēnus domāt par brīvprātīgā darba
vērtību un nozīmi, kā arī mudināt skolēnus iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā savā
skolā un pilsētā.
7.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju S. Curbunovu organizēja dažādus
pasākumus “Saudzēsim Latvijas mežus”. Pirms “Labo darbu nedēļas” un visas
nedēļas garumā skolēni palīdzēja bibliotekārei pārbaudīt un savest kārtībā mācību
grāmatas. 7.b klases skolēni aktīvi iesaistījās akcijā "Makulatūra". Bērni atnesa
makulatūru no mājām, kā arī klasē bija izveidota kaste papīra atgriezumu vākšanai.
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Lai popularizētu atkritumu šķirošanu un makulatūras vākšanu, 7.b klases skolēni
pastāstīja 2.-4.klases skolēniem,ko piedāvās viņiem nedēļas laikā. Un noorganizēja
zibakciju - dejas. Lai popularizētu atkritumu šķirošanu un makulatūras vākšanu skolā,
skolēni vāca un nesa no mājām viņiem nederīgas avīzes, vecus papīrus, žurnālus.
6.a klase –tīrīja skolas gaiteņu sienas 1.stāvā.
8.l klase., 7.l klases - skolas apkārtnes sakopšana.
Skolas pašpārvalde organizēja klases stundas sākumskolas klasēs (1.-4.klasēm) –
“Iepazīsti Latviju rotaļājoties!”
9.b klase - Juglas dzīvnieku patversmes apmeklējums.
9.a – Labās mājas-dzīvnieku patversmes apmeklējums.
5.a un 5.b klases skolniekiem novadīja mācību stundu :«Ceļojums pa meža takām».,
Skolas apkārtnes uzkopšana
6.l klase- skolas apkārtnes sakopšana
8.a klase-skolas apkārtnes sakopšana
8. b klase-makulatūras vākšana “Zibakcija - glābsim kokus!”
10.a klase- vadīja stundas 6.a.,b klasēs papīra radošās darbnīcas., Meikapa
meistarklases-7.a .,7.b klasei meitenēm , meistarklase 2. klašu skolēniem pagarinātās
dienas grupas laikā kā lietderīgi rotaļāties un pavadīt brīvo laiku.
11.a klase-skolas apkārtnes uzkopšana.
Lai labāk izprastu skolēnus, viņu īpatnības, spējas vai problēmas, klašu
audzinātāji veica klases kolektīva vai skolēnu individuālo izpēti. Galvenie izpētes
virzieni bija:
• Sākumskolā: Ko es gribu? Ko es varu? Ko es spēju? Kas man var palīdzēt?
“Kāds es esmu?“, “Manas intereses.”, “Mani draugi”, “Kā es jūtos skolā?”
• Pamatskolā:”Es un mana klase”, “Es un mani dotumi”, “Manas stiprās un
vājās puses”,“Karjeras portrets”, “Konflikti mūsu dzīvē”, “Savstarpējas
attiecības”, “Mūsu vērtības”, “Attieksme pret mācību priekšmetiem”.
• Vidusskolā: “Sociālā izpēte”, “Mana vajadzību piramīda”, “Karjeras izvēle”.
Skolai ir sava atribūtika: logo, mājas lapa, karogs.
Sasniegumi:
• Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde. Skolas izglītojamie informēti par
pašpārvaldes aktivitātēm un darbības rezultātiem.
• Skola plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus izglītojamo pilsoniskajā,
patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, Eiropas piederības apziņas
veicināšanā, globālo norišu izpratnes veidošanā.
• Audzināšanas stundas tiek tematiski plānotas un regulāri notiek, ir ietverti
temati, kuros akcentēta sociālemocionālās audzināšanas nozīme personības
veidošanās procesā: sevis izzināšana un pilnveidošana, vērtībizglītība,
pilsonība un patriotisms, sabiedriskā līdzdalība, karjeras izvēle, ģimene,
veselība un vide, drošība u.c. Pedagogi veic audzināšanas stundu, pasākumu
satura un norises analīzi.
• Izglītojamajiem tiek nodrošinātas daudzpusīgas sevis pilnveidošanas iespējas:
interešu izglītības piedāvājums, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi,
olimpiādes, konkursi, izstādes, projekti u.c.
Turpmākā attīstība:
• Turpināt darbu pie Skolas izglītojamo iesaistīšanās pasākumos, projektos,
izstādēs, konkursos, akcentējot projektu “Latvijas skolas soma”, liekot
uzsvaru uz pilsonisko kompetenci;
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• Pilsoniskās audzināšanas principa īstenošana, nodrošinot bērnu un jauniešu
iesaistīšanos valstiski nozīmīgos notikumos.
Vērtējuma līmenis: (ļoti labi)
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā.
Karjeras izglītība ir viena no prioritātēm, kas tiek realizēta ar pedagogu
karjeras konsultantu un klašu audzinātāju atbalstu.
Skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija
izglītojamajiem un viņu vecākiem par vispārējās vidējās, profesionālās un augstākās
izglītības programmu izvēles iespējām, arī e-formātā. Skola organizē informatīvus
pasākumus, Atklāto durvju dienas par īstenotajām izglītības programmām
potenciālajiem izglītojamajiem un viņu vecākiem. Vecākiem ir iespēja apmeklēt
vecāku dienas, tikties ar skolotājiem. Informācija par skolas īstenotajām izglītības
programmām ir pieejama kvalitatīva un lietderīga, tajā skaitā arī e-formā. Informācija
tiek publicēta „ Izglītības ceļvedī”.
Skolas izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par izvirzītajām prasībām
mācību darbā vidusskolā.
Skolā ir pieejama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām
izglītības programmām.
Skola mērķtiecīgi palīdz skolas izglītojamajiem apzināt savas spējas un
vajadzības, intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesiju izvēlē. Skolēni zina,
ka var saņemt konsultāciju vajadzīgās informācijas iegūšanai.
Vecākiem arī ir iespēja konsultēties karjeras izvēles jautājumos ar klases
audzinātāju, skolas sociālo pedagogu, psihologu vai skolas pedagogiem karjeras
konsultantiem.
Karjeras izglītības saturu integrē īstenotās izglītības programmas saturā.
Mācību priekšmetu stundās skolas pedagogi plāno projektu darbu, diskusijas,
prezentācijas par izglītības karjeras tēmām. Skolā ir izstrādāta secīga karjeras
izglītības programma kā integrēta skolas audzināšanas darba sastāvdaļa. Klašu
audzinātāju stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistītie temati. Skola izglītojamajiem
sniedz vispusīgu informāciju par dažādām profesijām, regulāri organizē kvalitatīvus
karjeras izglītības pasākumus visām izglītojamo vecumgrupām. Klašu audzinātāji
izmanto Eiropas Sociālā fonda nacionālā projekta „Karjeras izglītības nodrošinājums
izglītības sistēmā” materiālus, skolas pedagogi apmeklēja kursus. Skolu apmeklē
augstāko un vidējo speciālo mācību iestāžu pārstāvji. Skola sadarbojas ar
Nodarbinātības Valsts aģentūru. Skola atbalsta un nodrošina skolēnu piedalīšanos citu
iestāžu organizētajos karjeras izvēles pasākumos.
Skola regulāri piedalās valstī organizētajos Karjeras dienu pasākumos.
2018./2019. māc. gadā Rīgas 51.vidusskolā tika organizēti dažādi ar karjeras izglītību
saistīti pasākumi. Visa mācību gada garumā 1. – 12.klašu skolēni piedalījās ESF
projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”.Visa
mācību gada garumā ar 9. – 12. klašu skolēniem notika individuālās pārrunas par
karjeras izglītību.9.klašu skolēni Karjeras nedēļas ietvaros veica aptauju “Dotumu
izpēte”, 10. – 12.klašu skolēni veica aptauju “Karjeras lēmumu pieņemšana”.
Aptaujas tika aizpildītas individuāli un izmantojot mobilos telefonus, aptauju rezultāti
tika nosūtīti automātiski katram aptaujas dalībniekam konfidenciāli.9. un 12.klašu
skolēni veica VIAA aptauju par lēmumu pieņemšanu.9. – 12.klašu skolēni kopā ar
klašu audzinātājiem un karjeras konsultantiem Oskaru Laurenu, Ļubovu Žižinu un
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Daci Znotiņu 1.martā apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2019”.Karjeras attīstības
atbalsta pasākums “Karjeras iespējas kosmosa industrijā” 5.-9.klašu skolēniem.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā veidot savu karjeru?” 10.-12.klašu
skolēniem. Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kādas profesijas nepieciešamas
pārtikas uzņēmumā?” 1.-4.klašu skolēniem. Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā
veidot savu karjeru?” 5.-8.klašu skolēniem. Notika karjeras nodarbības klašu stundu
laikā un integrētās nodarbības latviešu valodas stundās -3.l.,6.l.,5.b., 9.b klasē, 10.a
klasē, 11.a klasē,11.a un 12.b klasē. Karjeras izglītības pasākumos skolēni uzzināja
par dažādām profesijām, izpētīja savas profesionālās spējas un intereses; ekskursijās
uzņēmumos padziļināja savas zināšanas par profesijām un praktiski izmēģināja savas
spējas profesijās; tirdziņos izmantoja savas uzņēmējspējas, piedāvājot citiem
pašizgatavoto produkciju; meistarklasēs parādīja savas prasmes utt. 9. klašu
izglītojamie tiek aptaujāti, lai noteiktu skolēnu intereses un profesionālo orientāciju,
pēc tam tiek organizētas gan individuālas, gan grupu pārrunas. Skolēni mācās apgūt
nākotnes plānošanas iemaņas. 10.-12.klašu skolēni regulāri apmeklē izglītības izstādi
,,Skola- 20…”, lai iegūtu profesionālu informāciju par dažādām augstākās izglītības
programmām un objektīvāk, izvērstāk pieņemtu lēmumu par sev atbilstošo
augstskolu, izmanto iespējas tikties ar augstskolu pārstāvjiem, kā arī interneta
informācijas resursus.
Skola atbalsta izglītojamo piedalīšanos „Ēnu dienās”. Regulāri skolā uz
tikšanos ar 11. un 12.klašu skolēniem ierodas augstāko mācību iestāžu mācību spēki,
lai informētu par prasībām un iespēju mācīties konkrētā mācību iestādē. Skola apkopo
informāciju par skolas absolventu augstskolu izvēli savām turpmākajām mācībām un
karjeras attīstībai.
Visi 9.klašu absolventi saņēma apliecību par pamatizglītību.
Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves

Mācību
gads

Pamatizglītību
ieguvušo skaits

Turpina
mācības
vispārējās
vidējās
izglītības
iestādē

2016./2017.

42

25

14

-

2

2017./2018.
2018./2019.

57
42

44
29

13
13

-

-
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Turpina
mācības
profesionālās
izglītības
iestādē

Neturpina
mācības

Strādā

Piezīmes

1 turpina mācības
ārzemēs
-

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves
Mācību
gads

Vispārējo
vidējo
izglītību
ieguvušo
skaits

Turpina mācības augstākās
izglītības iestādēs
Latvijā

Ārzemēs

Mācības
neturpina

Strādā

Piezīmes
5 turpina mācības
profesionālās
izglītības iestādē
5 turpina mācības
profesionālās
izglītības iestādē
9 turpina mācības
profesionālās
izglītības iestādē

2016./2017.

34

21

2

-

6 (no
tiem 2 ārzemēs)

2017./2018.

20

8

1

-

6

2018./2019.

33

15

3

-

6 (no
tiem 2 ārzemēs)

Skolā tiek apzinātas skolēnu intereses par dažādām profesijām, tiek apkopotas
un veidotas tematiskas lekcijas ar atbilstošo profesiju pārstāvjiem. Skolā ir iespēja
izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras
iespējām.
Skolas vadība, psihologs, sociālais pedagogs, pedagogi karjeras konsultanti un
bibliotekāre nodrošina atbalstu mācīšanās procesam.
•
•
•

Sasniegumi:
Karjeras izglītības saturs tiek integrēts mācību darbā un ārpusstundu
audzināšanas pasākumos.
Visiem interesentiem pieejama informācija par absolventu tālākizglītības
iespējām.
Sadarbība ar augstākajām un profesionālajām mācību iestādēm,
ar
uzņēmumiem.

Turpmākā attīstība:
• Attīstīt skolēnu izpratni par mācību rezultātu ietekmi uz viņu turpmāko dzīvi
un karjeras veidošanas iespējām, paplašinot sadarbību ar nevalstiskajām
organizācijām, jauniešu centriem, citu skolu izglītojamajiem.
Vērtējuma līmenis (ļoti labi)
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.
Skola plāno un organizē individuālajām un grupu darba konsultācijām
paredzēto laiku diferencēti - atvēlot laiku ne tikai darbam ar izglītojamajiem, kam ir
nepieciešams atbalsts mācību procesā, bet arī ar talantīgajiem izglītojamajiem.
Plānojot mācību darbu stundā, skolas pedagogi cenšas sekmēt talantīgo skolēnu
izaugsmi un ievērot viņu vajadzības. Mācību stundu vērošanas rezultāti ļauj konstatēt,
ka mācību stundās talantīgajiem izglītojamajiem tiek piedāvāts diferencēts mācību
saturs, dažādas grūtības pakāpes uzdevumi.
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Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu dalību konkursos, olimpiādēs,
projektos un citās aktivitātēs. No aptaujātajiem pedagogiem lielākā daļa atzīst, ka,
plānojot skolēnu mācību darbu, viņi ievēro talantīgo skolēnu vajadzības. Informācija
par iespējām piedalīties tiek piedāvāta ikvienam izglītojamajam, to koordinē MK
vadītāji un Skolas MP. Pedagogi ņem vērā talantīgo izglītojamo intereses un spējas,
iesaistot viņus fakultatīvo, pulciņu nodarbībās, grupu vai individuālo nodarbību darbā
un konsultāciju laikā, sagatavojot izglītojamos mācību olimpiādēm, konkursiem un
sporta sacensībām, izveidojot izglītojamajiem diferencētus uzdevumus darbam
stundās. Skola plāno, organizē un pārrauga atbalsta grupas (psihologi, logopēdi,
sociālie pedagogi, speciālais pedagogs, karjeras konsultanti) darbu, kas pastāvīgi
nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem, veiksmīgi sadarbojas ar priekšmetu
pedagogiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. Gandrīz visi skolas pedagogi prasmīgi
strādā ar talantīgiem skolēniem un tiem skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Par
sasniegumiem priekšmetos arī liecina iegūtie rezultāti olimpiādēs, zinātniski
pētniecisko darbu skates skolā un rajonā, pilsētā, konkursos un citos pasākumos.
2018./2019.m.g. skolēni piedalījās Rīgas Latgales priekšpilsētas, novada rīkotajās
olimpiādēs, konkursos un ieguva 38 apbalvojumus.
Trīs gadu laikā salīdzinājums „Mācību olimpiādes, konkursi” liecina par
stabilitāti un pozitīvu tendenci. (skat. tabulu)
Mācību gads
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g.
2018./2019.m.g.

Atalgotas vietas
44
38
38

Labus panākumus skolēni gūst konkursos, Rīgas pilsētas un Valsts līmeņa
priekšmetu olimpiādēs.(skat tabulas).
Konkursu, olimpiāžu rezultāti, 2018./2019.m.g.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pasākuma

Mācību
priekšmets

Skolotājs

Latviešu
valoda

Madara
Blumberga

35. latviešu valodas
olimpiāde 2.posma 7.8.klašu skolēniem
(iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību
izgl.pr.)
Rīgas izglītības iestāžu
vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas
konkurss labdarības
akcija
Rīgas skolēnu skatuves
runas konkursa 2. kārta

Krievu val./
Latviešu val.

Rīgas skolēnu skatuves
runas konkursa 2. kārta

Krievu val./
Latviešu val.

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova
Jeļena
Trusova
Vadim
Agapov
Vineta
Telnere
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Skolēns

Klase

Rezultāts

Vladislava Zalenkeviča

8.a

3. vieta

Stefānija Nastuseviča

8.a

Atzinība

Aļona Korobicina

5.a

3. vieta

Viktorija Škola

4.b

Atzinība

Milena Jaškule

3.b

III pakāpe

Ērika Lipska

9.a

II pakāpe

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rīgas skolēnu skatuves
runas konkursa 2. kārta
Rīgas pilsētas
matemātikas 69.
olimpiāde
Rīgas pilsētas
matemātikas 69.
olimpiāde
Rīgas pilsētas ķīmijas
60. olimpiāde
Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
konkurss “Gribu visu
zināt”
Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
konkurss “Gribu visu
zināt”
Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
konkurss “Gribu visu
zināt”
Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
konkurss “Gribu visu
zināt”
Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
konkurss “Gribu visu
zināt”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”

Krievu val./
Latviešu val.

Svetlana
Smirnova
Gunta
Valdemiere

Jekaterina Jevtejeva

12.a

II pakāpe

Matemātika

Irina Zelča

Evelīna Šafira

8.a

Atzinība

Matemātika

Jeļena
Hazanova

Tomass Dzinējs

6.a

II vieta

Ķīmija

Svetlana
Curbunova

Vitalijs Dimitrijevs

12.b

III vieta

Krievu val.

Žanna
Sakoviča

Emīlija Gabrāne

4.a

3. vieta

Krievu val.

Žanna
Sakoviča

Timofejs Gruzļaks

4.a

Atzinība

Krievu val.

Vera Dortāne

Alīna Fedotova

4.b

Atzinība

Krievu val.

Jeļena
Čaikina

Dāvids Jupits

2.b

Atzinība

Tatjana
Fišere

Milana Čilibijska

3.a

3. vieta

Matemātika

Tatjana
Laikovska

Andrejs Cisiļkevičs

2.a

3.vieta

Matemātika

Jeļena
Čaikina

Dāvids Jupits

2.b

3. vieta

Matemātika

Tatjana
Laikovska

Klements Zagorskis

2.a

Atzinība

Matemātika

Tatjana
Fišere

Filips Savinkins

3.a

1. vieta

Krievu val.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu
matemātikas konkurss
“Skaitļu pasaule”
Rīgas 89. vidusskolas
7. atklātajā konkursā
“Krievu valoda - ir
mana dzimtā valoda”
Rīgas 89. vidusskolas
7. atklātajā konkursā
“Krievu valoda - ir
mana dzimtā valoda”
Rīgas 89. vidusskolas
7. atklātajā konkursā
“Krievu valoda - ir
mana dzimtā valoda”
Rīgas izglītības iestāžu
viz.mākslas konkurss –
izstāde “Kaķu galerija
4”
Rīgas izglītības iestāžu
viz.mākslas konkurss –
izstāde “Kaķu galerija
4”
Rīgas izglītības iestāžu
viz.mākslas konkurss –
izstāde “Kaķu galerija
4”
Rīgas izglītības iestāžu
viz.mākslas konkurss –

Matemātika

Tatjana
Fišere

Marks Savinkins

3.a

2. vieta

Matemātika

Tatjana
Fišere

Maksims Kozinda

3.a

3. vieta

Matemātika

Žanna
Sakoviča

Timofejs Gruzļaks

4.a

3. vieta

Matemātika

Žanna
Sakoviča

Emīlija Gabrāne

4.a

Atzinība

Matemātika

Žanna
Sakoviča

Poļina Gusaka

4.a

Atzinība

Matemātika

Vera Dortāne

Milana Jansone

4.b

Atzinība

Matemātika

Vera Dortāne

Alīna Fedotova

4.b

Atzinība

Krievu val.

Karīna
Vuškāne

Beāte Haščenko

6.a

Atzinība

Krievu val.

Karīna
Vuškāne

Arina Rumjanceva

6.b

Atzinība

Krievu val.

Karīna
Vuškāne

Katerina Jupite

5.b

Atzinība

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova

Arina Zotova

2.b

Pateicība

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova

Alīna Fedotova

4.b

Pateicība

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova

Poļina Ņikitina

2.b

Pateicība

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova

Renata Volkova

3.a

1. vieta
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34.

35.

36.

37.

38.

izstāde “Kaķu galerija
4”
Rīgas izglītības iestāžu
viz.mākslas konkurss –
izstāde “Kaķu galerija
4”, tēma “Nu kaķītis
Rīgā brauca”
Bērnu un jauniešu
vizuālās mākslas darbu
konkurss -izstāde
“Fantāzija”
Rīgas skolēnu skatuves
runas konkursa 2. kārta
Rīgas izglītības iestāžu
vizuālās mākslas
konkurss-izstāde
“Ziemas raksti”
Rīgas izglītības iestāžu
vizuālās mākslas
konkurss-izstāde
“Ziemas raksti”

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova

Vlada Čiževska

1.a

Atzinība

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova

Natalija Minajeva

9.a

Atzinība

Krievu val./
Latviešu val.

Vineta
Telnere
Karīna
Vuškāne

Beāte Haščenko

6.a

III pakāpe

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova

Aļona Korobicina

6.a

3. vieta

Vizuālā
māksla

Marina
Davidova

Viktorija Škola

4.b

Atzinība

Tradicionāli 2.-4.klašu izglītojamie piedalās Latgales priekšpilsētas
mazākumtautību skolu krievu valodas konkursā “Gribu visu zināt” un matemātikas
konkursā “Skaitļu pasaulē’., 4.klašu izglītojamo konkursā “Pieskati uguni”, Rīgas
skolēnu skatuves runas konkursā, Rīgas 89. vidusskolas mazākumtautību skolu 3.-4.
klašu skolēnu latviešu valodas atklātajā konkursā, tradicionāli 4.klašu izglītojamie
piedalās A.Liepas NMS olimpiādē “Tik vai ...Cik?”. Latviešu valodas mācību
priekšmeta popularizēšanas pasākumu ietvaros Skolas izglītojamie piedalījās
biedrības "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome
(LBJLP) dzejas gadagrāmatas "Garā pupa" dzejoļu konkursā. Skolotājas darbā ar
apdāvinātajiem skolēniem izmanto vairāk radošas metodes, piedāvā sarežģītākus
uzdevumus, ar augstāku grūtības pakāpi, sagatavo dalībai olimpiādēs, konkursos,
mudina piedalīties skolas Latviešu valodas olimpiādē un Latviešu valodas nedēļas
pasākumos. Talantīgo skolēnu izaugsme tiek veicināta, izmantojot motivējošas
radošas metodes mācību procesā, kā arī apgūstamās mācību vielas sarežģītāko
izņēmumu gadījumu uzdevumu iesaiste mācību procesā, dziļāku analītisko prasmju
un kopsakarību meklēšana, saskatīšana.
Skolā notiek mācību priekšmetu nedēļas. 2019./2020. mācību gada I semestrī,
12.11.2018.-16.11.2018., skolēniem bija iespēja piedalīties skolas Latviešu valodas
nedēļas „Latvijai-100!” rīkotajos pasākumos: sienas avīžu noformēšanā par tēmu
„Latvijas garša, smarža, skaņa”, „Latvijas prezidenti”, „Latvijas kino mantojums”,
kabinetu durvju noformēšanā ar rakstainiem dūraiņiem „Cimdotā Latvija”.
Vidusskolēni veica pētījumu, apkopoja informāciju un rezultātus atspoguļoja
prezentācijā: 10. a kl. „Latvijas garša”, 10.b kl. „Latvijas smarža”, 11.a kl. „Latvijas
skaņa”. 12. klašu audzēkņi veidoja video, kas veltīts Latvijai „100 mīļi vārdi
Latvijai!” un piedalījās radošo darbu konkursā „Saceri dzejoli Latvijai!” 15. novembrī
visi skolēni piedalījās Latvijas kino dienā skolas Aktu zālē: 1. stundas laikā 1.-2. kl.
skolēni skatījās animācijas filmu „Velniņi”, 2.-3. stundas laikā 3.-4. kl. skolēni
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skatījās pasaku lugu „Sprīdītis”,4.-5. stundas laikā 5.-8. kl. skolēni skatījās filmu
„Sapņu komanda”, 6.-7. stundas laikā 9.-12. kl. skolēni skatījās filmu
„Likteņdzirnas”. 16. novembrī skolēni piedalījās gan kā mākslinieki, dejotāji,
dziedātāji, gan kā skatītāji svētku koncertā skolas Aktu zālē, kas veltīts Latvijas
simtgadei. Koncertā izskanēja dziesmas, pašsacerēti dzejoļi, video, prezentācijas un
dejas. Pasākuma norises gaitā Aktu zālē valdīja pozitīva atmosfēra, kā arī tika radīta
patriotisma audzināšanai labvēlīga vide un veicināta pilsoniskā līdzdalība.
2018./2019. mācību gada metodiskās tēmas “Sadarbība – veiksmes atslēga” ietvaros
14. februārī latviešu valodas skolotājas Gunta Valdemiere un Vineta Telnere
sagatavoja un organizēja atklāto stundu – pasākumu “Es mīlu Tevi, Latvija!” 6.a un
12.a klasēs. Spēli vadīja 12.a klases skolēns, bet viņa tehniskā asistente bija 12.a
klases skolniece, kura rūpējās par audio un video materiālu atskaņošanu. Savukārt
komandu dalībniekiem spēles materiālus izdalīt palīdzēja 6.a klases skolnieces.
Skolēniem bija iespēja aktīvā sadarbībā un līdzdalībā paplašināt kulturoloģisko
redzesloku un veicināt pilsonisko piederību: iepazīt savu dzimto zemi, bagātināt
latviešu valodas zināšanas, kā arī pašizpausties, parādot savas spējas, drosmi un
atjautību. Spēlē sacentās 2 jauktas 6.a un 12.a klašu komandas – katrā bija 4 spēlētāji.
Pasākuma gaitā skolēniem bija jāveic dažādas aktivitātes: iepazīšanās ar komandu
dalībniekiem, “Burtu spēle” (vārdu salikšana), “Klusie telefoni” (teksta lasīšana,
klausīšanās un atstāstīšana), “Dziesmu spēle” (latviešu populārās mūzikas atpazīšana),
“Vecvārdu minēšana” (vārdu krājuma bagātināšana), “Cik labi pazīsti Latviju?”
(dažādi jautājumi). Arī līdzjutēji bija enerģiski - atbalstīja savas komandas ar
izveidotajiem plakātiem un uzmundrinošiem izsaucieniem. Pasākuma izskaņā tika
paziņoti spēlē iegūtie punkti un nosaukta uzvarētāju komanda. Visi spēles dalībnieki
saņēma nelielas veicināšanas balvas. Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki, līdzjutēji
un skatītāji vienojās kopīgā dziesmā “Silta sirds”. Stundas – pasākuma norises gaitā
Aktu zālē valdīja pozitīvs un jautrs sacensību gars, bet komandu dalībniekiem acīs
dzirkstīja prieks un gandarījums par paveikto.
Skolas sporta, mājturības un tehnoloģijas, vizuālās mākslas MK nedēļas
ietvaros (10.12.-14.12.2019.), mācību gada laikā 2018./2019.m.g. organizēti
pašakumi: “ Zemassvētku starti ”, 2.,3.,4.,5.,6. un 7 klašu skolēniem, stafetes uz
ātrumu, veiklību, spēka elementiem. Ļoti emocionāli un radoši. 8. un 9. klasēs bērni
sacentās volejbola sacensībās, 10. – 12. klašu skolēni piedalījās “Getto kustība”
lekcijas un sporta aktivitātes ar Ghetto Games treneri R.Elbakjanu. Mājturības un
tehnoloģijas priekšmetā tika organizēta skolēnu darbu izstāde. Piedalījās no 5. līdz 9.
klases meitenes, kuras radīja savus darbus mājturības stundās. Izstādes tēma bijā
“Dzīvnieki” noformēta izstāde skolas 1. stāvā “ Ziemassvētki”. Vizuālās mākslas
skolotāja organizēja un novadīja darbnīcu “Dekoratīva glezniecība”. Skolēni gleznoja
dekoratīvu gleznu, kuru varēja izmantot savas mājas dekorēšanai, iesaistīti 5.,6.,7.
klašu bērni. No labākajiem darbiem tika izveidota izstāde. MK nedēļas analīze liecina,
ka visi plānotie pasākumi tika novadīti labā līmenī.
Skola nodrošina izglītojamo iesaistīšanos sporta aktivitātēs: 1.– 2.klašu skolēni
piedalījās šādās sacensībās un pasākumos: Rīgas starpskolu sacensībās Latgales
priekšpilsētā “Drošie un veiklie” ( 1–2.klašu zēni un meitenes, 12.vieta), 28.05.2019.
– 31.05.2019 Mowe week(Veselības nedēļa); 4. – 5.klašu skolēni piedalījās šādās
sacensībās un pasākumos: Rīgas starpskolu sacensībās Latgales priekšpilsētā futbolā
(dalītā 6. - 9.vieta), florbolā (zēni) dalītā 16. - 19. vieta, florbolā (meitenes) – 7.vieta,
“Tautas bumbā” zēni - dalītā 16. -19.vieta, meitenes - dalīta 11. - 15.vieta), “Drošie
un veiklie” ( 2. – 5.klašu zēni un meitenes , 12.vieta), basketbolā zēni, 9.vieta,
meitenes, 4.vieta; Rīgas skolēnu spēlēs “Tautas bumba” meitenes , 19.–27.vieta, zēni,
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31.–37.vieta; Rīgas 51.vidusskolā šīm klašu grupām notika sacensības“Tautas
bumbā”, basketbolā un florbolā, kā arī 28.05.2019. – 31.05.2019 Mowe
week(Veselības nedēļa).
6. – 7.klašu skolēni piedalījās šādās sacensībās un pasākumos: Rīgas starpskolu
sacensībās Latgales priekšpilsētā futbolā (dalītā 16.-19.vieta), florbolā zēniem, dalīta 13.16.vieta, “Olimpiskās stafetes”, 13.vieta; Rīgas 51.vidusskolā šīm klašu grupām notika
sacensības – “Tīklbols”, basketbolā un florbolā un
28.05.2019.–31.05.2019 Mowe
week(Veselības nedēļa). 8. – 9.klašu klašu skolēni piedalījās sekojošās sacensībās un

pasākumos: Rīgas starpskolu sacensībās Latgales priekšpilsētā futbolā ( 16. – 19.
vieta), basketbolā zēniem ( dalītā 4.- 6.vieta), florbolā zēniem ( dalītā 13. - 16.vieta),
“Olimpiskās stafetes” - 14.vietas, volejbols meitenes 8.-12.vieta, Rīgas skolēnu
spēles, 3 x 3 čempionāts basketbolā (zēni) – 18.vieta, Rīgas 51.vidusskolā šīm klašu
grupām notika sacensības – basketbolā, volejbolā un florbolā, 28.05.2019. –
31.05.2019 Mowe week (Veselības nedēļa). 10.–12.klašu skolēni piedalījās šādās
sacensībās un pasākumos: Rīgas starpskolu sacensībās Latgales priekšpilsētā
volejbolā(meitenes) 2.vieta, Rīgas starpskolu sacensībās Latgales priekšpilsētā
florbolā zēniem 2.vieta, Rīgas starpskolu sacensībās Latgales priekšpilsētā basketbolā
zēniem – 3.vieta, “Olimpiskajās stafetēs”, 1.vieta un Rīgā 14 vieta, 28.05.2019. –
31.05.2019 Mowe week(Veselības nedēļa), Rīgas starpskolu sacensībās Latgales
priekšpilsētā futbolā - 5.vieta, Rīgas starpskolu sacensības "Telpu futbolā"- dalītā 8. –
12.vieta, Rīgas Skolēnu spēles pludmales volejbolā dalīta 17.-23.vieta. Maija mēnesī
(2019.gads) veiksmīgi noritēja veselības nedēļa sadarbībā ar Latvijas tautas sporta
asociāciju « Latvijas veselības nedēļa 2019». 2018./2019. mācību gadā laikā
organizētās Draudzības spēles volejbolā ar Rīgas 72. vidusskolu, Draudzības spēles
basketbolā ar Lietuviešu vidusskolu un Rīgas 75. vidusskolu, Draudzības spēle ar
Rīgas 65. vidusskolu basketbolā. Gatavojoties Skolas konferencei un Skolas
pedagoģiskās padomes sēdei metodiskās komisijas pedagogi novadīja 6 atklātās
stundas: vizuālās mākslas stunda 4.a klasē,, Cimdi”, vizuālās mākslas stunda
sadarbībā ar krievu valodas skolotāju 1.a klasē “Pasakas varoņi”, sporta stunda 5.b
klasē “Sporta pasākums Latvijai”, sporta stunda 2.l klasē “latvijas balss”, sporta
stunda “basketbols”, 12.klasē, bināra sporta un matemātikas stunda 3.l klasē “Skaitļu
pasaule”. Stundās akcentēti veselīga dzīvesveida jautājumi, nepieciešamība regulāri
kustēties, attīstīt lokanību, koordināciju un veiklību, pilnveidota skolēnu izpratne par
antīkās kultūras ietekmi uz mūsdienas kultūras procesiem, dota iespēja sadarboties
pāros, trijniekos un grupās, kā arī iegūtās zināšanas pielietot spēlē. Mācību stundu
analīze liecina, ka MK pedagogi ka strādā ar radošu pieeju, izmanto jaunas idejas un
metodes, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu. Skolotāji turpinās dalīties
pieredzē, sadarbosies, lai pilnā mērā īstenotu Skola 2030 projekta ieviešanu. Kā
redzams, analīzes dati liecina par sporta, mājturības un vizuālās mākslas pedagogu
pilnvērtīgo darbu, īstenots efektīvs darbs pie skolēnu radošo spēju attīstīšanas
aspektiem, nodrošinot apstākļus mācību procesā maksimālai iedarbībai uz bērna
individuālo attīstību, veicināta mācību motivācija un interese par mācību
priekšmetiem, pilnveidota pedagogu sadarbība, līdzdalība kopīgo mērķu sasniegšanai
un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Skolas sākumskolas izglītojamajiem nodrošināta iespēja piedalīties skolas
sākumskolas nedēļā. “Lieldienas klāt!”.Tika novadīti sekojošie pasākumi: nedēļas
atklāšana un noformēšana, interaktīvā spēle-ceļojums, ārā nodarbība 1.l-4.l klašu
skolēniem “Lieldienu tradīcijas”, sadarbībā ar sporta pedagogiem jautrās stafetes
1.klašu skolēniem “Zaķa lēciens”, 2.a un 2.b klašu skolēnu pasākums-viktorīna
“Lieldienas klāt”. 3.-4. klašu skolēni kopā ar pedagogiem novadīja radošās darbnīcas
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pirmsskolas audzēkņiem un teātra izrādi „Kaķu nams”. Secināts, ka tika paplašinātas
zināšanas par latviešu folkloru un Lieldienu tradīcijām, pedagogu sadarbība,kā arī
radīta pozitīva gaisotne, patriotisma audzināšanai labvēlīga vide un veicināta
pilsoniskā līdzdalība. Analīze liecina, ka šāda darba forma ir nepieciešama, tas ir
veiksmīgs darbības veids, lai piesaistītu radošos skolēnus mācību priekšmetu
padziļinātajai apguvei. Tika izmantotas visdažādākās darba metodes, lai skolēni
varētu attīstīt savu radošo potenciālu, izprast sevi, kā personu. Tā ļauj veikt veselu
virkni mācīšanas un audzināšanas uzdevumu: veidot interesi par apgūstamajiem
priekšmetiem, padziļināt zināšanas, mācīt strādāt patstāvīgi, mudināt izmantot
papildus literatūru, paust savu individualitāti, attīstīt radošas spējas.Analīzes dati
liecina par efektīvu un mērķtiecīgu sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādēm.
2018./2019.m.g notika aktīva darbība šajā jomā: apmeklētās vairākas vecāku
sapulces pirmsskolās, radoši, aizraujoši, interesanti tika sagatavotas teātra izrādes
pirmsskolas audzēkņiem gan vecākai grupai, kā arī sagatavošanas grupai, radošās
nodarbības, izrādes, mērķtiecīgs darbs skolas attīstībā un
skolēnu skaita
paplašināšanā. Tikšanās reizēs pedagogi pārrunāja aktuālos jautājumus par to, kā
bērni iejūtas skolā par bērnu sagatavošanu skolai, dalījās pieredzē, izteica
priekšlikumus turpmākai sadarbībai. Gan pirmsskolas, gan sākumskolas pedagogi
uzskata, ka šādas tikšanās ir lietderīgas, jo veidojas saikne starp pirmsskolu un
sākumskolu, kura veicina bērnu sekmīgu pāreju no bērnudārza uz skolu, kā arī notiek
mērķtiecīga pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbība. Visu gadu garumā notika
adaptācijas nodarbības Skolas projekta ietvaros „ Pirmie soļi skolā” un mācību gada
nogalē liels pasākums „Atklāto durvju diena’. Sākumskolas pedagogu sadarbība ir
redzama arī, plānojot atklātās stundas. Gatavojoties Skolas konferencei un Skolas
pedagoģiskajai sēdei sākumskolas pedagogi novadīja 12 atklātās mācību priekšmetum
stundas: dabaszinības stunda 2.a klasē “Latvijas upes”, 2.b klasē matemātikas stunda
“Saskaitām un atņemam”, sociālās zinības stunda “Kopā!”, sociālās zinības stunda 2.l
klasē “Ekskursija pa Rīgu!”, krievu valodas stunda 3.a klasē “Dzejnieki par ziemu” un
dabaszinības stunda “Mana Tēvzeme pie jūras”, 4.a klasē krievu valodas stunda
“Frazeoloģismi mūsu valodā” un bināra stunda sadarbībā ar vizuālās mākslas
skolotāju “Latvijas simboli”, 4.b klasē atklātā krievu valodas stunda “Frazeoloģismi”,
1.l klasē angļu un latviešu valodas stunda “Apģērbs”, matemātikas stunda
“Daudzciparu pasaule”4.l klasē, matemātikas stunda “Ceļojums” 1.b klasē,
dabaszinības stunda “Latvija- valsts pie Baltijas jūras”un sadarbībā ar mūzikas
skolotāju bināra stunda “Putni atgriežas Latvijā”. Secināts, ka izmantotās izglītības
procesa mācību metodes, pieejas, mācību stratēģijas ir daudzveidīgas un atbilst
sākumskolas skolēnu spējām, vecumposma īpatnībām, katru priekšmetu specifikai un
mācību satura prasībām. Mācību stundās skolotāji bieži izmanto mūsdienīgus mācību
līdzekļus un informāciju tehnoloģijas, veicina sadarbības un līdzdalības prasmju
attīstīšanu. Pedagogi sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta
speciālistiem, vecākiem un skolas vadību. Skolas vadības komanda izvērtē pedagogu
darba kvalitāti, vērojot mācību stundas, veicot stundas analīzi kopā ar pedagogu.
Skolas dabaszinātņu cikla mācību priekšmetu nedēļas ietvaros tika veiksmīgi
organizēti pasākumi: spēle “Meža brīnumi” 5.klašu skolēniem, spēle “Papīra otrā
dzīve” 6.klašu skolēniem; atklātā stundā 7.klasēs “Mežs – mūžam augošs
mantojums”; vidusskolas skolēniem – zinātniski praktiskā konference “Ekoloģika”;
izstāde “Meža brīnumi”; izstāde “Ipazīsties – koks” (piedalījās 7.un 8.klašu skolēni)
Skolas svešvalodu MK: 5.-6.kl. skolēnu darbu izstāde «Slavenas vietas Eiropas
Savienībā», 3.-4.klašu skolēniem – konkurss “Eiropas Savienības valodas”; 5.-6.klašu

62

skolēniem – konkurss “Eiropas Savienības valstis”; viktorīna 5.-6.klašu skolēniem –
“Jautra angļu valoda”; “Atrodi jaunus vārdus”.
Skolas vēstures, krievu valodas un literatūras, mūzikas MK: kultūras
pasākums “Ar grāmatu 21.gadsimtā!”, kaligrāfijas un rakstītprasmes konkursi,
lingvististiskā viktorīna-ceļojums “Gudrinieki un gudrinieces” 5.un 6.klašu skolēnim;
pasākums “Bruņinieku turnīrs” 7.-9.klašu skolēniem; izstāde “Viduslaiku pilis”.
Skolas matemātikas, fizikas, informātikas nedēļa: 10.-12.klašu skolēniem
starpbrīžos novadīja matemātikas un galda spēles 5.,6.,7.,8.klasēs; “Rubika kuba”
turnīrs; spēle-turnīrs “Monopola” 9.-11.klašu komandām; spēle “Kur ir loģika?”;
priekšmetu ietvaros bija novadīta matemātikas olimpiāde 5.-12.klasēs.
Visi plānotie MK nedēļas pasākumi tika organizēti ļoti labā līmenī, pasākumi
veicina izglītojamo mācību motivāciju un interesi, veicina padziļinātu mācību
priekšmetu apguvi, starpdisciplināro pieeju, mācīšanās iedziļinoties - procesu, kurā
laikā izglītojamais attīsta spēju vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz
nezināmām situācijām.
Skolas vadība apmeklē mācību stundas, pasākumus, kopīgi pārrunā ar mācību
priekšmetu pedagogiem mācību formas, metodes, laika sadalījumu, nepieciešamā
atbalsta diferenciāciju, kas sekmētu talantīgo skolēnu izglītību un skolēnu ar mācību
grūtībām izaugsmi. Rezultāti liecina, ka Skolā ir nodrošināts darbs ar talantīgiem
izglītojamajiem, informācija par sasniegumiem tiek apkopota, izvietota informācijas
stendā, Skolas mājas lapā. Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem tiek apspriests
pedagogu sanāksmēs un MK sanāksmēs. Par izglītojamo panākumiem tiek informēti
visi izglītojamie un viņu vecāki.
Skolā ir izstrādāts individuālo konsultāciju grafiks. Skolas izglītojamie un viņu
vecāki ir informēti par individuālo konsultāciju iespējām skolā. Konsultāciju grafiks ir
visiem pieejams, atrodas pie informācijas stenda, kā arī ievietots skolas mājas lapā.
Skola organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības.
Pārsvarā izglītojamo vecāki atzīst, ka skolotāji palīdz skolēniem, kuriem ir grūtības
mācībās. Visi skolotāji piedāvā individuālo konsultāciju grafiku. Darbā iesaistīti
atbalsta personāla speciālisti: sociālais pedagogs, kas strādā ar izglītojamo
kavējumiem, ja ir nepieciešams piesaista arī izglītojamo vecākus, ka arī citas
sadarbības institūcijas, skolas logopēdi sniedz specifisku palīdzību izglītojamajiem,
piedalās lēmumu pieņemšanā, skolas psihologs ar vecāku piekrišanu veic izglītojamo
izpēti, dod rekomendācijas gan vecākiem, gan priekšmetu pedagogiem, klases
audzinātājam, kā arī individuāli konsultē izglītojamo mācību motivācijas
paaugstināšanas, izziņas procesu attīstīšanas un mācību darba organizēšanas
jautājumos. Pedagogi izstrādā atbalsta materiālus izglītojamajiem, kam ir grūtības
mācībās, lai izglītojamie varētu sekmīgi apgūt mācību vielu un izpildīt standarta,
izglītības programmas prasības.
Skolā ir izveidots un apstiprināts izglītojamo saraksts, kam mācības sagādā
grūtības. Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja apmeklēt specpedagoga nodarbības.
Specpedagogu darbs norit atbilstoši plānam un saskaņā ar darba grafiku.
Specpedagogi darbojas ar skolēniem gan individuāli, gan nelielās grupās. Katram
izglītojamajam ir izstrādāts individuāls attīstības plāns. Skolas speciālie pedagogi
pilnveido profesionālo kompetenci, apmeklējot seminārus, konferences speciālās
izglītības jomā. Pedagogi organizē atbalsta pasākumus, sniedz konsultācijas gan
mācību priekšmetu pedagogiem, gan arī izglītojamo vecākiem.
Skolā tiek meklēti veidi mācību sasniegumu paaugstināšanai, mācību
motivācijas veidošanai, meklētas jaunas mācīšanas metodes un formas, strādājot gan
ar talantīgajiem skolēniem, gan arī, kam ir mācību grūtības. 27.11.18. Skolā tika
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rīkots seminārs-praktikums “Latvijas simtgade-iespēja redzēt, dzirdēt, domāt”,
16.04.19. Skolas pedagoģiskās padomes sēde “Kvalitatīvs un atbalstošs izglītības
process, kas orientēts uz katra izglītojamā sadarbības un līdzdalības prasmju
attīstīšanu”.
Mācību priekšmetu pedagogi atzīst, ka Skolas vadība, atbalsta personāls,
karjeras konsultanti, medicīnas darbinieks, bibliotekārs nodrošina efektīvu atbalstu,
lai mācību procesu pielāgotu izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm.
Sasniegumi:
• Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, mācību
olimpiādēs, sporta aktivitātēs, izstādēs, projektos.
• Skola organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības,
efektīvi un lietderīgi sniedz izglītojamajiem atbalstu un izglītības procesu
pielāgotu izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm.
• Skolā ir veiksmīga sadarbība ar atbalsta personālu. Skolas vadības, atbalsta
personāla, pedagogu sadarbība nodrošina kvalitatīvu palīdzību Skolas
izglītojamajiem. Skolas atbalsta personāls nodrošina nepieciešamo palīdzību
gan izglītojamajiem, gan vecākiem, gan skolotājiem.
Turpmākā attīstība:
• Turpināt darbu pie izglītojamā spēju, vajadzību, interešu izzināšanas un
attīstības pasākumiem, aktivizējot personāla sadarbību mācību darbā
diferenciācijas nodrošināšanai un izglītojamo aktīvai iesaistīšanai konkursos,
skatēs, mācību olimpiādēs un projektos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādes
procesā.
Vērtējuma līmenis ( ļoti labi )

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
Skola izglītojamiem ar speciālām vajadzībām īsteno izglītības programmu:
Izglītības programmas nosaukums

Kods

Licences Nr,
izdošanas
datums

Izglītojamo
skaits
2018.gada
1.septembrī

Speciālās
pamatizglītības
V-9190.
mazākumtautību
programma 21015521
87
izglītojamajiem
ar
valodas
19.07.2017.
traucējumiem
Rīgas 51.vidusskola īsteno speciālo pamatizglītības mazākumtautību
programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 21015521. Skolas
licencētā izglītības programma atbilst pamatizglītības paraugam (28.pielikums) un
Valsts standartam. Skola nodrošina izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās
telpas, kā arī materiāltehniskos resursus. Atsevišķi iekārtotas telpas sociālajam
pedagogam, skolas psihologam, skolas medmāsai, iekārtota deju zāle ritmikas un
koriģējošās vingrošanas nodarbībām. Skolā iekārtoti 2 logopēdiskie kabineti grupu un
individuālām nodarbībām, kabineti aprīkoti ar spoguļiem logopēda korekcijas darbam.
Skolas logopēdi strādā ar izglītojamajiem, kam ir valodas traucējumi, ir rakstīšanas un
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runas traucējumi. Galvenie darbības virzieni: diagnostika izglītojamajiem ar valodas
sistēmas traucējumiem, individuāls un nelielo grupu korekcijas darbs izglītojamajiem
ar valodas traucējumiem, izglītojamo vecāku izglītošana, mācību priekšmetu
pedagogu konsultēšana. Ir redzama pozitīva dinamika.
2017./2018.mācību gads (skatīt tabulu):

2
28

1
14

darbu
turpināt
1
14

40

11

25

19

0

18

apmeklē habilitāte

2017./2018.m.g.
Fonētiski traucējumi
Rakstīšanas un lasīšanas traucējumi uz FN
Rakstīšanas un lasīšanas traucējumi uz
FFN
Rakstīšanas un lasīšanas traucējumi uz
VSNA

2018./2019.mācību gads (skat tabulu):

14
23

13
5

darbu
turpinat
1
17

12

0

6

5

0

5

apmekle habilitāte

2018./2019.m.g.
Fonētiski traucējumi
Rakstīšanas un lasīšanas traucējumi uz FN
Rakstīšanas un lasīšanas traucējumi uz
FFN
Rakstīšanas un lasīšanas traucējumi uz
VSNA

Logopēdiskās nodarbības apmeklēja 54 skolēni, kuriem konstatēti dažādi runas
un valodas traucējumi, tai skaitā: fonētiskie traucējumi – 4 skolēni; fonemātiskās
nepietiekamības – 23 skolēni, fonētiski fonemātiskā nepietiekamība-12
skolēni;valodas sistēmas nepietiekama attīstība - 5skolēni. Habilitēti:fonētiskie
traucējumi - 13 skolēni, fonemātiskās nepietiekamības - 5 skolēni, fonētiski
fonemātiskā nepietiekamība – 0 skolēniem, valodas sistēmas nepietiekama attīstība –
0. skolēniem. Darbu turpinās - 29 skolēni: fonētiskie traucējumi – 1 skolēns,
fonemātiskās nepietiekamības – 17skolēni, fonētiski fonemātiskā nepietiekamība - 6
skolēni, valodas sistēmas nepietiekama attīstība - 5 skolēni. Noņemti no uzskaites- 7
skolēni (pēc 4.klases vai uz citu skolu).
Skolā ir atsevišķas klases izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības
programmas kods 21015521 un Skola nodrošina atbilstošu atbalsta pasākumu
pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās
pamatizglītības klasēs. Katram integrētajam izglītojamajam ar speciālām vajadzībām
izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu. Atbalsta pasākumi ietver
dažāda veida pasākumus un metodes, kas palīdz skolēniem ar vajadzībām pārvarēt
veselības problēmu vai attīstības traucējumu radītos ierobežojumus mācību procesā
un veiksmīgi apgūt mācību saturu. Nodrošināti atbalsta pasākumi ikdienā – mācību
procesā (piem. mācīšanas metodes un paņēmieni, mācību materiāli, izdales materiāli,
laika plānojums, mācību vide, atgādņu, palīglīdzekļu, IKT izmantošana un citi);
atbalsta pasākumi pārbaudes darbos (pagarināts darba izpildes laiks, palielināts
starpbrīžu skaits, atļauts lasīt priekšā uzdevuma nosacījumus un tekstus, uzdevumu
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nosacījumu un teksta papildus atkārtošana, atļauts uzdevumu nosacījumus izskaidrot
mutiski un citi); atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos (tos atbalsta pasākumus,
kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā).
Skolā darbojas Skolas atbalsta komisija. Komisija koordinē sadarbību starp visiem
Skolas speciālistiem, Skolas vadību, pedagogiem un klašu audzinātajiem un vecākiem
par nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītības procesā. Skolas atbalsta
personāla komisija mācību gadā izvērtē atbalsta pasākumu efektivitāti, skolēna
rezultātus pārbaudes darbos, kuros šie pasākumi izmantoti, skolotāju, skolēnu, vecāku
un citu speciālistu viedoklis par to, kā šie pasākumi darbojas.
Skola sadarbojas ar pedagoģiski medicīnisko komisiju. Par katru skolas
izglītojamo ar speciālām vajadzībām skolā ir attiecīgs medicīniski pedagoģiskās
komisijas atzinums. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem kopā ar vecākiem tiek
ieteikts apmeklēt Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju un VPMK.
Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām radīta iespēja konsultēties ar Skolas
atbalsta speciālistiem, regulāri apmeklēt mācību konsultācijas, fakultatīvās
nodarbības, konsultācijas ar psihologu un sociālo pedagogu, pie speciāla pedagoga,
ritmikas nodarbības, interešu izglītības nodarbības, 2.klašu izglītojamajiem
peldbaseina nodarbības. Izglītojamie piedalās Skolas un ārpusskolas pasākumos,
apmeklē interešu izglītības nodarbības kopā ar vispārizglītojošās programmas
izglītojamajiem.
Skolā ir nokomplektēts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais
pedagoģiskais personāls, kā arī atbalsta personāla komanda. Pedagogu izglītība un
atbalsta personāla izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir mācību
priekšmetu skolotāji ar otru specialitāti — logopēds, lai visa pedagoģiskā procesa
laikā mācītu, precizētu un automatizētu skaņu izrunu, korekcijas darbu,
surdopedagogs, vājdzirdīgo skolēnu pedagogi, 27 mācību priekšmetu skolotāji ar
tiesībām īstenot speciālās izglītības programmas, kuri apguva pedagogu profesionālo
kompetenču B programmas sertifikātu 72 stundu apjomā. Skolas pedagogi apmeklē
RIIMC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus speciālajā izglītībā
“Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar skolēniem ar jauktiem attīstības un mācīšanās
traucējumiem pamatskolas pedagogiem”, 36 stundu apjomā. Pedagogi un atbalsta
personāls regulāri apmeklē pedagogu profesionālo pilnveides pasākumus, kurus
organizē Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas Izglītības un
informatīvi metodiskais centrs, Valsts izglītības satura centrs, speciālās izglītības
attīstības centri.
Sasniegumi:
• Skola īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem.
• Skola nodrošina programmu īstenošanai atbilstošo pedagoģisko un atbalsta
personālu, nepieciešamos resursus. Skolas izglītojamie saņem profesionālu
speciālo atbalstu izglītības procesā.
• Skolas vadība, speciālie pedagogi, skolas atbalsta speciālisti, klašu audzinātāji
un mācību priekšmetu pedagogi savstarpēji sadarbojas, sasniedzot kopīgu
mērķi un realizējot kvalitatīvu atbalstu izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām.
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Turpmākā attīstība:
• Pilnveidot Skolas sadarbību, lai tā būtu labvēlīga un iekļaujoša, virzīta uz
izglītības vajadzību realizēšanu, lai Skolas izglītojamie iegūtu kvalitatīvu
speciālo atbalstu izglītības procesā.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.
Skola regulāri un sistemātiski informē izglītojamo vecākus par skolas darbību.
Komunikācija starp Skolu un vecākiem ir korekta, pamatota, lietderīga un savlaicīga.
Informācija vecākiem ir kvalitatīva un savlaicīga. Skolas vēcākiem ir pieejama
informācija par mācību un audzināšanas procesu Skolā, kā arī informācija par Skolas
vidi un Skolas darba organizāciju. Informācija regulāri atjaunota Skolas mājas lapā un
Skolas informatīvajā stendā vecākiem, ievieto informāciju TV ekrānā 1.stāvā. Skolas
mājas lapā pieejama informācija par piedāvātajām izglītības programmām un
uzņemšanas noteikumiem. Lai pilnveidotu Skolas darbu, vecākiem ir iespēja iesniegt
savus priekšlikumus, kas tiek apspriesti vecāku sapulcēs, individuālajās tikšanās
reizēs ar Skolas vadību, atbalsta personālu, klašu audzinātajiem un mācību priekšmetu
pedagogiem. Skolā ir noteikta kārtība, kā vecāki var izteikt savus iebildumus un
ierosinājumus. Skolas gaitenī ir novietota pastkaste vecāku iebildumiem un
priekšlikumiem. Skola tos analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbībā.
Uzskatām, ka vecāki uzticas Skolai, izjūt Skolas atbalstu, drošumu, pārliecību, jo no
vecāku puses praktiski nav priekšlikumu Skolas darba uzlabošanas jomā.
Reizi mēnesī vecāki saņem sekmju lapas, kas satur informāciju par izglītojamā
mācību sasniegumiem, izglītības iestādes apmeklējumu, saņem informāciju par
plānotiem klases un Skolas pasākumiem. Informācijas apmaiņu starp priekšmetu
skolotājiem, klases audzinātāju un vecākiem nodrošina izglītojamo dienasgrāmatas
(1.-9.klasei), e-dienasgrāmata, informācija e-klasē sekmju un uzvedības žurnālos.
Skola plāno un organizē pasākumus izglītojamo vecākiem pieejamā laikā, t.sk.,
Atvērto durvju dienas, individuālas konsultācijas un vecāku sapulces. Nākamā mācību
gada pirmklasnieku vecāku sapulce notiek maijā/jūnijā-iepazīšanās ar skolu, tās
kārtību, noteikumiem, izglītības programmām, interešu izglītības programmās,
ārpusstundu pasākumiem. Septembra pirmajās nedēļās tiek organizētas sapulces
izglītojamo vecākiem pa klašu grupām, vecākiem tiek piedāvātas dažādas izglītojošas
lekcijas: “Vecāku un skolas efektīva sadarbība sākumskolas posmam” lektores
psiholoģes G.Rozenlauka un I.Grošsteina, lekcija “Pusaudžu vecumposma attīstības
īpatnības 5.-9.klases vecākiem” lektore – psiholoģe I.Krūmiņa, “Līdzi laikmetam,
bērns un tehnoloģijas-drošība interneta vidē, kur sērfo mūsu bērni?Kā rīkoties?”lektore psiholoģe-L. Bērziņa. Vecāku sapulces tiek organizētas 3 reizes gadā, katrai
sapulcei tiek piedāvātas tēmas, kas aktuālas mūsdienu vecākiem un skolēniem, lai
veicinātu sadarbības prasmes un uzlabotu mijiedarbību un sadarbību ar skolu:
mijiedarbība starp ģimeni, skolu un sabiedrību, lai radītu papildu nosacījumus bērnu
harmoniskai attīstībai, skolēna personības individuālās īpašības raksturs un
temperaments, bērnu psiholoģiskās grūtības adaptācijas periodā, skolas iekšējās
kārtības noteikumi, izglītojamo un viņu vecāku pienākumi un tiesības, izglītojamo
dienas režīms, skolas attīstības plāna prioritātes un skolas darba uzdevumi, pilsoniskā
un patriotiskā izglītība mācību procesā un skolas ikdienas dzīvē, skolas atbalsta
personāla darbība, atbalsts skolēniem un vecākiem, kā risināt bērna uzvedības
problēmas, pozitīvas audzināšanas principi un citas tēmas. Sapulcēs piedalās arī
mācību priekšmetu pedagogi, lai informētu vecākus par mācību procesu, pārbaudes
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darbu kritērijiem un rezultātiem, valsts pārbaudes darbu programmām. Vecāki tiek
informēti par skolas pārbaudes darbiem un valsts pārbaudes darbu norisi, tiek
iepazīstināti ar MK noteikumiem un VISC izstrādātajiem materiāliem par VPD
norises kartību 3., 6., 9. un 12.klasēs. Nepieciešamības gadījumos tika novadītas
individuālās tikšanās un pārrunas ar vecākiem, iesaistot gan psihologu, gan sociālo
pedagogu, gan mācību pārziņus. Sadarbībai ar vecākiem tika izmantotas arī
telefonsarunas un sarakstes e-klases pastā.
Apkopojot vecāku sapulces protokolus, var secināt, ka vecāku apmeklētība bija
pietiekami laba. Klašu audzinātāju sadarbība ar vecākiem un skolas atbalsta personālu
tika atspoguļota audzināšanas darba atskaitēs. Pasākumu kvalitāti, lietderību skola
analizē un izmanto turpmākajā darbā.
Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu, individuāli tiekas
ar vecākiem un skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, kā arī ir neattaisnoti mācību
stundu kavējumi, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Ar e-dienasgrāmatas, ežurnāla palīdzību vecākiem sniegta informācija par izglītojamo mācību sekmēm,
kavējumiem, uzvedību un attieksmi. Vecāki saņem informāciju par to, kāda palīdzība
nepieciešamības gadījumā tiek sniegta gan sociālās palīdzības dienestos, gan Skolā,
dokumentu noformēšanas noteikumi, administrācijas pieņemšanas laiki un citi
jautājumi.
Skolā darbojas Skolas Padome. Skolas Padomes sastāvā izglītojamo vecāku
pārstāvji ir vairākumā. Skolas padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus.
Skolas padome organizē ekskursijas Skolas pedagogiem, piemēram, uz Latvijas
Nacionālo bibliotēku, mākslas muzeju “Rīgas birža”. Skolas Padomes vecāki
informēti par izglītības tendencēm valstī un pasaulē, Rīgas pilsētā, informēti par
Skolas iecerēm un prioritātēm, tiek apspriesti Skolas attīstības jautājumi un vecāku
attīstības redzējums. Izglītojamo vecāku pārstāvji izstrādā un iesniedz priekšlikumus
par Skolas ikdienas darbību un Skolas tālākajām vajadzībām. Sēdes ir protokolētas.
•
•

•

Secinājumi:
Skolas vecāki tiek informēti par Skolas darbību, sniegtā informācija ir
kvalitatīva un savlaicīga.
Izglītojamo vecāki darbojas Skolas Padomē, palīdz risināt jautājumus, kas
saistīti ar Skolas darbu, piedalās pašvērtēšanas procesos. Vecāku izteiktos
priekšlikumus izskata, secinājumus izmanto turpmākajā darbībā. Skolā tiek
veicināta Skolas un izglītojamo vecāku savstarpējā sadarbība.
Skolā ir noteikta sistēma, laiks, kad vecāki var tikties ar skolas vadību, atbalsta
personālu, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Skola
organizē daudzveidīgus pasākumus vecākiem pieejamā laikā.

Turpmākā attīstība:
• Turpināt darbu pie Skolas un vecāku savstarpējās sadarbības iespējām,
nodrošinot efektīvu sadarbību dažādos līmeņos, kopīgi veicinot Skolas
izaugsmi un darbības pilnveidi.
Vērtējuma līmenis ( labi)
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4.5.

Izglītības iestādes vide.
4.5.1. Mikroklimats.

Skola veiksmīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj
jau esošās skolas tradīcijas. Skolai ir savas tradīcijas: Zinību dienas svētki, skolēnu
Pašpārvaldes diena, 18.novembra pasākums, mācību priekšmetu nedēļas, 9.12.kl.skolēnu tematiskie vakari, Kāpostu un Ābolu svētki, Atvērto durvju diena,
Meteņu un Lieldienu pasākumi, ekskursija mācību gada beigās labākajiem
izglītojamajiem, Talantu skate, Ziemassvētki un citi. Pasākumu sagatavošanā un
norisē aktīvi iesaistās izglītojamo pašpārvalde, interešu izglītības programmu
dalībnieki. Skolēni piedalās dažādās rajona, novada un republikas olimpiādēs,
konkursos, skatēs, sacensībās, skolēni un skolotāji veido pozitīvu un atpazīstamu
skolas tēlu. Pasākumi tiek plānoti, ņemot verā izglītojamo, pedagogu, vecāku
ieteikumus. Organizējot ārpusstundu pasākumus, klašu audzinātāji un pedagogi,
saskaņo pasākuma laiku un datumu, instruē izglītojamos par drošības noteikumu
ievērošanu, aizpilda pasākuma pieteikumus un maršruta lapas, norīkotas atbildīgās
personas par izglītojamo drošību un veselību. Pēc pasākuma tiek veikta tā analīze,
ieteikumus ņem vērā, organizējot nākamos pasākumus.
Skolā ir tradīcijas jauno pedagogu iepazīstināšanai ar kolektīvu, Mk vadītāja
un kolēģu atbalsts, kas palīdz iesākt metodisko darbu, plānot un analizēt paveikto.
Skolai ir sava emblēma, karogs, mājas lapa e-vidē. Mājas lapā ir informācija
par mācību procesu organizēšanu, pasākumiem, foto materiāli un tml. Skolas mājas
lapa tiek regulāri papildināta. Skolā ir izgatavoti skolu reklamējoši suvenīripildspalvas, bukleti, vizītkartes, kas tiek izmantoti skolēnu, skolas pedagogu, aktīvāko
vecāku apbalvošanai.
Skola atbalsta pozitīvu uzvedību. Skolā ir izstrādāti un darbojas skolas
iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka skolēnu tiesības, pienākumus, kā arī nosaka
disciplīnas pārkāpumu izvērtējumu, Skolas iekšējas kārtības noteikumi ir izstrādāti
atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, ir demokrātiski, tie tiek regulāri
pilnveidoti. Skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki ir iepazīstināti ar skolas
iekšējās kārtības noteikumiem un ievēro tos.
Skolas izglītojamie, skolas pedagogi un skolas darbinieki jūtas vienlīdzīgi
neatkarīgi no dzimuma, vecuma, nacionālās un reliģiskās piederības, spējām u.c.
Skola konfliktsituācijas risina taisnīgi, konstruktīvi un savlaicīgi. Pārsvarā vecāki
uzskata, ka skolotāji uzklausīs viņu viedokli, ka var atklāti runāt ar skolas
pedagogiem. Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība un
cieņa. Skolā rūpīgi analizē pārkāpumus, izvēlas nepieciešamos risinājumus
pārkāpumu un to iespējamības novēršanai. Jaunie izglītojamie un Skolas darbinieki
izjūt atbalstu, iekļaujoties Skolas dzīvē. Skolas personāls un izglītojamie savstarpēji
sadarbojas, attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un pozitīva gaisotne, par to
liecina mācību stundu, nodarbību, pasākumu vērošanas analīzes, pārrunas un
novērojumu rezultāti. Pedagogu attieksme pret izglītojamajiem ir atbalstoša. Ja
izglītojamajiem rodas grūtības, viņi tiek uzklausīti un tiek meklēts optimāls problēmas
risinājums. Pedagogi izturas taisnīgi un vienlīdzīgi pret izglītojamajiem. Skolas
izglītojamie atzīst, ka viņiem patīk Skola, šim apgalvojumam piekrīt arī vecāki.
Skola nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Skolas personāls ievēro pedagoģijas,
profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. Uzskatām, ka Skolas
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personāls ar savu rīcību nediskreditē Skolu un valsti, ievēro politisko neitralitāti
izglītības procesā, ir lojāls Latvijai un tās Satversmei.
Skolā precīzi tiek ievēroti noteikumi Skolas apmeklētājiem. Skolā attieksme
pret apmeklētājiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem vienmēr ir
laipna un korekta. Pārsvarā aptaujātie pedagogi uzskata, ka pedagogu un izglītojamo
attiecībās valda cieņa. Lielākā daļa aptaujāto pedagogu uzskata, ka skolas izglītojamie
ciena un atbalsta viens otru. Skolas vadība, atbalsta speciālisti, klašu audzinātāji,
mācību priekšmetu pedagogi aktīvi strādā pie skolēnu savstarpējo attiecību kultūras
uzlabošanas.
•
•
•
•
•

Sasniegumi:
Skolā ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas.
Skolas izglītojamie un darbinieki zina skolas iekšējās kārtības noteikumus un
cenšas tos ievērot, veidojot savstarpēji labvēlīgu, sadarbību veicinošu,
iecietīgu vidi, lai paši tajā justos komfortabli.
Skolas izglītojamie, pedagogi un skolas darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi
no dzimuma, etniskās, nacionālās un reliģiskās piederības. Konfliktsituācijas
tiek risinātas savlaicīgi un konstruktīvi.
Skolas personāls ir lojāls Latvijai un Satversmei, ievēro politisko neitralitāti
mācību un audzināšanas procesā, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas,
cilvēktiesību un humānisma principus.
Skolā valda kopības apziņas, sadarbības, cieņas atmosfēra, kas veicina skolas
tālāko attīstību. Skolā ir demokrātiska un toleranta vide.

Turpmākā attīstība:
• Pilnveidot komunikāciju starp skolu, izglītojamo vecākiem un apkārtējo
sabiedrību.
Vērtējuma līmenis ( ļoti labi)

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība.
Skolas telpu sanitārhigiēniskie apstākļi Skolas telpās ir atbilstoši izglītības
procesa prasībām. Skolā veic elektrības mērījumus, atjauno tāfeles apgaismojumu, kur
tas nepieciešams, pārbauda telpu, kāpņu ekspluatācijas drošību. Skolā ir kontroles
institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami
un pārskatāmi.
Skolas ēkā 38 kabinetos notiek mācības, 4 laboratorijas - fizikas, ķīmijas,
bioloģijas, vēstures. Skolas pedagogiem un izglītojamajiem ir pieejama bibliotēka un
lasītava ar mācību grāmatām, daiļliteratūru un metodisko literatūru, pieejama aktu
zāle un deju zāle, sporta zāle, garderobe un ēdnīca. Skolas telpas ir funkcionālas,
estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Aptaujātie vecāki uzskata, ka skola vienmēr ir
tīra un kārtīga, estētisko noformējumu vērtē kā ļoti labu. Katram kabinetam izveidota
Kabineta pase. Sanitārhigiēniskie apstākļi – apgaismojums, temperatūra un kabinetu
tīrība skolā atbilst normām.
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Atzinumi darbības turpināšanai
Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese
Maskavas 262

Maskavas 262

Atzinums

Izsniegšanas datums

Atzinums no Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
Atzinums no Veselības
inspekcijas

17.06.2018.

13.02.2019.

Izglītojamie skolas telpās var justies droši. Skolas izglītojamie, vecāki un
pedagogi piedalās apkārtnes sakopšanas talkās, Spodrības dienās, skolas noformēšanā,
aktīvi iesaistās Skolas apkārtnes veidošanā, sakopšanā un kārtības uzturēšanā telpās.
Skolas izglītojamie ir saudzīgi pret skolas īpašumu, telpām un inventāru.
Skolai piederošā teritorija ir sakopta, apzaļumota, estētiski iekārtota un
uzturēta labā kārtībā, tika izzāģētas papeles, uzstādīts apgaismojums skolas pagalmā.
Skolas teritorija ir noteikta un ierobežota. Skolas apkārtnē organizēta ceļu satiksme,
izglītojamie jūtas droši. Skolas izglītojamajiem tika organizētas drošības instruktāžas.
Pie Skolas ēkas atrodas rotaļu laukums un sporta laukums, iekšējais pagalms. Skola
piedalās Daugavas krasta tīrīšanas pasākumos. Pie skolas ēkas ir uzstādīta ceļa zīme,
kas ierobežo transporta kustību teritorijā, pa kuru pārvietojas izglītojamie, vecāki un
pedagogi. Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, ir
apstiprināts Skolas iesniegtais konkursa projekts ,,Izglītības iestāžu teritoriju
apzaļumošana”. Projekta ietvaros tiks apzaļumotas dobes pie skolas ēkas.
Skola veic remontdarbus gan ar saviem spēkiem, gan sadarbībā ar Rīgas
domes Īpašuma departamentu. (skat. tabulu)
Saviem spēkiem

Pašvaldība

2014.gads
1. Vestibils pie galvenās ieejas (piekaramie Skolas fasādes renovācija
griesti, sienu renovācija, radiatoru nomaiņa,
apgaismojums)
2. Direktores un sekretāres kabinets (reģipša
griestu likšana, sienu renovācija, radiatoru
nomaiņa, apgaismojums)
3. Logopēda kabinets (griesti, sienas, grīda,
apgaismojums)
4. Trenažieru zāle (piekaramie griesti,
sienas, flīžu grīda, starpsiena pārģērbšanās
nolūkā).
2015.gads
1.Gaišais koridors 1.stāvā (sienu renovācija, Teritorijas labiekārtošana
radiatoru nomaiņa)
2.Kāpņu pārējas ( no pagrabstāva līdz
2.stāvam) (griesti, sienas, grīda-linolejs vai
lamināts)
3.Informātikas kabinets (griesti, sienas,
grīda-linolejs vai lamināts)
4.Matemātikas kabinets (piekaramie griesti,
sienas, grīda)
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2016.gads
1.Gaišais koridors 1.un 2.stāvā (sienu Sporta
laukums,
aktu
zāle,
renovācija, radiatoru maiņa)
ugunsdrošības
sistēma,
2.Kabineti 2.stāvā
elektroinstalācija, ventilācija sporta
zālē)
2017.gads
1.Skolas kabineti (remonts, aprīkojums,
mēbeles): mūzikas kabinets, sākumskolas
kabineti,
latviešu
valodas
kabineti,
svešvalodas kabinets
2.Aizkari 2.stāvā, 3.stāvā.
3.Grīdas restaurācija sporta zālē
2018.gads
1.Koridors 1.stāvā, koridors 2.stāvā, Interaktīvā tāfele, 204.kabinets.
vestibils pie centraldurvīm.
Interaktīvā tāfele, 212.kabinets.
2. 204., 215.kabuneti (griesti, sienas, grīda- Evakuācijas durvju aprīkošana,
linolejs vai lamināts)
atbilstoši prasībām.
3. Nomainīti radiatori 109., 111.kabinetos
4. Aprīkojums un
mēbeles 117.,
204.kabinetos
2019.gads
Skolas mācību kabineti: 216.kab, 213.kab., Evakuācijas durvju
001.kab.(remonts, aprīkojums, mēbeles)
atbilstoši prasībām.
Nomainīta grīda klasē: 119.,104.kabineti.
Nomainīti skolotāju galdi un skolotāja
krēsli.
Koka grīdu segumu renovācija; skolas zāle,
skolas sporta zāle, skolotāju istaba, skolas
kancelējas kabinets, 111. kabinets.
Sienu krāsošana, skolas sporta zāle un 004.
kabinets.
Multimediju projektors (jauns),
216.kabinets.
Multimediju
projektoru
montāža:
003.kabinets, 304.kabinets

aprīkošana,

Skolā gandrīz visi mācību kabineti modernizēti ar IT. Visas mācību telpas ir
nodrošinātās ar datoriem un piekļuvi internetam, vairākās klasēs ir multimediju
projektori (26 projektori), ekrāni, video tehnika Skolas resursos ir 10 interaktīvās
tāfeles.
Skolas katrā stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni.
Skolā ir iespēja stundas organizēt svaigā gaisā. Skolas vidē tiek veicināta
ilgtspējīga attīstība-resursu taupīga izmantošana, droša, veselīga un dabai draudzīga
rīcība.
•

Sasniegumi:
Skolas telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai, ir funkcionālas,
estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, sanitārhigiēniskie apstākļi Skolas telpās
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•
•

•
•

ir atbilstoši mācību un audzināšanas procesa prasībām. Skolas telpas ir
piemērotas mācību vajadzībām.
Ļoti laba sporta zāle, aktu zāle, deju zāle, ēdamzāle, mācību kabineti labi
sakārtoti. Pārsvarā visi Skolas mācību kabineti ir modernizēti ar mūsdienīgām
IT (multimediju projektori, interaktīvas tāfeles).
Skolas izglītojamie jūtas droši Skolas telpās un teritorijā, ir saudzīgi pret
skolas īpašumu, telpām un inventāru.
Turpmākā attīstība:
Turpināt sadarbību ar Rīgas pašvaldību Skolas sporta laukuma modernizēšanā.
Turpināt darbu pie fiziskās vides pilnveidošanas aspektiem, nodrošinot iespēju
Skolas pedagogiem stundas ietvaros izmantot daudzveidīgas mācību darba
formas, dodot iespēju skolēniem strādāt individuāli un grupās, darboties pie
starpdisciplināriem uzdevumiem ilgākā laika posmā, izmantojot bibliotēku,
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citus resursus darba veikšanai.
Vērtējuma līmenis (ļoti labi)

4.6.

Izglītības iestādes resursi.

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.
Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Skolas telpu
iekārtojums atbilsts izglītojamo skaitam, izglītības programmas specifikai, izglītojamo
vecumam, augumam un nodrošina sekmīgu izglītības programmu realizēšanu. Ir
telpas skolas atbalsta personālam. Atsevišķu telpu nodrošinājums dod iespēju veikt
konsultatīvo darbu. Skolas telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa
prasībām. Mācību telpas ir maksimāli noslogotas.
Skolā ir kabinetu sistēma, uz telpu durvīm ir norādes, telpas atbilstošas
darbam. Ir noteikti kabinetu vadītāji, kas atbildīgi par mācību tehniskajiem
līdzekļiem, kas atrodas kabinetos. Pakāpeniski tiek atjaunotas klašu mēbeles. Mēbeļu
un tehnisko līdzekļu bojājumi tiek novērsti. Skola nodrošina ar izglītības programmu
specifikai un apguvei atbilstošiem tehniskiem līdzekļiem un materiāliem, iekārtām,
aprīkojumu, tie ir pieejami un droši lietošanai, notiek to regulāra apkope un remonts.
Klasēs ir televizori, magnetofoni, datori, projektori, ekrāni, interneta pieslēgums,
biroja tehnika. Skolas darbinieki iesaistās nepieciešamo mācību tehnisko līdzekļu
kabinetu bāzes pilnveidošanas plānošanā MK ietvaros un individuālās sarunās ar
Skolas vadību, izsaka priekšlikumus mācību materiālu un tehniskā inventāra iegādei,
kabinetu labiekārtošanai, sporta inventāra iegādei. Skolā regulāri notiek
inventarizācija, materiāltehnisko līdzekļu apskate un remonts, ir zināma to atrašanās
vieta, atbildīgās personas. Skola efektīvi izmanto materiāltehniskos resursus. Skolā ir
2 datoru klases, mobila datorklase un balsošanas sistēma, ir pieejams patstāvīgais
interneta pieslēgums. Skolas kabinetos ir interaktīvās tāfeles - 10, datori - 101,
multimediju projektori - 26.
Skola nodrošina ar izglītības programmas apguvei atbilstošu mācību literatūru,
papildliteratūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību
līdzekļiem un resursiem, izdales materiāliem un metodiskajiem līdzekļiem pedagogu
vajadzībām utt., tie ir pieejami lietošanai, tos pārskata un papildina. Skolā ir skolas
bibliotēka, lasītava, kas nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām, arī ar daiļliteratūru,
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skolas pedagogus ar pedagoģisko un metodisko literatūru. Visi skolas izglītojamie ir
nodrošināti ar mācību grāmatām, darba burtnīcām. No valsts un pašvaldības
finansējuma skolas bibliotēkas fonds tika regulāri papildināts un paplašināts ar
mācību un daiļliteratūras grāmatām, darba burtnīcām, uzskates līdzekļiem, izdales
materiāliem, digitālajiem mācību līdzekļiem un resursiem, fonda papildināšana un
atjaunināšana tiek plānota MK, MP. Skolā ir pieejama jaunākā prese, kas saistīta ar
pedagoģiju, psiholoģiju un metodiku. Katru gadu bibliotēka abonē tādus periodiskos
izdevumus kā “Junoir, ”Vēsture”, “Izglītība un kultūra”, “Sports”, kuros skolēni var
sameklēt interesantus faktus un jaunāko informāciju. Katru gadu Skola iepērk jaunas
mācību grāmatas, tiek mainītas vecās un nolietotās uz jaunām, iepērk darba burtnīcas
un didaktiskos materiālus. Digitālie resursi mācību priekšmetiem (matemātika, fizika,
ķīmija, bioloģija): mācību grāmata, darba lapas, izdales materiāli un tml. Skolas
bibliotekāre sadarbojas ar pedagogiem, MK vadītājiem, konsultē par pieejamo
literatūru, organizē Skolas izglītojamiem Rīgas Centrālās bibliotēkas Daugavas
filiālbibliotēkas mācību ekskursijas, organizē Skolā bibliotēkas nedēļu, makulatūras
vākšanas akcijas. Pārsvarā lielākā daļa no aptaujātiem vecākiem uzskata, ka skola
nodrošina visus mācību darbam nepieciešamos mācību līdzekļus.
Skolā ir iekārtota sporta bāze sporta nodarbību organizēšanai. Sporta zāle,
sanitārie mezgli ir pilnīgi izremontēti un modernizēti, ir dušas telpas. Pie skolas ir
stadions, futbola laukums, volejbola laukums, rotaļlaukums. Skolā ir piemērotas
telpas ārpusstundu nodarbībām un pasākumiem, fakultatīvās un pulciņu nodarbības
notiek Skolas telpās. Ārpusstundu darbs notiek aktu zālē, sporta zālē, deju zālē un
klašu telpās.
Sasniegumi:
• Skola nodrošina ar izglītības programmu specifikai un apguvei atbilstošu
mācību literatūru, papildliteratūru, daiļliteratūru, metodiskajiem līdzekļiem,
atbilstošiem tehniskiem līdzekļiem, atbilstošām IKT, tās tiek pilnveidotas. ir
visi nepieciešamie izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie
materiāltehniskie resursi, t.sk. IKT.
• Skolā ir visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, atbilstīga
sporta zāle, datoru klases, Skolai ir funkcionāla aktu zāle, bibliotēka, deju zāle,
sakopta skolas ēdnīca, optimāls telpu piepildījums un noslogojums.
• Skolas rīcībā esošie līdzekļi tiek optimāli un lietderīgi izmantoti.
Turpmākā attīstība:
• Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu (t.sk. informācijas
tehnoloģijas)
pilnveidošana
mūsdienīga
mācību
procesa
nodrošināšanai.
Vērtējuma līmenis (ļoti labi)

4.6.2. Personālresursi.
Skola nodrošina programmu īstenošanai atbilstošo pedagoģisko un atbalsta
personālu. Skolā strādā 80 darbinieki, no tiem 55 pedagogi, 1 medicīnas darbinieks un
24 tehniskie darbinieki.
Skolas vadību nodrošina Skolas direktors, 4 vietnieki izglītības jomā un
direktores vietnieks administratīvi - saimnieciskajā darbā.
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Visu Skolā strādājošo pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo
aktu prasībām. Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts ar atbilstošu izglītību.
Pedagogu kvalifikācija(01.09.18.)

4%

5%

Augstākā pedagoģiskā
(50 pedagogi)

Augstāka izglītība (3
pedagogi)

91%

Cita izglītība (2 pedagogi)

Skolā ir 20 strādājošu pedagogu ar maģistra grādu. Skolas pedagogi turpina
savu izglītību: 3-LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, 1 - Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā.
Lielākā daļa Skolas pedagogu ieguva papildizglītību (sertifikāti) un tiesības
mācīt pirmsskolā, sākumskolā, latviešu valodā, informātikā, matemātikā, ģeogrāfijā,
speciālajā izglītībā.
Skola apkopo informāciju par pedagoģisko sadalījumu pēc vecuma, darba
stāža, vecuma. (skat. diagrammas).
Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma (01.09.18.)

458
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12

12

34

4

Pedagogu skaits

24 gadi un…
25-29 gadi
30-34 gadi
35-39gadi
40-44 gadi
45-49 gadi
50-54 gadi
55-59 gadi
60-64 gadi
65 un vecāki

20
10
0

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam (01.09.18.)
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1
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Pedagogu
skaits

Pedagogu sadalījums pēc dzimuma (01.09.18.)

9%
Vīrieši (5 ped.)

91%

Sievietes (50 ped.)

Analīzes rezultāti liecina, ka Skolai ir nepieciešamie cilvēkresursi izglītības
programmu realizācijai. Pedagogu darba slodze ir optimāla izglītības programmu
realizēšanai. Slēdzot līgumu, skolotāji iepazīstas un paraksta savu darba aprakstu.
Skolas pedagoģiskais kolektīvs pārsvarā ir stabils, novērojama kadru maiņa latviešu
valodas pedagogu skaitā. Skolā strādā psihologs, logopēdi, sociālais pedagogs,
speciālie pedagogi, kas zina savus darba pienākumus, katram ir noteikts darba laiks.
Atbalsta speciālisti par savu darbu informē skolotājus, vecākus, skolēnus. Jebkuram
skolēnam un vecākam ir iespējas saņemt konsultācijas.
Skolā ir 32 klašu komplekti, kuros kopā ir 538 skolēni.(01.09.2018.). Skolas
vadība savlaicīgi plāno personāla resursus, izmaiņas personāla resursos ir pamatotas.
Skolā ir izveidota un darbojas Skolas metodiskā padome. Visi skolotāji darbojas
metodiskajās komisijās, dalās pieredzē skolas MK sanāksmēs, apspriež tālākizglītības
vajadzības un iespējas, tiek veikts darbs pie skolas metodiskās tēmas. Skolā darbojas
bilingvālās izglītības konsultatīvā grupa. Skolā ir iespēja popularizēt savu pieredzi un
iepazīt citu kolēģu darba pieredzi, notiek MK priekšmetu nedēļas, meistarklases,
atklātās mācību stundas. Pedagogi profesionāli izpilda savu darbu, ir orientēti uz
nepārtrauktu savas kvalifikācijas pilnveidi, attīstību un radošu darbību.
Skolas pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā
pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir izstrādāts pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides plāns, to izpilda, analizē un aktualizē. Tālākizglītības
vajadzības tiek plānotas vismaz 3 gadu robežās. Personāla tālākizglītība tiek
izvērtēta, regulāri tiek papildināta VIIS datu bāze. Skolas pedagogi tiek regulāri
informēti pat tālākizglītības iespējām. Lielākā daļa Skolas pedagogu atzīst, ka skolas
vadība atbalsta skolotāju tālākizglītību. Gandrīz visi skolas pedagogi regulāri
pilnveido savu tālākizglītību, iegūtās zināšanas, kompetences, idejas un jauninājumus
mācību metodikā Skolas pedagogi izmanto metodikas pilnveidē, mācību stundu
plānošanā, labas prakses popularizēšanas pasākumos.
Astoņu gadu laikā ir redzama pozitīva tendence pedagogu profesionālās
pilnveides aspektā. (informācija par 2011./12. - 2018./2019. m.g.) (skat.tabulu).
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Rīgas 51.vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide.
Tālākizglītības pasākumu apmeklējumu skaits
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Skola darbojas kā mācīšanās organizācija, tajā skolēni, skolotāji, vecāki,
Skolas vadība un pārējais personāls individuāli un kopīgi mācās, lai sasniegtu savus
un kopējos mērķus. Visi pedagogi piedalījās pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanas mācībās skolā organizētājos kursos, visi pedagogi pilnveidoja savu
tālākizglītību bērnu tiesību aizsardzības jomā, pilnveido savu profesionālo
kompetenci audzināšanas jautājumos. Skolā regulāri notiek tālākizglītības pasākumi,
atklātās stundas un meistarklases, tiek veicināta pedagogu sadarbība, labās prakses
popularizēšana un pieredzes apmaiņa, metodisko ieteikumu izstrāde, organizējot
Skolas seminārus, sēdes, konferences.
Mācību gads
2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g.

Aktivitāte
20.09.16. Seminārs “Jaunākās mūsdienīgu tehnoloģijas
vērtēšanas sistēmas pilnveidošanā”.
11.04.17. Pedagoģiskās padomes sēde “Mūsdienīga
bilingvālā stunda digitālajā laikmetā: realitāte,
iespējas, izaicinājumi un risinājumi”.
28.11.17. Konference “Pilsoniskas audzināšanas
kompetences īstenošana latviešu valodas stundās un
bilingvālās izglītības procesa pilnveidošanā”.
12.03.18. Pedagoģiskās padomes sēde “Mācīšanās
stratēģijas: aktīvā mācīšanās, kā viena no
mūsdienīgām izglītības tendencēm”.
27.11.18. Seminārs-praktikums”Latvijas simtgadeiespēja redzēt, dzirdēt, domāt”.
16.04.19. Pedagoģiskās padomes sēde “Kvalitatīvs un
atbalstošs izglītības process, kas orientēts uz katra
izglītojamā sadarbības un līdzdalības prasmju
attīstīšanu”.
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Skola ir atvērta sadarbības partneriem. Skolas vadība aktīvi atbalsta pedagogu
dalību projektos, Rīgas pilsētas un valsts aktivitātēs.
Nr.

Projekts/Aktivitāte

Norises laiks

1.

Eiropas komisijas programma “Skolas piens” (no
oktobra). Eiropas komisijas programma “Skolas
auglis” (no novembra).

Visu mācību gadu
kl.audzinātāji, skolas medmāsa,
sociālais pedagogs

2.

Projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!-daudzveidīgi un
pieejami veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi”.(spēles, rotaļas pagarinātajā
dienas grupā)

Katru otrdienu un ceturtdienu
plkst.12.45.-14.15
Septembris 2017.g./decembris 2018.g
1.-2.klases, sporta pedagogs

3.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”

3 pedagogi karjeras konsultanti
no 2016./2017.m.g.

4.

Eiropas Sociālā fonda projekts, IKVD, IZM
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”

Klašu audzinātāji, skolas atbalsta
speciālisti. Projekta īstenošanas
laiks: 03./2017. – 12./2022.

5.

Projekts “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola”,
organizē Eiropas Parlamenta Informācijas biroja
Latvijā.
Skolas aktivitāte, projekts, adaptācijas nodarbības
pirmsskolas audzēkņiem “Pirmie soļi skolā”
Rīgas skolu Pašpārvaldes jauniešu projekts “Kopā
vienoti”.
LTSP projekts “Latvijas veselības nedēļa 2019”
jeb starptautiskais projekts “Now We MOVE”
International conference of students, Projekt work
of mathematics, economiks and information
Technologies,
Šiauliu
Simono
Daukanto
gimnazija.
Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs
skolēnu skatuves runas konkurss

no 2016./2017.m.g.
Skolas
vadības
komanda,
vidusskolas skolēni, 2 pedagogi
Katru ceturtdienu septembrisaprīlis, sākumskolas pedagogi
Skolas pāšpārvalde

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Rīgas domes Labklājības departaments, lekcija 1.9.klašu skolēnu vecākiem: “Jauno tehnoloģiju
iespējas teorijā un praksē, lekcijas konkrēto klašu
skolēnu vecākiem “Par bērna psiho emocionālās
veselības veicināšanu”.
Sadarbība ar LVA. Profesionālās pilnveides
pasākumi
organizēti skolā: metodikas kursi
“Latviešu valodas apguves sākumskolā: atbalsts
pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā
vidē”; kursi skolas pedagogiem latviešu valodas
prasmes pilnveidei un nostiprināšanai C1 līmenī
un šo prasmju paaugstināšanai līdz C2 līmenim;
kursi latviešu valodas skolotājiem pamatskolā un
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Maijs
2019.gada,
3
sporta
pedagogi, 1.-9.klašu audzinātāji.
2019.gads marts, 1 pedagogs un 3
izglītojamie.
Tradicionāli katru mācību gadu,
iesaistās latviešu un krievu valodas
pedagogi, 1.-12.klašu izglītojamie
1.-9.klašu skolēnu vecāki, 1.9.klašu audzinātāji
3.a, 3.b, 3.l, 2.a, 2.b, 5.b, 7.b, 6.a,
6.b klases
16 pedagogi, janvāris- marts 2019.

2019.gads 2.pusgads, 18 pedagogi.

2018./2019.m.g.

novembris-

vidusskolā “Kā mācīt un mācīties latviešu valodu
aktīvā darbībā un sadarbībā”.

janvāris 3 pedagogi.

13.

Sadarbība ar Slimību profilakses un kontroles
centru traumatisma profilakses kampaņa “Drošība
mājās un sabiedriskajās vietās”, saturīgas un
lietderīgas nodarbības.

1.klašu skolēni un sākumskolas
pedagogi.

14.

RIIMC sadarbībā ar RD IKSD projekts
“Efektīvā stunda latviešu valodā”. Mērķis:
palīdzēt pedagogiem sagatavoties priekšmeta
mācīšanai latviešu valodā, veidojot tādas mācību
stundas, kas attīstītu skolēnu patstāvīgas
mācīšanās prasmes
un īstenotu kompetencēs balstītas mācības.

no 2018.gada septembra līdz
2019.gada jūnijam, 2 pedagogi

15.

Sadarbībā ar RD IKSD, Rīgas satiksmi,
programma “Skolas autobuss”
Latvijas simtgades projekts „Latvijas skolas
soma”. Mērķis: dot iespēju katram skolas bērnam
ikvienā Latvijas malā klātienē iepazīt Latvijas
kultūras, vēstures, zinātnes un dabas vērtības.
Skolu sadarbības projekts:”DARĪT KOPĀ”
Sadarbības partneri RD IKSD, RIIMC, Rīgas
Lietuviešu
vidusskola
British
Council
pārstāvniecība Latvijā. Mērķis:
veicināt
sadarbību starp latviešu un mazākumtautību
skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību
procesa organizācijas un vadības kvalitātes
pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas
ieviešanai 2020./2021. mācību gadā-starp viena
vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības
komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c.,
mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā
arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un
idejas.
Latvijas
Olimpiskās
komitejas
projekts
“Sporto
visa
klase”.

Visu mācību gadu, 1.-12.klāšu
skolēni, skolas pedagogi.
no 2018. līdz 2021. gadam
1.-12.klašu skolēni, skolas pedagogi

16.

17.

no 2019.gads augusta
skolas pedagogi, 7.klašu skolēni

2019.gads jīnijs, pieteikums
3.b klase, 2 sporta pedagogi, 3.b
klases audzinātāja
Skolā ir ieviesta skolvadības sistēma „E-klase”, ar tās palīdzību tika
nodrošināta pedagoģiskā procesā nepieciešamā dokumentācija.
2018./2019.m.g. Skola īstenoja pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas procesu, atbilstoši MK noteikumiem Nr.501, 22.08.17. “Pedagogu
profesionālas darbības novērtēšanas organizēšanas kārtība”: 2 pakāpi ieguva 13 skolas
pedagogi, 3 pakāpi ieguva 17 skolas pedagogi,
Skolas personāla tālākizglītības efektivitāte tiek sistemātiski izvērtēta. MP,
MK un pedagoģiskās padomes sēdēs, pilsētas semināros pedagogi un Skolas vadība
regulāri apmainās ar tālākizglītībā gūto informāciju. Pedagogu tālākizglītībā efektīvi
izmanto pašas skolas pedagogu zināšanas un pieredzi, piedaloties skolas zinātniski
metodiskajos semināros un sekmīgi pielietojot tās izglītības procesā.

18.
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Sasniegumi:
• Skolai ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais kvalificēts
pedagoģiskais personāls un atbalsta personāls. Skolas pedagogu izglītība un
profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu
prasībām.
• Skolas pedagogu tālākizglītība tiek plānota un koordinēta. Pedagogi izmanto
tālākizglītības un profesionālās pilnveides piedāvājumus. Iegūtās zināšanas
pedagogi izmanto, ieviešot jauninājumus mācību priekšmetu saturā un
metodikas pilnveidē, kā arī dalās pieredzē ar kolēģiem.
• Skolas vadība saskata, atbalsta pedagogu profesionālās pilnveides
nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai
un sniedz
nepieciešamo atbalstu.
Turpmākā attīstība
• Izglītot Skolas pedagogus par kompetenču pieeju mācību saturā.
• Paplašināt iespēju pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci
tālākizglītības programmās, ZPD, projektu izstrādē un īstenošanā, piedalīšanos
profesionālos konkursos.
Vērtējuma līmenis (ļoti labi)

4.7.

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana.

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.
Skolas vadība plāno, organizē, koordinē skolas un skolas pedagogu darbu un
tā izvērtēšanu. Tas ir nepārtrauks vadības process visos skolas līmeņos, kas notiek
atbilstoši skolas noteiktajām prioritātēm. Skolas pašvērtēšanā piedalās Skolas
personāls, izglītojamie, vecāki, Skolas padome, atbalsta personāls.
Skolas pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. Skolas pašvērtēšanas
process virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā skolas darba jomā. Pašvērtēšanā
konstatētos sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus Skolas personāls zina un
izmanto, plānojot turpmāko attīstību. Skolas vadība noteiktā laika periodā organizē un
īsteno kontroli un vērtēšanu visas skolas darba jomās. Darba vērtēšanai izvēlās
dažādas darba formas un metodes: anketēšanu, sanāksmes, individuālās pārrunas.
Ikgadējā augusta pedagoģiskās padomes sēdē tiek aktualizēts Skolas darbs iepriekšējā
mācību gadā, noteiktas prioritātes, izvirzīti uzdevumi nākamajam mācību gadam.
Skolas personāla darbs tiek kontrolēts un pārraudzīts, atbalstīts. Skolas analīzē
iesaistīti kopā ar Skolas vadību, MK vadītāji, atbalsta personāls, pedagogi. Skolas
vadība mudina skolas darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Skolā ir izstrādātas
pašvērtēšanas lapas pedagogiem. Katrs skolas pedagogs mācību gada beigās,
pamatojoties uz faktiem un pierādījumiem, veic sava darba pašvērtējumu. Pedagogu
pašvērtējumi tiek izskatīti MK, veidojot komisiju kopīgo pašvērtējumu. Skolā arī ir
izstrādātas pašvērtējuma lapas skolēniem. Klašu audzinātāji apkopo mācību semestra
beigās informāciju, analizē un sniedz rezultātus skolas vadībai audzināšanas jomā.
Skolā ir klašu audzinātāju darba portfolio.
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Skolas vadība vada un analizē iegūtos darba rezultātus, lai apzinātu Skolas
darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Vērtēšanā iegūtā informācija tālāk
tiek izmantota turpmāk Skolas darba plānošanā.
Skolas pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots Skolas tīmekļa vietnē.
Skolā ir izstrādāts attīstības plāns, kas veidots, balstoties uz Skolas
pamatmērķiem un iepriekšējā perioda darba izvērtējumu. Skolā trim gadiem ir
noteiktas attīstības prioritātes. Attīstības plāna izstrādē piedalījās Skolas vadība, tā
notika arī skolas Padomes sēdē, skolas pedagoģiskajā padomē. Lielākā daļa aptaujāto
pedagogu uzskata, ka Skolas vadība kopā ar pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem
analīzē darbu, izvirza turpmākās darba attīstības prioritātes, nodrošina informāciju par
Skolas darba plānošanu, pieņemtajiem lēmumiem, pedagogi atzīst, ka ir iesaistīti
kopīgu mērķu izstrādē. Skolas attīstības plāns ir saskaņots ar RD IKSD. Attīstības
plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, ar to var iepazīties skolas tīmekļa
vietnē.
Sasniegumi:
• Skolas pašvērtējums ir strukturēts un plānots, tas ir pieejams visiem.
• Skola organizē un īsteno kontroli un izvērtēšanu dažādos skolas darbības
aspektos.
• Skolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms.
• Skolas attīstības plānošanā piedalās Skolas darbinieki, izglītojamie, Skolas
padome, Skolas dibinātājs iesaistīts Skolas attīstības plānošanā.
Turpmākā attīstība:
• Turpināt darbu pie Skolas pašnovērtējuma aspektiem, motivējot visus Skolas
darbiniekus iesaistīties skolas vērtēšanas un attīstības plānošanas procesā,
izmantojot Edurio platformu pašnovērtējuma procesā.
Vērtējuma līmenis (ļoti labi)
4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.
Skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši skolas lietu nomenklatūrai. Skolas
darbu nosaka Skolas nolikums un citi izdotie iekšējie dokumenti. Skolas iekšējie
normatīvie akti izstrādāti un pieņemti demokrātiski.
Skolā ir vadības struktūra. Ir direktore, vietnieki izglītības jomā, saimniecisko
darbu organizē direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos. Skolas vadības
struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, kontrolē
un izvērtē rezultātus. Direktores vietnieku darbs nodrošina pilnvērtīgu skolas darbību
un visu izglītības pakalpojumu sniegšanu atbilstīgi skolas nolikumam un citiem
normatīvajiem aktiem. Direktores vietnieki iecelti, ievērojot viņu kvalifikāciju,
pieredzi un skolas vajadzības. Vietnieku darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas
ir noteiktas amatu aprakstos. Direktores vietnieki pārrauga Skolas personāla
pienākumu izpildi.
Skolas direktors apstiprina metodisko komisiju vadītājus, MK sastāvu un citas
dažāda līmeņa atbildīgās personas, precizējot tiem pienākumus un atbildības jomas,
atbilstoši valstij noteiktajai kārtībai un likumdošanai. Skolas personāls zina savus
pienākumus un tiesības, tie ir noteikti amatu aprakstos.
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Skolas vadība organizē iekšējās pārraudzības pasākumus skolā, kā arī strādā
pie kvalitātes vadības sistēmas pilnveides. Skolas vadība ir iepazinusi katra darbinieka
darba pieredzi, profesionālo kompetenci, spējas un stiprās puses un atbilstīgi tām
sadala pienākumus, slodzes un papildpienākumus. Pienākumi starp darbiniekiem,
slodzes starp pedagogiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības
programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, personāla
pieredzi un kvalifikāciju. Iekšējās kontroles pasākumi ir iekļauti darba plānā un ar
tiem iepazīstināti skolas darbinieki. Skolas vadības sanāksmes ir plānotas un notiek
regulāri, ir dokumentētas. Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar Skolas
personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Skolas vadība koordinē Skolas
metodisko komisiju darbu, pārsvarā skolas pedagogu atzīst, ka metodisko komisiju
vadītāji veic viņiem uzticētos pienākumus un nodrošina saikni starp skolas vadību un
skolotājiem. Skolas vadība nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu un uzvedības
analīzi, sadarbojas ar Skolas padomi un ar Skolas izglītojamo pašpārvaldi. Skolas
vadība sava darbībā ievēro un veicina gan izglītojamo, gan personālu ievērot
vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un
Satversmei, un ētikas normas.
Skolas direktore ievieš jauninājumus izglītības iestādes darbības un kultūras
pilnveidei. Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus
un pārrauga to izpildi. Skolas direktore pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi Skolā,
veicina personāla izpratni par Skolas mērķu sasniegšanu. Skolas direktore aktīvi
sadarbojas ar Skolas padomi. Skolas Padomes sanāksmes ir plānotas un notiek
regulāri, sanāksmes ir dokumentētas. Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu
par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas skolas
direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem, saglabājot
atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Gandrīz visi Skolas darbinieki atzīst, ka
direktore ir profesionāla vadītāja, organizē un lietišķi vada skolas sanāksmes, sēdes,
deleģē funkcijas un panāk to izpildi, kompetenta skolas vadībā un ieinteresēta skolas
darbā. Pedagogi atzīst, ka direktore atbalsta skolotāju tālākizglītību, veicina un
atbalsta sadarbību, ir radoša pozitīvo pārmaiņu ieviešanā, saskaņā ar skolas
stratēģijām, iesaistot arī skolas kolektīvu radošā darbībā. Lielākā daļa pedagogu atzīst,
ka direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolēniem, visi skolotāji atzīst, ka
direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar darbiniekiem, pedagogi atzīst, ka
direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar vecākiem.
Skolas vadība profesionāli veic viņiem uzticētus pienākumus, veiksmīgi
sadarbojas savā starpā. Skolas darbiniekiem, vecākiem, izglītojamajiem ir iespējas
brīvi komunicēt ar Skolas vadību. Skolas darbinieki uzskata, ka Skolas vadība
objektīvi novērtē savu un citu darbinieku darbu, atzīst, ka vadība rūpējas par skolas
prestižu un tēlu sabiedrībā.
Sasniegumi:
• Skolā ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu
prasībām. Dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
• Skolā noteikta vadības organizatoriskā struktūra un katra vadītāja
kompetences joma. Vadības struktūra ir skaidra un visiem zināma, pienākumu
sadale sekmē darba efektivitāti.
• Skolas vadība strādā kā komanda, kas vienoti virzās uz mērķiem, spēj motivēt
personālu, komanda, kas atbalsta, plāno un ievieš inovācijas. Skolas vadība
ievēro demokrātijas vērtības, lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei.
• Skolas direktore deleģē pienākumus, konsultējas ar vadības komandu un
skolas pedagogiem pirms lēmumu pieņemšanas. Skolas direktore ievieš
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jauninājumus, pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi, veicina personāla
izaugsmi, izpratni par Skolas mērķu sasniegšanu.
Turpmākā attīstība:
• Turpināt darbu pie pārmaiņu un inovāciju kultūras ieviešanas Skolā, lai būtu
profesionālais dialogs, sadarbība un pieredzes apmaiņa, partnerattiecības ar
citām skolām, vecākiem, vietējo sabiedrību, uzņēmējiem, valsts pārvaldi,
sabiedriskajām organizācijām.
Vērtējuma līmenis (ļoti labi)
4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.
Skola sadarbojas ar citām iestādēm skolas attīstības prioritāšu īstenošanai.
Skola mērķtiecīgi organizē sadarbību ar Valsts institūcijām un nevalstiskajām
organizācijām (skat. arī nodaļu “Personālresursi”):
• Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu - dokumentu aprite
Skolas darba plānošanas, attīstības organizācijas un kontroles nodrošināšanai,
finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana u.c.
• Rīgas domes Īpašuma departamentu - skolas ēkas apsaimniekošana un
remonti.
• Rīgas Austrumu izpilddirekcija
• VISC- mācību satura nodrošināšana, Valsts pārbaudes darbu organizēšana;
projekti.
• VIIS - elektronisko dokumentu apmaiņa, Skolas datu bāze.
• RIIMC - skolotāju tālākizglītības kursu nodrošināšana, projekti
• IKVD- projekti, atbalsts skolvadībā, analītiskās izpētes, padomi
izglītojamajiem un vecākiem.
• RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi – interešu izglītības programmu
realizēšanai.
• Valsts un pašvaldības policiju - skolas teritorijā dežurē pašvaldības policists,
atbalsts skolēniem;
• Rīgas bāriņtiesa – ģimenes jautājumu konsultācijas, atbalsts skolēniem;
• Sociālais dienests – skolēnu ģimeņu problēma risināšana, konsultācijas.
• P.Stradiņa universitātes klīniskā slimnīca “Zobārstniecības un sejas ķirurģijas
centrs” - skolēnu zobu pārbaude un lekcijas.
• SIA “OPTIKA KK” - acu pārbaude un lekcijas.
• SIA “Bērnu Veselības centrs “Ķengarags” – atbalsts skolēniem, konsultācijas;
• Latvijas Sarkanais Krusts – pirmās palīdzības sniegšana, skolēnu sacensības,
konsultācijas.
• Latvijas infektoloģijas centrs – rekomendācijas, konsultācijas.
• Augstskolas, profesionālas mācību iestādes un dažādi uzņēmumi - karjeras
jautājumos.
• SIA “DEAC” - e-žurnāla darbības nodrošināšana.
• SIA „NANO IT” – informācijas tehnoloģijas;
• SIA “Alius”-WEB IZVEIDOŠANA, mājas lapas izstrāde.
• Sadarbība ar firmu SIA “Verniks” - ēdināšanas pakalpojumi.
• Sadarbība ar Rīgas skolām un PII (172., 193., “Zilbīte”).
Sasniegumi:
• Skolai ir laba sadarbība ar valsts institūcijām un citām sabiedriskajām
organizācijām.
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Turpmākā attīstība: attīstīt Skolas starptautisko sadarbību ar izglītības iestādēm
citās valstīs.
Vērtējuma līmenis: (ļoti labi)
5.

Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgākais, specifiskais).

Skolas direktore Nadežda Akopjana apbalvota ar Triju Zvaigžņu Ordeni par
sevišķiem nopelniem izglītības, kultūras un sabiedriskajā darbā.
Skolas pedagogi par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos tiek apbalvoti ar
atzinības rakstiem, diplomiem. Skolā divi pedagogi bioloģijas skolotāja Ella
Haritonova un ķīmijas skolotāja Svetlana Curbunova ir apbalvoti ar „Zelta
pildspalvu”.
Lai motivētu un atbalstītu olimpiāžu uzvarētājus un interešu izglītības pulciņu
dalībniekus, katru gadu tiek rīkotas ekskursijas.
Skolas fiziskā vide ir sakopta, ir izveidots Rīgas 51.vidusskolas rotaļu laukums,
kurš ir atvērts apkaimes iedzīvotājiem.
Skola aktīvi sadarbojas ar Latgales priekšpilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēm. Sadarbība tiek plānota, ir izstrādāti sadarbības plāni ar 172. pirmsskolas
izglītības iestādi, ar 193. pirmsskolas izglītības iestādi, ar pirmsskolas izglītības
iestādēm “Zilbīte” un “Saulespuķe”. Sadarbības ietvaros skolas pedagogi apmeklē
vecāku sapulces pirmsskolas izglītības iestādēs. Skolas sākumskolas pedagogi
organizē atklātās stundas pirmsskolas un sākumskolas izglītības satura pēctecības
jautājumos. Skola organizē Atvērto durvju dienas pirmsskolas pedagogiem, kā arī
pirmsskolas audzēkņiem un viņu vecākiem.
Skolā darbojas bilingvālās izglītības konsultatīvā grupa.
Katru gadu notiek pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm
(Čehiju, Ungāriju, Zviedriju, Dāniju, Lielbritāniju, Spāniju, Itāliju, Franciju,
Ukrainu).
Katru gadu Skolas absolventi saņem atzinības rakstus no Ministru prezidenta,
par teicamām mācībām un sasniegumiem mācību olimpiādēs.
Katru gadu Skola saņem pateicības rakstus no Latvijas augstskolām (ISMA,
RTU, RSU) par labu Skolas absolventu sagatavošanas līmeni.
6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).
Pamatjoma
Mācību satursiestādes īstenotās
izglītības
programmas

Sasniegumi
Skola īsteno 3 licencētas programmas. Mācību saturs
atbilst īstenotajai izglītības programmai. Pedagogi
pārzina mācību priekšmetu standartus, prasības,
mērķus, uzdevumus, vērtēšanas kārtību un formas.
Pedagogi sadarbojas tematisko plānu, pārbaudes
darbu izstrādē un pilnveidē.
Mācību procesā pedagogi ievēro skolēnu vecuma
īpatnības, plāno mācību satura apguvi, atbilstoši
skolēnu zināšanu līmenim, strādā ar talantīgajiem
skolēniem un tiem, kuriem ir grūtības mācību
programmas apgūšanā. Skolas pedagogi veic
pašvērtējumu par mācību programmas izpildi.
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Turpmākā attīstība
Izglītības
procesa
pilnveidošana,
īstenojot
latviešu valodas īpatsvara
palielināšanu
mazākumtautības izglītības
programmās.
Skolas
izglītības
programmu
aktualizācija
atbilstoši
izglītības
reformām valstī.
Kompetenču pieejā balstīta
izglītības satura ieviešana

Mācību satura un mācību
darba plānošanas procesa
īstenošana Skolas līmenī,
akcentējot dažādu mācību
priekšmetu
skolotāju
komanddarbu un savstarpējo
mācīšanos, lai nodrošinātu
kompetencēs
balstīta
izglītības satura ieviešanas
uzsākšanu.
Mācīšanas
kvalitāte

Mācīšanās
kvalitāte

Mācīšana un mācīšanās
Skolas pedagogi pārzina savu mācību priekšmetu,
plāno vielas apguvi, mācību stundu mērķi,
sasniedzamie rezultāti ir skaidri formulēti.
Pedagogi izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, IT,
kas atbilst skolēnu vajadzībām un spējām. Stundās
izmanto mācību līdzekļus e–vidē. Mācību līdzekļus
atjauno un papildina.
Skolas pedagogi izmanto daudzveidīgas metodes, kas
atbilst izglītojamo personības attīstības vajadzībām,
mācību priekšmeta specifikai un izglītības
programmas satura prasībām.
Pedagogi regulāri pilnveido audzināšanas stundu
saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar
reālo dzīvi. Audzināšanas stundās iekļauj tēmas
Latvijas 100-gades sagaidīšanai.
Skolā vērtē pedagogu darba kvalitāti, pedagogiem
sniedz informāciju par viņu paveiktā darba kvalitāti.
Skolas pedagogi veic sava darba pašnovērtējumu.
Skolas pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo
kompetenci metodikā, audzināšanā, ievērojot
izglītības aktualitātes un tendences, nodrošinot
starpdisciplināro pieeju.
Pedagogi organizē konkursus, izstādes, olimpiādes,
sporta pasākumus un citus ar mācību un audzināšanas
procesu saistītus pasākumus un projektus. Piedāvāta
iespēja skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās,
apmeklēt konsultācijas.
Skola attīsta un sekmē izglītojamo spējas un talantus,
veicina mācīšanās motivāciju.
Skola informē izglītojamos par mācību darbam
izvirzītajām prasībām. Izglītojamie ir iesaistīti savu
mācību sasniegumu novērtēšanā un analīzē.
Mācīšanās procesā ir iespēja izmantot IT, datorklases,
interneta resursus, izmantot digitālus līdzekļus,
materiālus, kuri atrodas bibliotēkā un lasītavā.
Izglītojamie informēti par dažādiem Skolas mācību
pasākumiem, ārpusklases aktivitātēm, kuri saistīti ar
sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm. Skolas
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Izglītot
pedagogus
par
darbību jaunā izglītības
ietvarā,
izmantojot
kompetenču balstīto pieeju.
Mācību
procesa
organizēšana,
kompleksi
apgūstot
sadarbības
un
līdzdalības prasmes.
CLIL mācību metožu un
metodisko
paņēmienu
integrēšana mācību procesā.

Veicināt Skolas izglītojamo
iesaistīšanos projektos, ZPD,
konkursos
un
citās
aktivitātēs.
sekmēt
izglītojamo individuālo spēju
attīstību,
realizējot
uz
kompetencēm
balstītu
izglītību.
Iesaistīt
izglītojamos
domāšanas procesos mācību

Vērtēšana kā
mācību procesa
sastāvdaļa

Izglītojamo
sasniegumi
ikdienas darbā

Izglītojamo
sasniegumi valsts
pārbaudes darbos

Psiholoģiskais

atbalsts un

izglītojamie ir saliedēti, kopīgi piedalās projektos,
sacensībās, izstādēs, pasākumos un mācību
olimpiādēs.
Skolas analizē izglītojamo mācību sasniegumus,
uzskaita un analīzē mācību stundu kavējumus.
Skolā ir informācijas apmaiņa starp izglītojamiem,
pedagogiem, Skolas vadību un ģimeni.

stundā problēmrisināšanas
procesā, veicināt mācīties
iedziļinoties,
stiprinot
starpdisciplināro
pieeju,
saikni ar reālo dzīvi, attīstīt
procesu, kurā izglītojamais
attīsta
spēju
vispārināt,
pārnest jaunās zināšanas un
prasmes uz nezināmām
situācijām, attīstīt caurviju
prasmes.

Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība,kas nodrošina vienotu sasniegumu
vērtēšanas sistēmu.
Skolas pedagogi vērtēšanas procesā iegūto
informāciju analizē un izmanto izglītības procesā
turpmākai plānošanai un attīstībai.
Pedagogi pilnveido darbu vienotu prasību izstrādē
pārbaudes darbu veidošanai.
Pedagogi regulāri veic ierakstus e-žurnālā,
izglītojamajiem un vecākiem ir iespēja sekot sava
bērna mācību sasniegumiem.
Izglītojamo sasniegumi
Skola apkopo un analizē skolēnu sasniegumus un
seko to izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra
un gada nobeigumā;
Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas
visos mācību priekšmetos, izmantoti atbalsta
pasākumi mācību procesā;
Skolotāji kopīgi ar izglītojamajiem analizē pārbaudes
darbu rezultātus;
Skolas
vadība pārrauga e-žurnāla aizpildīšanu,
sastāda pārbaudes darbu grafiku un kontrolē tā
izpildi;
Skolas izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti
ar mācību sasniegumiem.
Skola apkopo un analizē katra izglītojamā mācību
sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Mācību
priekšmetu MK analizē izglītojamo sasniegumus
valsts pārbaudes darbos, iegūtos rezultātus izmanto
zināšanu kvalitātes paaugstināšanai. Skolēnu
sasniegumi ir optimāli un pietiekami, atbilst
izglītojamo ikdienas vērtējumam mācību gada laikā.
2018./2019. mācību gadā visi 9.klašu skolēni saņēma
apliecības par pamatizglītību un visi 12.klašu skolēni
arī saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību;
Atbalsts izglītojamiem
Efektīvs un kvalitatīvs psiholoģiskais atbalsts,
sociālpedagoģiskais atbalsts.

Vērtēšanas
procesa
pilnveide,
nodrošinot
vienotas,
secīgas
un
pamatotas
mācību
sasniegumu
vērtēšanas
kārtības izpildi, regulāru
pārskatīšanu
un
aktualizāciju.
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Veicināt skolēnu personīgo
atbildību par iesaistīšanos
mācību procesā, attīstot
skolēnos sava personīgā
darba pašvērtēšanas spējas;
Skolēnu
līdzatbildības
veicināšana savu personisko
sasniegumu paaugstināšanā
ikdienā, valsts pārbaudes
darbos, mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un
skatēs.
Veicināt mācību priekšmeta
pedagoga un izglītojamā
sadarbību,
izglītojamā
personīgo atbildību ikdienas
mācību
darbā
rezultātu
sasniegšanai
valsts
pārbaudes darbos.

Turpināt
darbu
pie
rekomendāciju izstrādes, lai

sociālpedagoģisk
ais atbalsts
Izglītojamo
drošības
garantēšana

Atbalsts
personības
veidošanā

Atbalsts karjeras
izglītībā

Atbalsts mācību
procesa
diferenciācijai

Atbalsta personāla
kompetence.

sadarbība

profesionālā nodrošinātu
individuālu
pieeju atsevišķu izglītojamo
vajadzībām.
Atbalsta personāls veic izpēti par izglītojamo Skolas atbalsta personālam
vajadzībām, konkrēto informāciju izmanto atbalstam turpināt pētīt izglītojamo
un sadarbībai ar sociālajiem dienestiem un citām vajadzības,
strādāt
ar
valsts un pašvaldības institūcijām.
jaunatnākušo
izglītojamo
Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē adaptāciju
un
sniegt
kārtību, kā tiek organizēti pasākumi, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un
izglītojamo drošību. Skolas darbinieki, izglītojamie, konsultācijas
gan
vecāki ir iepazīstināti ar prasībām un tās ievēro.
izglītojamajiem, gan viņu
Skolā notiek praktiskās mācības evakuācijas vecākiem,
gan
Skolas
gadījumā. Organizēti pasākumi atkarību profilaksei.
darbiniekiem.
Nodrošināta Skolas pedagogu apmācība pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšanā, ugunsdrošība un
elektrodrošība un tml. Skolas personāls apguvis
apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, apguvis
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Skola nodrošina medicīnisko palīdzību un
profilaktisko veselības aprūpi tādā apjomā, kā to
paredz normatīvie akti.
Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde. Skolas Izglītojamo
pilsoniskās
izglītojamie informēti par pašpārvaldes aktivitātēm līdzdalības un piederības
un darbības rezultātiem.
valstij veicināšana, Latvijas
Skola plāno un organizē pasākumus izglītojamo kultūras un dabas vērtību
pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, izzināšana un pieredzēšana,
Eiropas piederības apziņas veicināšanā, globālo Latvijā radītās inovācijas un
norišu izpratnes veidošanā.
uzņēmējdarbības veiksmes
Audzināšanas stundas tiek tematiski plānotas un stāstu iepazīšana, izmantojot
regulāri notiek, ir ietverti temati, kuros akcentēta Latvija
100
projekta
sociālemocionālās audzināšanas nozīme personības “Latvijas
skolas
soma”
veidošanas
procesā:
sevis
izzināšana
un finansējumu.
pilnveidošana,
vērtībizglītība,
pilsonība
un
patriotisms, sabiedriskā līdzdalība, karjeras izvēle,
ģimene, veselība un vide, drošība u.c. Pedagogi veic
audzināšanas stundu, pasākumu satura un norises
analīzi.
Izglītojamajiem tiek nodrošinātas daudzpusīgas sevis
pilnveidošanas
iespējas:
interešu
izglītības
piedāvājums, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi,
olimpiādes, konkursi, izstādes, projekti u.c.
Karjeras izglītības saturs tiek integrēts mācību darbā Izglītojamo
izpratnes
un ārpusstundu audzināšanas pasākumos
veidošana
par
karjeras
Visiem interesentiem pieejama informācija par izglītību un karjeras virzību
absolventu tālākizglītības iespējām.
atbilstoši
individuālajiem
Sadarbība ar augstākajām un profesionālajām mācību mērķiem,
vajadzībām,
iestādēm. Sadarbība ar uzņēmumiem.
spējām.
Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību Turpināt
darbu
pie
konkursos, mācību olimpiādēs, sporta aktivitātēs, izglītojamā spēju, vajadzību,
izstādēs, projektos.
interešu
izzināšanas
un
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un

Atbalsts
izglītojamiem ar
speciālām
vajadzībām

Sadarbība ar
izglītojamo
ģimeni

Mikroklimats

Skola organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem
mācības sagādā grūtības, efektīvi un lietderīgi sniedz
izglītojamajiem atbalstu un izglītības procesu pielāgo
izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm.
Skolā ir veiksmīga sadarbība ar atbalsta personālu.
Skolas vadības, atbalsta personāla, pedagogu
sadarbība nodrošina kvalitatīvu palīdzību Skolas
izglītojamajiem. Skolas atbalsta personāls nodrošina
nepieciešamo palīdzību gan izglītojamajiem, gan
vecākiem, gan skolotājiem.

attīstības
pasākumiem,
aktivizējot
personāla
sadarbību mācību darbā
diferenciācijas
nodrošināšanai
un
izglītojamo
aktīvai
iesaistīšanai
konkursos,
skatēs, mācību olimpiādes un
projektos,
zinātniski
pētniecisko darbu izstrādes
procesā.

Skola īsteno speciālās izglītības programmas
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
Skola nodrošina programmu īstenošanai atbilstošo
pedagoģisko un atbalsta personālu, nepieciešamos
resursus. Skolas izglītojamie saņem profesionālu
speciālo atbalstu izglītības procesā.
Skolas vadība, specpedagogi, skolas atbalsta
speciālisti, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu
pedagogi savstarpēji sadarbojas, sasniedzot kopīgu
mērķi
un
realizējot
kvalitatīvu
atbalstu
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
Skolas vecāki tiek informēti par Skolas darbību,
sniegta informācija ir kvalitatīva un savlaicīga.
Izglītojamo vecāki darbojas Skolas Padomē, palīdz
risināt jautājumus, kas saistīti ar Skolas darbu,
piedalās pašvērtēšanas procesos. Vecāku izteiktos
priekšlikumus
izskata,
secinājumus
izmanto
turpmākajā darbībā. Skolā tiek veicināta Skolas un
izglītojamo vecāku savstarpējā sadarbība.
Skola ir noteikta sistēma, laiks, kad vecāki var tikties
ar skolas vadību, atbalsta personālu, klašu
audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem.
Skola organizē daudzveidīgus pasākumus vecākiem
pieejamā laikā.
Izglītības iestādes vide
Skolā ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas.
Skolas izglītojamie un darbinieki zina skolas iekšējās
kārtības noteikumus un cenšas tos ievērot, veidojot
savstarpēji labvēlīgu, sadarbību veicinošu, iecietīgu
vidi, lai paši tajā justos komfortabli.
Skolas izglītojamie, pedagogi un skolas darbinieki
jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, etniskās,
nacionālās un reliģiskās piederības. Konfliktsituācijas
tiek risinātas savlaicīgi un konstruktīvi.
Skolas personāls ir lojāls Latvijai un Satversmei,
ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas
procesā, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas,

Pilnveidot
Skolas
sadarbību, lai tā būtu
labvēlīga un iekļaujoša,
virzīta uz izglītības vajadzību
realizēšanu,
lai
Skolas
izglītojamie
iegūtu
kvalitatīvu speciālo atbalstu
izglītības procesā.
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Skolas
un
vecāku
savstarpējās
sadarbības
pilnveidošana,
nodrošinot
efektīvu
sadarbību dažādos līmeņos,
kopīgi
veicinot
Skolas
izaugsmi
un
darbības pilnveidi

Pilnveidot
komunikāciju
starp skolu, izglītojamo
vecākiem
un
apkārtējo
sabiedrību.

Fiziskā vide

Iekārtas un
materiāltehniskie
resursi

Personāl resursi

cilvēktiesību un humānisma principus.
Skolā valda kopības apziņas, sadarbības, cieņas
atmosfēra, kas veicina skolas tālāko attīstību. Skolā
ir demokrātiska un toleranta vide.
Skolas telpas atbilst izglītības programmu
īstenošanai, ir funkcionālas, estētiski noformētas,
tīras un kārtīgas, sanitārhigiēniskie apstākļi Skolas
telpās ir atbilstoši mācību un audzināšanas procesa
prasībām. Skolas telpas ir piemērotas mācību
vajadzībām.
Ļoti laba sporta zāle, aktu zāle, deju zāle, ēdamzāle,
mācību kabineti labi sakārtoti. Pārsvarā visi Skolas
mācību kabineti ir modernizēti ar mūsdienīgām IT
(multimediju projektori, interaktīvās tāfeles).
Skolas izglītojamie jūtas droši Skolas telpās un
teritorijā, ir saudzīgi pret skolas īpašumu, telpām un
inventāru.
Izglītības iestādes resursi
Skola nodrošina ar izglītības programmu specifikai
un
apguvei
atbilstošu
mācību
literatūru,
papildliteratūru,
daiļliteratūru,
metodiskajiem
līdzekļiem, atbilstošiem tehniskiem līdzekļiem,
atbilstošām IKT, tās tiek pilnveidotas. ir visi
nepieciešamie izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamie materiāltehniskie resursi, t.sk. IKT.
Skolā ir visu izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamās telpas, atbilstīga sporta zāle, datoru
klases, Skolai ir funkcionāla aktu zāle, bibliotēka,
deju zāle, sakopta skolas ēdnīca, optimāls telpu
piepildījums un noslogojums.
Skolas rīcībā esošie līdzekļi tiek optimāli un lietderīgi
izmantoti.
Skolai ir viss izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamais kvalificēts pedagoģiskais personāls un
atbalsta personāls. Skolas pedagogu izglītība un
profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā
pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām.
Skolas pedagogu tālākizglītība tiek plānota un
koordinēta. Pedagogi izmanto tālākizglītības un
profesionālās pilnveides piedāvājumus. Iegūtās
zināšanas pedagogi izmanto, ieviešot jauninājumus
mācību priekšmetu saturā un metodikas pilnveidē, kā
arī dalās pieredzē ar kolēģiem.
Skolas
vadība
saskata,
atbalsta
pedagogu
profesionālās pilnveides nepieciešamību kvalitatīva
mācību
procesa
nodrošināšana
un
sniedz
nepieciešamo atbalstu.

Skolas bibliotēkā izveidot
mācību grāmatu un līdzekļu
elektronisko
katalogu,
izmantojot
bibliotēku
informācijas sistēmu ALISE.
Turpināt sadarbību ar Rīgas
pašvaldību Skolas sporta
laukuma modernizēšanā.
Skolas garderobes renovācija

Skolas
materiāltehnisko
resursu, iekārtu atjaunošana
un papildināšana, atbilstoši
jaunākajām
tendencēm
izglītībā.

Profesionāla

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
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pilnveide

atbilstoši jaunajam mācību
standartam “Skola 2030”,
veicinot
pedagogu
produktīvas
sadarbības
iespējas ceļā uz kompetencēs
balstītu mācību procesu.

Izglītības iestādes
darba
pašvērtēšana un
attīstības
plānošana

Izglītības iestādes
vadības darbs un
personāla
pārvaldība

Izglītības iestādes
sadarbība
ar
citām institūcijām

Skolas pašvērtējums ir strukturēts un plānots, tas ir
pieejams visiem.
Skola organizē un īsteno kontroli un izvērtēšanu
dažādos skolas darbības aspektos.
Skolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms.
Skolas attīstības plānošanā piedalās Skolas
darbinieki, izglītojamie, Skolas padome, Skolas
dibinātājs iesaistīts Skolas attīstības plānošanā.
Skolā ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas
atbilst normatīvo aktu prasībām. Dokumenti sakārtoti
atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Skola noteikta vadības organizatoriskā struktūra un
katra vadītāja kompetences joma.
Vadības struktūra ir skaidra un visiem zināma
pienākumu sadale sekmē darba efektivitāti.
Skolas vadība strādā kā komanda, kas vienoti virzās
uz mērķiem, spēj motivēt personālu komanda, kas
atbalsta, plāno un ievieš inovācijas. Skolas vadība
ievēro demokrātijas vērtības, lojalitāti Latvijas
Republikai un Satversmei.
Skolas direktore deleģē pienākumus, konsultējas ar
vadības komandu un skolas pedagogiem pirms
lēmumu pieņemšanas. Skolas direktore ievieš
jauninājumus, pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi,
veicina personāla izaugsmi, izpratni par Skolas mērķu
sasniegšanu.
Skolai ir laba sadarbība ar valsts institūcijām un citām
sabiedriskajām organizācijām.

Rīgas 51.vidusskolas direktore ______________
(paraksts)

90

Turpināt darbu pie Skolas
pašnovērtējuma aspektiem,
motivējot
visus
Skolas
darbiniekus
iesaistīties
skolas
vērtēšanas
un
attīstības plānošanas procesā,
izmantojot Edurio platformu
pašnovērtējuma procesā.
Turpināt darbu pie pārmaiņu
un
inovāciju
kultūras
ieviešanas Skolā, lai būtu
profesionālais
dialogs,
sadarbība
un
pieredzes
apmaiņa, partnerattiecības ar
citām skolām, vecākiem,
vietējo
sabiedrību,
uzņēmējiem, valsts pārvaldi,
sabiedriskajām
organizācijām.

Skolas
starptautiskā
sadarbība ar izglītības
iestādēm citās valstīs.

_____Nadežda Akopjana____
(vārds,uzvārds)

