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I Iestādes raksturojums 
 

Ievads 

 

Rīgas Ukraiņu vidusskola ir dibināta 1991.gadā. Skola darbojas kā vispārīglītojoša 

mazākumtautības izglītības iestāde, kurā no 1.klases tiek apgūtas 4 valodas: ukraiņu, latviešu, 

angļu un krievu, ar nākošo mācību gadu tiks mācīta arī spāņu valoda. 

Skolā mācās skolēni no Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Armēnijas, Azerbaidžānas 

un Gruzijas. Mācās arī reimigranti no Apvienotās Karalistes, Īrijas, Vācijas un Čehijas. 

Rīgas Ukraiņu vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, Baltijā un Skandināvijā, kur var 

apgūt Ukraiņu valodu. Turklāt skolā ir iespēja braukt uz nometnēm Ukrainā, lai pilnveidotu 

valodas apguvi. 

Rīgas Ukraiņu vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, Baltijā un Skandināvijā, kur var 

apgūt Ukraiņu valodu. Turklāt skolas izglītojamiem ir iespēja braukt uz vasaras nometnēm 

Ukrainā, lai pilnveidotu valodas apguvi. 

Skolas telpas un teritorija ir iekārtota ar mūsdienīgām IT tehnoloģijām un nodrošināta 

izglītojamiem droša vide. Skolas pagalms ir slēgts un tajā iekārtots sporta laukums, rotaļu 

laukums un atpūtas vieta gan izglītojamiem, gan pedagoģiskajam personālam. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Rīgas Ukraiņu vidusskolas Nolikums, 

Iekšējās kārtības noteikumi un citi normatīvie akti. 

Skolai ir sava simbolika – vimpelis, skolas himna, apbalvojumu sistēma. Informācija 

par skolu pieejama mājas lapā www.ukrschool.lv 

Skolas akreditācija notika 2018.gadā. Skola akreditēta līdz 2024.gadam.  

 

Skolā akreditētas un darbojās šādas izglītības programmas: 

Nr. 
Kods un 

teksta daļa 

Licences 

numurs 
Nosaukums 

1. 31011021 V-1086 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

2. 21011121 V-6106 Pamatizglītības mazākumtautību programma 

3. 01011121 V-6121 
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 

http://www.ukrschool.lv/
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Izglītojamo skaita dinamika pa gadiem uz 1.septembri 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

239 225 231 215 205 226 221 221 231 242 252 244 266 

 

 

Izglītojamo skaits un to sadalījums klasēs 

 

 

 

  

 

Skolā tiek domāts par skolēnu veselību un pašsajūtu, tāpēc skola ir iesaistījusies 

programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”. Skolā ir pieejama ēdināšana visu dienu. 

Skola nodrošina pagarinātās dienas grupas darbu. 

Vasarā notiek organizēta vasaras nometne “Saulespuķe” bērniem no 6 – 12 gadiem. 

Topošajiem pirmklasniekiem tā ir iespēja ātrāk adaptēties skolas dzīvē. 
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Iestādes personāla kvalitatīvais sastāvs. 

 

2018./19.m.g. skolā strādāja 64 darbinieki, no tiem – 41 pedagoģiskie darbinieki. 

Skolu vada skolas direktore Lidija Kravčenko un direktora vietnieki izgļītības jomā Romāns 

Tilleris un Līga Vuškarniece-Galkina. Pirmskolas izglītības iestādi vada Ināra Boka. Skolā 

strādā 1 sociālais pedagogs – Egīls Vilkaušs, 1 psihologs – Svetlana Gerasimova, 1 logopēds 

– Darja Lipska, 1 bibliotekārs – Alla Kiseļova, 2 sporta organizatori – Ilona Gogele un 

Marians Goliševskis, 1 medicīniskā personāla darbinieks, 7 skolotāji vada interešu izglītības 

nodarbības. 
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Skola, saskaņojot ar Departamentu, īsteno interešu izglītības programmas, ņemot vērā 

skolas iespējas un izglītojamo un viņu vecāku vēlmes. Skola īsteno audzināšanas programmu. 

Skolā tiek ievērotas tradīcijas, ir dažādi darba virzieni, darba formas un metodes darbā ar 

skolēniem. Skolā notiek dažādi svētki., kuri atkārtojas katru gadu un tiek papildināti ar 

jaunām tradīcijām un pasākumiem. 

 

Skolā tika piedāvātas šādas interešu izglītības programmas 

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma) 

1. AK010203 
Kultūrizglītība, Mūzika 

Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis 

2. AS019999 
Sporta interešu izglītība, Sporta spēles 

Citas sporta spēles 

3. AK020111 
Kultūrizglītība, Deja  

Tautas deja, Cittautu tautas deju kolektīvs 

5. AK010102 
Kultūrizglītība, Mūzika 

Kori, 1.-4.klašu koris 

6. AK010202 
Kultūrizglītība, Mūzika 

Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis 

7. AK030100 
Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 

Zīmēšana, gleznošana 

8. AK040200 
Kultūrizglītība, Teātris 

Teātra pulciņš 

9. AS010800 
Sporta interešu izglītība, Sporta spēles 

Volejbols 

10. AK060100 
Kultūrizglītība, Folklora 

Folkloras kopas 

11. AK010107 
Kultūrizglītība, Mūzika 

Kori, Jaukta vecuma koris 

12. AT060200 

Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana , 

LEGO konstruēšana 

Robotika 
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Iestādes budžeta nodrošinājums 

 

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu īstenošanai, infrastruktūras 

uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skola rūpējas par papildu līdzekļu 

piesaisti. Tos nodrošina maksas pakalpojumi, ko sniedz skola. 

Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām, un 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. To izlietojums ir racionāls un efektīvs. 

 

Izglītības iestādes finansējums (Eur) 

   

   
  

 Finansējuma avoti 
2016 

(Eur) 

2017 

(Eur) 

2018 

(Eur) 

801 Kopējais finansējums 625773.00 725872,00  

802 t.sk. no valsts budžeta 281061.00 280055,00  

803 
no tā mērķdotācijas 5.un 

6.gad.apmācībai 

10752.00 15300,00  

804 no pašvaldības budžeta 329606.00 422196,00  

805 
ārvalstu piešķirtais 

 finansējums 

0.00 0,00  

806 ziedojumi 0.00 0,00  

807 
maksas pakalpojumi un citi 

 pašu ieņēmumi 

15106.00 23621,00  

 citi avoti (uzrādīt) 0 0  
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II Izglītības iestādes pamatmērķi 

(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 

 

Skolas vīzija - skola, kurā sakārtota fiziskā vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar 

apkārtējo sabiedrību, nodrošināta iespējā iegūt kvalitatīvu izglītību visās izglītības 

pakāpēs, kā arī saglabāt ukraiņu tautas identitāti (valodu, vēsturi, tradīcijas), kompetenču 

pieejā balstīta konkurētspējīga izglītības nodrošināšana, pastāvīgas, tikumīgas un brīvas 

personības veidošana. 

Skolas misija - tādas darba vides nodrošināšana, lai tiktu gūti maksimāli augsti 

sasniegumi atbilstoši katra individuālajām spējām un vajadzībām. 

 

Skolas darbības mērķis - Rīgas Ukraiņu vidusskolas pamatmērķis ir nodrošināt 

izglītojamiem iespējas apgūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas 

nepieciešams izglītības turpināšanai, pilsoniskai līdzdalībai un sociālai integrācijai, 

nodarbinātībai un personiskai izaugsmei un attīstībai, ceļot nacionālo pašapziņu, 

saglabājot savu valodu, kultūru un tradīcijas. Sekmēt svešvalodu apguvi no agrīna 

vecuma, veicināt daudzvalodību. Veidot izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un 

pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai. 

 

Skolas galvenie uzdevumi ir: 

• īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības mazākumtautību programmas; 

• nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas un prasmes, sagatavot viņus aktīvai 

līdzdalībai sabiedriskā dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšanu un 

spēju uzņemties atbildību; 

• izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

skolēnu personības vispusīgu attīstību, sekmē spēju pašizglītoties un motivē 

skolēnus mūžizglītībai; 

• racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

• sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai visiem skolas skolēniem nodrošinātu 

obligātās pamatizglītības ieguvi un sagatavotu mācībām nākamajā izglītības 

pakāpē un profesionālajai karjerai; 
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• sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

• mācību un audzināšanas procesā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, 

individuālās pieejas un sistemātiskuma principus. 

• nodrošināt izglītojamiem ergonomisku, harmonisku un drošu vidi. 

 

 

Pamatjoma, prioritāte un 

tālākā attīstība 

Sasniegtais rezultāts 

2.1. Mācību saturs 

a) Prioritāte 

Skolas pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības 

programmu īstenošanas 

kvalitatīvie  

rādītāji, uzsākot īstenot 

kompetencēs balstītu  

vispārējās izglītības saturu.  

b) Attīstība 

• Izstrādāt jaunas izglītības 

programmas pamatskolai 

un vidusskolai atbilstoši 

kompetencēs balstītai 

pieejai. 

• Mācību priekšmetu 

izglītības programmās 

iekļaut vērtībizglītības, 

karjeras izglītības un 

mūsdienīgas mācību 

metodes. 

 

 

 

✓ pedagogi pārzina standartus, programmas, mācību 

saturu, izprot mērķus un uzdevumus programmu 

īstenošanai.   

✓ jaunie pedagogi tiek iepazīstināti ar mācību 

priekšmetu standartiem, programmām, mācību 

saturu, tiek sniegts atbalsts programmu īstenošanā.   

✓ pedagogi izstrādā un nepieciešamības gadījumā 

koriģē mācību satura plānus.  

✓ pedagogi aktīvi seko jaunumiem kompetenču satura 

ieviešanai mācību procesā, pārskata mācību 

programmas, apmeklē pedagogu tālākizglītības 

kursus.   

✓ mācību priekšmetu standartu izpildi pārrauga skolas 

vadība, priekšmetu komisijas koordinē un sniedz 

atbalstu skolotājiem mācību priekšmetu standartu 

īstenošanā un prasību izpildē.  

✓ pedagogi piedalījās pilnveidotā mācību satura un 

pieejas sabiedriskajā apspriešanā.  

✓ pedagogi izvērtēja sava darba pieredzi no piedāvātās 

pieejas viedokļa un noskaidroja, ko jau tagad var 

īstenot mācību stundās, lai nodrošinātu kompetenču 

balstītas pieejas īstenošanu.  

✓ skolas pedagogi aktīvi izmanto iespēju 

iepazīties ar citu skolu darbu mācību saturā un 

programmu īstenošanā, apmeklējot meistarklases, 

praktiskos seminārus, skolu atklāto durvju dienas, 

skolu metodiskās dienas, kā arī piedaloties 

konferencēs. 
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2.2. Mācīšana un mācīšanās 

a) Prioritāte 

• Kvalitatīva mācību procesa 

īstenošana, ņemot vērā 

mūsdienu izglītības tendences -   

efektīva un mūsdienīga mācību 

stunda. 

b) Attīstība 

• Organizēt pedagogu 

sadarbību, lai pilnveidotu 

pedagogu profesionālās 

kompetences darbā ar 

izglītojamajiem no citām 

valstīm. 

• Pilnveidot mācību satura 

apguves plānošanu, lai 

nodrošinātu mērķtiecīgu un 

efektīvu mācību procesu. 

• Papildināt fakultatīvo 

nodarbību piedāvājumu. 

• Veicināt izglītojamo 

iesaistīšanos projektu un 

problēmu risināšanā 

mācību procesā, stiprinot 

saikni starp mācību procesu 

un reālo dzīvi. 

 

•  

✓ Vairāki skolotāji apmeklējuši kursus „Pedagogu 

digitālā prātība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību 

metodikai un didaktikai. 

✓ Mācību procesā veiksmīgi izmantotas IT. 

✓ Visās mācību telpās skolēniem nodrošināta 

piekļuve bezvadu interneta resursiem. Fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas, ukraiņu valodas, sākumskolas 

kabineti nodrošināti ar interaktīvām tāfelēm. 

Pārējās mācību telpas nodrosinātas ar 

multiprojektoriem un digitālām kamerām. 

✓ Mācību procesā izglītojamiem tika nodrošināta 

iespējams izmantot planšetdatorus.  

✓ Visi mācību kabineti tika nodrošināti ar datoriem 

skolotājiem. 

✓ Pedagogi dalījušies pieredzē par efektīvas un 

mūsdienīgas mācību stundas kritērijiem, 

prioritātēm. 

✓ Istenota mācību satura un valodas integrētas 

apguves kvalitatīva plānošana un īstenošana visā 

mācību procesā un mācību stundas aspektā.  

✓ Nodrošināts atbalsts bilingvālajam mācību 

procesam, veikta uzraudzība un kvalitātes 

kontrole.   

✓ Pedagogi iesaistīja izglītojamos dažādos 

pasākumos, konkursos, kas palīdz uzlabot mācību 

procesu un papildināt zināšanas. 

✓ Mācību priekšmetu pedagogi sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem.  
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2.3. Skolēnu sasniegumi 

a) Prioritātes 

• Skolēnu sasniegumu 

dinamika ikdienas darbā, 

pilsētas un valsts pārbaudes 

darbos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

• Rīcības plāna izstrāde 

skolēnu apmeklētības 

rādītāju uzlabošanai, lai 

samazinātu robus mācību 

vielu apguvē un iespēju 

saņemt nepietiekošu 

vērtējumu. 

b) Attīstība 

• Veicināt skolēnu mācību 

sasniegumu izaugsmi, 

balstoties uz kompetenču 

pieeju ikdienas mācību 

darbā. 

• Nodrošināt izglītojamiem 

iespējas mācību 

sasniegumu uzlabošanai, 

īstenojot atbalsta plāna 

pasākumus, izmantojot 

fakultatīvus, grupu 

nodarbības un darbu pie 

projektoriem, zinātnisko 

darbu izstrāde. 

• Izstrādāt pasākumu plānu 

CE rezultātu uzlabošanai. 

• Mācību sasniegumu 

diferencēta vērtēšana 

atbilstoši izglītojamo 

spējām. 

✓ Tika izstrādāts rīcības plāns, kurš paredzēja 

neattaisnoto kavējumu uzskaiti un darbu ar 

skolēniem, kuri regulāri kavē mācību stundas. 

Tika veikts regulārs audits. 

✓ Pievērsta liela uzmanība nesekmīgo skolēnu skaita 

samazināšanai, tādēļ pārējo skolēnu mācību 

līmenis paaugstinājās. Lai samazinātu nesekmīgo 

skolēnu skaitu, tiek pastiprināti pievērsta 

uzmanība imigrējušiem skolēniem, kā atbalsta 

pasākumi notika papildus konsultācijas un 

individuālās stundas. 

✓ konsultāciju sistēma palīdz uzlabot skolēnu 

ikdienas mācību sasniegumus.  

✓ skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā ir ar 

pozitīvu izaugsmi. 

✓ skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu 

uzskaitē, tās kontrolē un pārraudzībā.  

✓ skola metodiskajās komisijās un pedagoģiskajās 

sēdēs regulāri analizē skolēnu sasniegumus valsts 

pārbaudes darbos.  

✓ 3., 6., 9. un 12. klašu skolēnu sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos atbilst gada vērtējumam.  

✓ skolotāji regulāri informē vecākus par skolēnu 

sekmēm. 

 

4.4. Atbalsts skolēniem 

a) Prioritātes 

• Gatavošanās Latvijas 100-

gadei. 

✓ Tika organizētas Latvijas kultūrvidi izzinošas 

ekskursijas projekta “Skolas soma” ietvaros. 

✓ Tika organizētas projektu dienas “Es – Latvija”, 

kurās skolēni apguva latviskās kultūras vērtības, 
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• Karjeras izglītības 

organizēšana un īstenošana. 

• Patriotiskā audzināšana, 

pilsoniskā līdzdalība skolā 

un vietējā kultūrvidē. 

• Skolēnu ar mācību grūtību 

diagnostika, problēmu 

risināšana un jaunu atbalsta 

formu ieviešana mācību 

procesā. 

• Veselīga un pilnvērtīga 

ēdiena nodrošināšana un 

kontrole visiem 

izglītojamiem. 

b) Attīstība 

• Psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās 

palīdzības nodrošinājums 

reemigrējušiem, 

imigrējušiem bērniem un 

bērniem ar citā sociālajām 

problēmām. 

• Atbalsts personības 

veidošanai – skolas 

tradīciju un interešu 

izglītības saglabāšana, 

Vecāku dienu 

organizēšanas kārtība. 

• Pilnveidot kārtību, kāda 

nodrošināma informācijas 

apmaiņa starp skolu un 

izglītojamo vecākiem. 

iepazīstināja ar tām savus skolas biedrus, ģimenes, 

sabiedrību. 

✓ Pedagogi, skolēni un vecāki piedalījās Svinīgas 

pasākumā un flešmobā “Es mīlu Latviju” un 

“Latvija- 100”.  

✓ Skolā ir saglabātas un ievērotas Latvijas un 

Ukrainas valsts svētku un piemiņas dienu 

atzīmēšanas tradīcijas. 

✓ Skolā notiek augstskolu pārstāvju semināri par 

tālākās izglītības iespējām. 

✓ Mācību priekšmetu skolotāji, klases audzinātāji un 

skolas psihologs iepazīstina skolēnus ar karjeras 

izvēles iespējām. 

✓ Skolā ir nodrošināta skolēnu ēdināšana  1.- 9.klašu 

izglītojamajiem. 

✓ Skolēni piedalījās starptautiskā festivālā “Mana 

zeme - Ukraina” Odesā. 

✓ Skolas radošie kolektīvi piedalās starptautiskajā 

festivālā “Baltijas rītausmas” Rīgā 

✓ Skolas radošie kolektīvi piedalās starptautiskajā 

festivālā “Gaivkas” Polijā 

✓ Skolas radošie kolektīvi piedalās starptautiskajā 

festivālā “Kozacki rozvagi” Igaunijā 

 

2.5. Skolas vide 

a) Prioritātes 

• Veidot drošu un pozitīvu 

sadarbības vidi, piederības 

apziņu un lepnumu par 

skolu. 

• Skolas telpu pielāgošana 

skolēnu un skolotāju darba 

un atpūtas uzlabošanai. 

✓ Regulāri tiek uzturētas higiēnas un drošības 

prasībām  skolas telpas un pagalms. 

✓ Uzlabots rotaļu laukums pirmsskolai. 

✓ Mācību kabineti pilnveidoti ar IT un informācijas 

stendiem. 

✓ Sākumskolā un pirmsskolā nomainītas mēbeles uz 

ergonomiskām un estētiskām. 

✓ Skola kopj gan Latvijas, gan Ukrainas tradīcijas 

atzīmējot abu valstu valsts svētkus. Skolā ir izkoptas 

tādas skolas tradīcijas kā “Soročinas gadatirgus”, 
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a) Attīstība 

• Skolas iekšējās kārtības 

noteikumu pilnveidošana. 

• Pilnveidot izglītojamo 

uzvedības analīzi, tā 

prognozējot un laikus 

novēršot konfliktsituācijas 

skolā. 

• Turpināt pilnveidot un 

izveidot jauno skolas mājas 

lapu, gatavojoties skolas 30 

gadu jubilejai. 

• Iesaistīt izglītojamos drošas 

un veselību veicinošās 

vides uzturēšanā un 

pilnveidošanā. 

• Kopt skolas tradīcijas, 

skolēnu pilsonisko un 

patriotisko audzināšanu. 

• Skolas mājas lapas regulāra 

papildināšana ar jaunu 

informāciju, skolas 

noteikumiem, veicināta 

skolas atpazīstamība 

dažādos sociālajaos tīklos. 

“Mārtiņdiena”, “Svētā Nikolaja diena”, 

“Ziemassvētku jampadracis skolas pagalmā”, 

“Pareizticīgo Ziemassvētki”, “Simtā diena skolā”, 

“Ukraiņu un latviešu romance vakars”, “Lieldienas” 

un daudzas citas, kuru uzturēšanā ir iesaistījušies 

visi skolēni un skolotāji. 

✓ Skola, skolas Parlaments un radošie kolektīvi veic 

sadarbību dažādos projektos ar   

✓ Biedrībām : Vidzemes kultūras un mākslas biedrība 

“Haritas”, Rīgas vācu kultūras biedrība, Maksa 

Golda Rīgas ebreju kultūras biedrība, Latvijas 

ukraiņu jaunatnes biedrība “Vektors Eropā”, 

Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā 

✓ Skolām : Rēzeknes katoļu vidusskola, Valmieras 2. 

vidusskola, Valmieras 5. vidusskola, Jaunjelgavas 

vidusskola, Majoru vidusskola, Rīgas lietuviešu 

vidusskola, Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskola, I. 

Kozakēvičas Rīgas poļu vidusskola, Rīgas igauņu 

pamatskola, Rīgas 52. vidusskola, Rīgas 25. 

vidusskola, Odesas 117 specializētā vidusskola, 

Ukrainā 

✓ Institūcijām : Ukrainas vēstniecība Latvijā, Bērnu 

tūrisma centrs “Junij Turist”,Ukrainā, Latvijas 

Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Odesas 

skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, Ukrainā. 

2.6. Resursi 

a) Prioritātes 

• Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana atbilstoši 

mācību 

• procesa vajadzībām. 

• Racionāla skolai iedalīto 

finanšu līdzekļu 

izmantošana. 

• Pedagogu prasmju 

✓ Visi skolas kabineti ir aprīkoti ar datoriem, 

nodrošināts interneta pieslēgums. 

✓ Nodrošināta publiskā bezvadu WiFi interneta 

piekļuve. 

✓ Uzlabota sistēma ar IP kamerām un digitālo tīkla 

videonovērošanas rakstītāju. 

✓ Iegādāti 20 planšetdatori, kā arī robotehnikas 

komplekti, digitālās kameras, multiprojektori, 
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pilnveidošana darbam 

digitālajā vidē  un darbā ar 

mūsdienu mācību metodēm. 

b) Attīstība 

• Papildināt esošo 

materiāltehnisko bāzi 

atbilstoši skolas iespējām. 

• Nodrošināt jaudīgāku 

interneta pieslēgumu 

mācību procesa 

nodrošināšanai. 

• Paplašināt iespēju 

pilnveidot pedagogu 

profesionālās kompetences 

uz skolas bāzes. 

• Izglītot pedagogus par 

kompetenču pieeju mācību 

un audzināšanas darbā. 

• Sagatavot karjeras 

konsultantu. 

• Piemeklēt telpas 

4.pirmsskolas grupas 

atvēršanai vai attīstīt 

projektu jaunas moduļu 

piebūves izveidošanai 

pirmsskolas un dabaszinību 

bloka vajadzībām. 

• Nodrošināt tālākizglītības 

kursus pedagoģiskajam 

kolektīvam par pilnveidoto 

mācību saturu, mūsdienīgas 

lietpratības izglītību. 

 

lamināti mācību procesa uzlabošanai, atbilstoši 

pārejai uz jaunajām izglītības kompetencēm. 

✓ Visi skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām, 

darba burtnīcām.  

✓ Skolotāji nodrošināti ar nepieciešamajām IT un 

kursiem savai attīstībai un mācību stundu 

pilnveidošanai. 

✓ Skolotāji, sadarbībā ar ‘uzdevumi.lv’komandu, 

apguva kursu digitālo prasmju efektīvai 

pielietošanai mācību stundas organizēšanā – 1.daļa. 

✓ Pedagogi plānveidīgi apmeklē kvalifikācijas celšanas 

kursus, tāpat skolas pedagogi piedalījās ESF un IZM 

kopīgā projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, lai iegūtu 

kvalitātes pakāpi. Skolas pedagogi piedalās ESF 

projektā “Pumpurs”. 

✓ 3 pirmsskolas grupu atvēršanai tika piesaistīti 

papildu finanšu līdzekļi. 

 

2.7. Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

a) Prioritātes 

• Skolas darba organizācijas 

pilnveidošana, vadības 

komandas darba efektivitātes 

uzlabošana un   

• jaunu prioritāšu 

izvirzīšana, attīstības plāna  

 

✓ Veikti grozījumi skolas iekšējos normatīvajos 

dokumentos (Pirmsskolas iekšējās kārtības 

noteikumi. Skolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība.)  

✓ Pakāpeniski ieviešot e-žurnālu, skolas 

pedagoģiskā procesa organizācija ir 

pārskatāmāka, tas atvieglo iekšējās kontroles 
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izstrādāšanā pārejai uz 

jauno kompetenču 

izglītību. 

• Skolas iekšējo dokumentu 

izvērtēšana un 

pilnveidošana atbilstoši 

jaunajām izglītības 

prasībām un tendencēm. 

• Vidusskolas 30 gadu 

jubilejas plānošana. 

b) Attīstība 

• Veicināt izpratni par katra 

individuālā pašnovērtējuma 

nepieciešamību. 

• Motivēt tehniskos 

darbiniekus iesaistīties 

skolas vērtēšanas procesā, 

izmantojot skolā izveidotās 

anketas un attīstības 

plānošanas procesā. 

• Pilnveidot metodisko 

komisiju darbu un 

organizāciju. 

• Turpināt sadarbību ar 

dažādām institūcijām 

mācību procesa 

dažādošanai, skolēnu 

redzeslauka paplašināšanai, 

personību pilnveidei, skolas 

tēla popularizēšanai. 

• Turpināt veidot sakarus 

sadarbības veidošanai ar 

Latvijas un citu valstu 

augstskolām. 

• Skolas darba kvalitātes 

paaugstināšana, nodrošinot 

savlaicīgu visu 

pamatprocesu (darba 

slodze, stundu saraksts,  

individuālās nodarbības, 

konsultācijas, vērtēšanas 

kārtība u.c.) pieejamību 

(radio, informācijas dēļi, e-

klases pasts, informatīvās 

sanāksmes, 

dienasgrāmatas) un citas 

veikšanu. 

✓ Jaunu prioritāšu izvirzīšana. Attīstības plāna 

izstrādei ir izveidota darba grupa, kurā ietilpst 

skolas administrācija, metodisko komisiju 

vadītāji, skolas padomes pārstāvis un skolēnu 

pašpārvaldes pārstāvis. 

✓ Skolas vadība veicina un atbalsta vispusīgu 

pašvērtēšanas procesu, turpmākajā darbā to 

izvirzot kā prioritāti. 

✓ Skola ir atvērta sadarbībai un ir izveidojusi 

veiksmīgas sadarbības ar ārvalstu un dažādām 

pašvaldības sabiedriskajām organizācijām. 

✓ Veikta skolas darba vispārīga un detalizēta 

vērtēšana.  

✓ Notiek regulāra, mērķtiecīga sadarbība starp 

pedagogiem, atbalsta personālu, vecākiem un 

skolas vadību (veikta pedagoģisko un tehnisko 

darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku 

anketēšana skolas darbības galvenajos aspektos 

un anketēšanā iegūtas rezultāti izmantoti skolas 

darbības pašnovērtēšanā).  

✓ Iesaistīta skolēnu pašpārvalde skolas darbības 

plānošanā un analīzē. 
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aprites formas. 

 

III Iestādes sniegums un tā novērtējums ar līmeni visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

 

3.1 Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Rīgas Ukraiņu vidusskolākolā akreditētas un tiek īstenotas šādas izglītības 

programmas: 

Nr. 

Kods un 

teksta 

daļa 

Licences 

numurs 
Nosaukums 

1. 31011021 V-1086 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena mazākumtautību programma 

2. 21011121 V-6106 Pamatizglītības mazākumtautību programma 

3. 01011121 V-6121 
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 

 

Pamatizglītības mazākumtautību programma tika aktualizēta 2018.gada aprīlī. 

Skolotāji visos mācību priekšmetos strādā pēc Latvijas Republikas Izglītības 

un zinātnes ministrijas (turpmāk- IZM) apstiprinātajiem standartiem, ievērojot 

Ministru kabineta noteikumus nr.468 par valsts standartu pamatizglītībā un 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un Ministru kabineta noteikumus nr. 

281 par vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu standartiem, kuru ieviešanai izmantotas IZM piedāvātās mācību 

priekšmetu paraugprogrammas.  

Nepieciešamības gadījumā mācību procesa laikā mācību priekšmetu 

paraugprogrammā tiek veiktas korekcijas, paredzot mācību darba diferenciāciju un 

individualizāciju skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācībās. 

Skolā līdz 80% mācības notiek latviešu valodā. 20% mācību priekšmeti tiek 

nodrošināti mazakumtautību (ukraiņu) valodas un literatūras apgūšanai.  

Ukraiņu valodas, kultūras un tradīciju apgūšanai tiek atvēlets laiks vizuālās 

mākslas, mūzikas, vēstures, interešu izglītības un mājturības stundās. 
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Mācību priekšmetu stundu saraksts, kas tiek apstiprināts ar skolas direktora 

rīkojumu, atbilst licencēto izglītības programmu īstenošanas plānam, normatīvo aktu 

prasībām. Tas apskatāms skolā pie ziņojumu dēļa skolēniem un skolotājiem skolotāju 

istabā, kā arī informatīvi skolas interneta lapā. 

Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas. Plānojot laiku 

temata apguvei, skolotāji ņem vērā skolēnu individuālās spējas un vajadzības, paredz 

darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām, izvēlas 

atbilstošas mācību metodes, veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību. 

 Skolotāji veic individuālo darbu ārpus mācību stundām, sniedz skolēniem 

nepieciešamās konsultācijas saskaņā ar grafiku, kurš izlikts skolā pie ziņojumu dēļa 

un ievietots skolas interneta lapā. Darbā ar skolēniem iesaistās psihologs, sociālais 

pedagogs, logopēds u.c. 

Plānojot skolas darbu, tiek izskatīts mācību līdzekļu, bibliotēkas krājumu, citu 

resursu nodrošinājums izglītības programmu īstenošanai. Katru gadu metodiskās 

komisijas tiek aicinātas izteikt priekšlikumus materiālās bāzes pilnveidošanai. 

Skolas vadība organizē un pārrauga pedagogu mācību procesu mācību 

priekšmetu programmu pilnveidē, lielākā daļa skolotāju vietnē ‘edurio.com’ 

elektroniskajā aptaujas sistēmā uzskata, ka skolas vadība sniedz viņiem nepieciešamo 

atbalstu. 

Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma. Tajā ietvertas tēmas, kuru apguvē 

tiek ievērota pēctecība. Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā izveido 

audzināšanas darba plānu, ievērojot skolēnu vecumposma īpatnības un aktualitātes 

valstī. 

Stiprās puses. 

✓  Izglītības programmu realizācija norit veiksmīgi. 

✓ Pedagogi izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un 

uzdevumus, zina mācību priekšmeta obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību.  

✓ Skolā pievērš uzmanību izglītojamo kvalitatīvai apmācībai bilingvālajā 

izglītībā  

✓ E-klases iespējas tiek izmantotas sistemātiskai saziņai ar izglītojamajiem un 

viņu vecākiem.  
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✓ Pedagogi izprot kompetenču pieejas būtību un ir motivēti pārmaiņām.  

✓ Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības valodu apguvei. 

✓ Iespēju robežās klases ar lielu skolēnu skaitu tiek dalītas grupās valodu, 

dabaszinātņu, informātikas, sociālo zinību stundās. 

✓  Tiek veikts pastiprināts individuālais darbs ar reemigrējušajiem, imigrējušajiem 

un ar grūtībām mācības bērniem. 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Atbalstīt mācību priekšmetu skolotājus, kuri strādā bilingvālajā izglītībā un 

sekmēt bilingvālo stundu kvalitatīvu pasniegšanu.  

• Vairāk uzmanības veltīt katra mācību priekšmeta skolotāja vērtēšanas 

procesam, atbilstoši  izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.  

• Turpināt darbu mācību satura saiknei ar reālo dzīvi, meklējot jaunas 

aktivitāšu formas, projektus  un sadarbības partnerus.  

• Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību kompetencēs balstīta vispārējās 

izglītības satura ieviešanai.   

• Mācību satura apguvē paredzēt mācību darba diferenciāciju skolēniem ar 

grūtībām mācībās un  talantīgajiem skolēniem.  

• Sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm izglītībā, gatavojoties jaunā, uz 

kompetencēm balstītā standarta ieviešanai. 

Vērtējuma līmenis- labi 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Mācīšanas process skolā notiek kvalitatīvi. Mācīšanas metodes ir pārdomātas, 

virzītas uz skolēnu zināšanu un prasmju attīstīšanu, ko apliecina izglītojamo 

sasniegtie rezultāti valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs. Skolotāju 

darba plānojums stundās ir pārdomāts, darba metodika ir mērķtiecīga, sistematizēta un 

atbilstoša skolēnu vecuma īpatnībām, mācību spējām. 

Katra mācību stunda- apgūstamā tēma, mājas darbi- tiek fiksēta elektroniskajā 

žurnālā “e-klase”. Tā aizpildi uzrauga direktora vietnieki izglītības jomā ne retāk kā 2 

reizes gadā. 
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Skolotāji piedalās savstarpējā stundu vērošanā, iepazīstina kolēģus ar kursos, 

semināros iegūto pieredzi, daloties ar gūtajām atziņām. Apmeklējot tālākizglītības 

kursus un seminārus, piemēram, Lielvārda Kompetences centra programmu 

“Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai”, 

skolotāji pilnveidojuši pedagoģisko meistarību IT izmantošanā mācību procesā. 

Visā mācību telpās skola nodrošina iespēju katram skolēnam piekļūt interneta 

resursiem mācību stundu laikā.  

Regulārā materiāli tehniskās bāzes papildināšana nodrošina sekmīgāku un 

daudzveidīgāku mācīšanas procesa norisi. Mācību procesa pilnveidošanai tiek lietotas 

interaktīvās tāfeles datorklasē, bioloģijas un ķīmijas kabinetā, ukraiņu valodas 

kabinetā un sākumskolas klasē. Pārējos kabinetos ir pieejami projektori un datu 

kameras. 

Skolotāji savas profesionālās prasmes pilnveido, savstarpēji vērojot mācību 

stundas, kopīgi mācoties mācību priekšmetu metodiskajās komisijās. Skolā tās ir 8- 

mākslu, svešvalodu, vēstures un sociālo zinību, latviešu valodas, matemātikas, 

dabaszinību, sporta, sākumskolas.  

Metodisko komisiju vadītāji kopā ar skolas vadību veic mācību darba 

izvērtējumu, plānojot turpmākos uzdevumus. Skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, 

veido starpdisciplināras stundas, konkursus. Mērķtiecīgi tiek organizētas sapulces un 

pedagoģiskās sēdes. 

Mācību stundas mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamiem 

saprotami. Mācību stundas plānojums ir loģiski strukturēts, veicina mācību stundas 

mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Skolotāji, gatavojoties mācību stundām, 

veido saistību ar iepriekš mācīto. 

Skolotāji izmanto atbilstošas mācību metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir 

grūtības mācībās, un ar talantīgajiem skolēniem. Mācību procesa apguvē mācīšanas 

temps lielākajai daļai skolēnu ļauj sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

Mācīšanas process dod iespēju skolēniem iesaistīties sava darba vērtēšanā. Izmantotie 

mācību materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētajai mācību stundai. 

Analizējot edurio.com aptaujas rezultātus, lielākā daļa skolēnu saprot stundās 

izvirzītos mērķus, uzdevumus un prasības. 

Skolotāji pārsvarā veiksmīgi iesaista mācību darbā visus skolēnus, rosina 
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viņus izteikt savu viedokli, rosina analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu, 

uzklausa un ņem vērā paustos viedokļus un vajadzības, dodot un saņemot 

atgriezenisko saiti. 

Skolotāji un skolas vadība atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darbā 

radušās problēmas, nepieciešamības gadījumā konsultē skolēnus un vecākus. 

Mājas darbi ir mērķtiecīgi, optimāli un sabalansēti starp dažādiem mācību 

priekšmetiem. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tie ir virzīti gan uz stundā iegūto 

zināšanu un prasmju nostiprināšanu, gan skolēnu pētnieciskās un radošas darbības 

veicināšanu visās izglītības pakāpēs.  

Daļa pedagogu mācību priekšmetu un audzināšanas programmu īstenošanā 

veiksmīgi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

Lai to izdarītu, skolotāji izmanto praktiskās darbības metodes - stundas dabā, mācību 

ekskursijas, pārgājienus, pētījumu veikšanu, eksperimentēšanu, problēmuzdevumu 

risināšanu u.c. 

 Stiprās puses. 

✓ Skolas administrācija atbalsta skolotāju profesionālo pilnveidi. 

✓ Regulāri tiek papildināta materiāltehniskā bāze mūsdienīga mācību 

procesa nodrošināšanai. 

✓ Skolēni var pilnveidot savu intelektuālo un fiziskās sagatavotības 

līmeni skolas piedāvātajās fakultatīvajās un interešu izglītības 

nodarbībās. 

✓ Skolotāji, plānojot darbu, ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz 

mācību darba individualizāciju un diferenciāciju. 

✓ Lasītprasmes veicināšanai tiek piedāvātas bibliotekārās stundas. 

 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Turpināt veicināt savstarpēju skolotāju mācīšanās procesu. 

• Plānojot mācību darbu, ievērot efektīvas un mūsdienīgas mācību 

stundas kritērijus 
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Vērtējuma līmenis- labi 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Skolā izglītības ieguve notiek klātienē. Skolēni zina un izprot mācību darbam 

izvirzītās prasības. Mācīšanās procesu nodrošina iegādātās jaunās mācību grāmatas, 

kuru sarakstu direktors apstiprina likumā noteiktajā kārtībā. Bibliotēkā un datorklasēs 

skolēniem pieejami datori ar interneta pieslēgumu. Skolā ir bezvadu internets WiFi. 

Mācību procesā skolēniem arī tiek piedāvāts izmantot digitālo mācību satura 

platformu skolēniem un skolotājiem “www.uzdevumi.lv”. 

Skolotāji mērķtiecīgi motivē skolēnus mācību darbam, veicina mācīšanās 

prasmju attīstību un sekmē viņos motivāciju mācīties, rosina skolēnus izmantot 

informāciju tehnoloģijas gan stundu laikā, gan mājas darbu veikšanā. Apgūtās 

zināšanas skolēni izmanto paaugstinot savus mācību sasniegumus.  

Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt 

savu darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, aktīvi izmanto izglītības 

iestādes piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai: skolas bibliotēku, datorklasi, 

dabaszinību laboratoriju, sporta zāli. Prot strādāt individuāli, pāros un grupās, palīdz 

viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību projektos. 

 Piedaloties debatēs, skolēni mācās aizstāvēt un pamatot savu viedokli, analizēt, 

secināt un pieņemt lēmumus. Skolēni piedalās starpvalstu un starpskolu projektos un 

diskusijās par aktuālām tēmām. Mācību stundās apgūto skolēni veiksmīgi pielieto, 

piedaloties skolas, pilsētas un valsts mēroga organizētajās olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās. 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu neattaisnoto kavējumu mazināšanas un 

novēršanas pasākumu veikšanai. Ar katru mācību gadu skolēnu, kuri bez attaisnojoša 

iemesla ilgstoši neapmeklē skolu, skaits samazinās. Tā rezultātā arī samazinājies 

skolēnu, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi mācību gada beigās, skaits, kā arī to 

skolēnu skaits, kuri mācību gada beigās netiek pārcelti nākošajā klasē. 

Par mācību darbam izvirzītajām prasībām regulāri tiek informēti izglītojamo vecāki.  

Informāciju iegūst klases vecāku sapulcēs, kurās pēc klašu audzinātāju uzaicinājuma 

piedalās arī mācību priekšmetu skolotāji, direktora vietnieki izglītības jomā, direktore, 

individuālajās sarunās, no ierakstiem dienasgrāmatā, ar e-klases pasta palīdzību. 
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Nepieciešamības gadījumā skolēna un pedagoga sadarbības problēmas palīdz atrisināt 

psihologs, sociālais pedagogs, skolas vadība. 

 Stiprās puses. 

✓ Skolā īsteno daudzveidīgas sadarbības formas starp skolēniem, 

skolotājiem, ģimeni. 

✓ Skola aktīvi iesaistās problēmu, kas saistītas ar mācību stundu 

neattaisnotu kavēšanu, risināšanā. 

✓ Skolā tiek mērķtiecīgi virzīts mācību un audzināšanas darbs, lai 

veicinātu skolēnu atbildību par viņu mācību sasniegumiem 

uzlabošanu. 

✓ Skolēni gūst sasniegumus pilsētas konkursos un olimpiādēs. 

 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Aktīvāk iesaistīt skolēnus viņu mācību sasniegumu izvērtēšanā, 

paaugstinot personīgo atbildību par kvalitatīvas izglītības iegūšanu. 

• Veicināt vecāku un skolēnu sadarbību mācīšanās prasmju attīstīšanā 

pirmsskolā un sākumskolā. 

Vērtējuma līmenis- labi 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem. Skolēniem un vecākiem tā ir zināma un saprotama, ar to 

var iepazīties skolas mājaslapā. Skolotāji izmanto dažādus vērtēšanas paņēmienus 

vienlaikus novērtējot skolēnu mācību sasniegumus, kā arī izvirzot turpmākos 

uzdevumus savam pedagoģiskajam darbam. Mācību sasniegumi tiek dokumentēti 

sistēmā „e-klase”. Skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti sistemātiski pārrauga un 

kontrolē direktora vietnieki izglītības jomā. Vērtēšanas procesā iegūtie rezultāti tiek 

izvērtēti metodiskajās komisijās un pedagoģiskajās sēdēs. 

Regulārai vecāku informēšana skolēniem izsniedz sekmju izrakstu, motivējot 
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skolēnus mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Reizi gadā – skolā notiek atvērto durvju diena, kurā vecākiem ir iespēja tikties 

ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju, un piedalīties mācību 

stundās. 

Skolēni, kuriem ilgstoši ir vairāki nepietiekami vērtējumi, un viņu vecāki tiek 

aicināti uz individuālajām sarunām pie skolas sociālā pedagoga un vadības. 

Par skolēnu mācību kavējumiem 2 reizes mācību gadā skola iesniedz 

informāciju pilsētas Izglītības pārvaldei. 

Lai kopīgi risinātu problēmas, kas saistītas ar mācību sasniegumu novērtēšanu, 

tiek organizētas mazās pedagoģiskās sēdes, kurās piedalās attiecīgās klases mācību 

priekšmetu skolotāji, skolas vadība. 

 Stiprās puses. 

✓ Skolā ir izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

✓ Skolas personāls ir atvērts sadarbībai jebkuru problēmu izskatīšanai, 

skolēnu mācību motivācijas veidošanai. 

 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Pilnveidot skolotāju vērtēšanas kompetenci mācību sasniegumu 

vērtēšanas dažādošanai. 

• Veicināt skolēnu pašvērtēšanas prasmes ikdienas mācību darbā. 

 

Vērtējuma līmenis- labi 
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3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1.  Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

 

Skolā mācību darbs ir vērsts uz to, lai skolēni pēc iespējas labāk varētu apgūt 

katrā mācību priekšmetā noteiktās standarta prasības, iegūtu kvalitatīvu izglītību, būtu 

apguvuši nepieciešamās dzīves prasmes, lai tiktu sagatavoti darba tirgum. 

Skolēni regulāri piedalās pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, izcīnot 

godalgotas vietas un atzinības: bioloģijā, latviešu valodā, krievu valodā. 

Izglītojamo sasniegumus ikdienā vērtē atbilstīgi valstī noteiktajām prasībām 

un skolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība. Visa mācību gada laikā 

pedagogi un skolas vadība analizē izglītojamo ikdienas sasniegumus, veic preventīvo 

darbu un seko viņu izaugsmei. 

Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā, kā arī periodiski pēc 

pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Tie tiek regulāri analizēti MK, MP, 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Visaptveroša izglītojamo zināšanu un prasmju statistika 

un to analīze tiek izmantotas mācību procesā, veidojot korekcijas līniju un tālākās 

darbības prognozēšanai, atbalsta sniegšanai izglītojamajiem. Šo procesu pārrauga un 

kontrolē direktora vietnieki izglītības jomā. 

 Elektroniskā e-žurnāla pārbaužu rezultātā ir konstatēts, ka gandrīz visi 

pedagogi fiksē ikdienas un nobeiguma sasniegumus, laikus ieraksta rezultātus 

atbilstīgajos dokumentos. 

Par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos mūsu skolas izglītojamie saņem skolas 

atzinības rakstus, kā arī Rīgas domes Atzinības rakstus un Ministru prezidenta 

Atzinības rakstu. 

Skolēnu sasniegumu vērtējumi ikdienas darbā lielākajai daļai skolēnu ir 

pietiekamā un optimālā līmeni (sk. diagrammas ). Ņemot vērā, ka skolā ir skolēni  

(vidēji  10%), kuriem ikdienas darbā un arī pārbaudes darbos ir nepieciešami atbalsta 

pasākumi, daudziem skolēniem gada vērtējums dažos mācību priekšmetos ir samērā 

zemā līmenī (3 – 4 balles).   
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Vidējie vērtējumi pa mācību priekšmetiem 2016./2017.m.g. 

 

 

Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 2017./2018.m.g. 
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Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 2018./2019.m.g. 

 

 

 

 

Mācību satura apguves līmeņi 

 

2016./2017.mg. 
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2017./2018.m.g. 

 

 

2018./2019.m.g. 

 

Pēc diagrammām redzams, ka fizikas, matemātikas un latviešu valodas apguve 

katru gadu skolēniem joprojām sagādā zināmas grūtības. Tas varētu būt saistīts ar šo 

mācību priekšmetu grūtības pakapi, apgūstot valsts valodā tiem skolēniem, kuri 

imigrējuši no citām valstīm, kā arī skolotāju trūkumu (visā valstī), kas traucē 

normālam mācību procesam. 

Mācību satura apguves līmeņi dažādos mācību gados ir ar pacēlumiem un 

nelieliem kritumiem. Tam par iemeslu var būt gan skolotāju ilgstoša slimošana, 

atsevišķu skolēnu nepietiekoša attieksme pret mācību darbu, kavējumi, kā arī 

atsevišku vecāku nepietiekoša sadarbība ar skolu. 
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Kopvērtējumā ikdienas mācību sasniegumi ir atbilstoši valsts pārbaudes 

darbos iegūtajiem.  

 Stiprās puses. 

✓ Katru mācību gadu ir aktīva skolēnu dalība mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, mācību priekšmetu un karjeras izglītības 

projektos. 

✓ Skolēni un viņu vecāki tiek godināti par skolēnu mācību sasniegumu 

dinamiku un izciliem sasniegumiem. 

✓ Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā iesaistās viss pedagoģiskais 

personāls. 

✓ Tiek organizētas individuālās nodarbības un papildus konsultācijas 

reemigrējošiem, imigrējošiem un bērniem ar grūtībās mācībās. 

 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Veicināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmi, balstoties uz 

kompetenču pieeju ikdienas mācību darbā. 

• Iesaistīt mācību procesā aktīvāk piedalīties izglītojamo vecākus, - 

sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, 

skolas vadību, izmantojot individuālās pārrunas, klases sapulces, e-

klasi. 

 

3.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skolā regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos, tiek veikta izglītojamo sasniegumu salīdzinošā analīze un sekots 

izglītojamo sasniegumu dinamikai salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. 

Valsts pārbaudes darbu analīze tiek veikta dažādos līmeņos un griezumos pēc 

vienota parauga: katrs pedagogs veic rezultātu novērtējumu klasē, kurā māca 

atbilstošu priekšmetu. Pedagogi analizē pārbaudes darbā pārbaudāmo standartā 

noteikto pamatprasību izpildes rezultātu un nosaka perspektīvo darbību. Valsts 
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pārbaudes darbu rezultātus analizē MK, nosakot sasniegumus un izglītojamo 

pilnveidojamās prasmes. 
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  Pēc diagrammām redzams, ka atsevišķos valsts pārbaudījumos sekmju 

līmenis, salīdzinot ar Rīgas pilsētu un valsti kopumā, ir zemāks. Tas izskaidrojums ar 

to, ka pēdējo gadu laikā skolā tika uzņemti izglītojamie, kuri ir ieradušies no ārvalstīm 

(Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Anglijas u.c.) un to latviešu valodas līmenis bija 0 

(nulle) procenti. Līdz ar to skolotājiem bija jāiegulda daudz laika, lai šos izglītojamos 

varētu sagatavot valsts pārbaudījumiem. 
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Stiprās puses. 

✓ Ikdienas mācību darbs tiek organizēts mērķtiecīgi, ievērojot katra skolēna 

mācību spējas.   

✓ skola nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku, metodisku izglītošanās procesu, 

kas stimulē izglītojamo personības attīstību un dod iespēju gūt labus mācību 

sasniegumus.  

✓ Skolā iedibināta tradīcija skolēna, kurš sasniedzis augstākos vērtējumus 

centralizētajos eksāmenos, apbalvošanai. 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Pilnveidot skolotāju darbu ar skolēniem, kam ir mācību grūtības.  

• Pievērst īpašu uzmanību mācību procesa individualizācijai ar skolēniem ar 

ikdienas sasniegumiem augstā un optimāla līmenī.  

• Skolēnu pašanalīzes efektīvāka izmantošana savu individuālo sasniegumu 

prognozēšanā un realizēšanā.  

• Veicināt skolēnu personīgo atbildību ikdienas mācību darbā augstāku 

rezultātu sasniegšanai valsts pārbaudes darbos.   

• Veikt mērķtiecīgu, metodiski saturīgu, pēctecīgu mācību procesa 

organizāciju, sagatavojot izglītojamos latviešu valodas un matemātikas 

eksāmenam.   

 

 

3.4. Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolēniem, skolas darbiniekiem un vecākiem ikdienā tiek nodrošināta atbalsta 

sniegšana. To dara skolas atbalsta personāls - sociālais pedagogs, skolas vadība, 

psihologs, logopēds, medicīnas māsa. Psihologs, logopēds, sociālais pedagogs pēc 

plāna un pēc nepieciešamības piedalījās vecāku sapulcēs un organizēja individuālas 

konsultācijas. 

 Reizi mācību gadā tiek organizēta vecāku diena, kad vecāki var ierasties skolā 

un uzdot interesējošus jautājumus mācību priekšmetu skolotājiem individuālās 

sarunās. Ikdienas saziņa notiek ar e-klases pasta starpniecību, kā arī telefoniski. 
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Visbiežāk saziņa tiek fiksēta e-klasē vai protokola veidā. Problēmu risināšanā tiek 

ievērota pēctecība. Sociālais pedagogs sadarbojas ar skolēniem, klašu audzinātājiem 

un vecākiem. Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, tiek izskatīta iespējamā sociālā, 

emocionālā un psiholoģiskā palīdzība. Nepieciešamības gadījumos tiek piesaistītas 

pašvaldības institūcijas. 

Veselības aprūpi nodrošina medicīnas māsa. Tiek apkopoti dati par skolēnu 

veselības stāvokli, individuālajām vajadzībām. Ja skolēns gūst traumu, tiek informēti 

vecāki un saskaņota tālākā rīcība. Smagas traumas gadījumā tiek izsaukta neatliekamā 

medicīniskā palīdzība. 

Skolēnu izpratnes par veselības un drošības jautājumiem pilnveide notiek ne 

tikai mācību un klases audzinātāja stundās , bet arī tiekoties ar vieslektoriem. 

Lielākā daļa skolēnu izprot, kā rīkoties ekstremālās situācijās, skolā jūtas 

droši. 

Lai izmantotu mācību telpās esošos mācību tehniskos līdzekļus, aprīkojumu un 

iekārtas, skolēniem tiek veiktas instruktāžas par darba drošību. 

Skolā tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. Audzināšanas darba programmā 

ir iekļautas tēmas par veselīgu dzīvesveidu, notiek gan teorētiskas, gan praktiskas 

nodarbības- Sporta, pārgājiena dienas. Skola piedalās programmās “Skolas auglis” un 

“Skolas piens”. 

Skolēniem tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi, regulāri tiek 

piedāvāti svaigi dārzeņi, dažādi dārzeņu salāti, piens. 

 

Stiprās puses. 

• Skolā tiek ņemtas vērā vecāku un medicīnas māsas sniegtā informācija par skolēnu 

veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām. 

• Skolā tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. 

• Tiek organizētas psihologa un sociāla pedagoga stundas. 

 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Pilnveidot Vecāku dienu organizēšanas kārtību. 



34 

 

• Atbalsta personālam izstrādāt rekomendācijas, lai pedagogi pielāgotu mācību 

priekšmetu programmas atsevišķu izglītojamo vajadzībām. Pilnveidot izglītojamo 

uzvedības analīzes sistēmu, lai efektīvi veiktu preventīvo darbu un novērstu konfliktu 

sekas Atbalsta personālam turpināt pētīt jaunpienākušo izglītojamo adaptāciju un 

sniegt nepieciešamo atbalstu. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

3.4.2 Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Skola rūpējas par skolēnu drošību gan skolas iekštelpās, gan skolas teritorijā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, ir izstrādāti 

noteikumi, kas nosaka skolēnu, skolas darbinieku, skolas viesu rīcību. Ar skolā 

izvirzītajām prasībām iepazīstināti skolēni, skolas darbinieki, vecāki. Ar skolas 

iekšējās kārtības noteikumiem ikviens var iepazīties skolas mājas lapā. Ieteikumi 

skolēnu drošībai arī iekļauti īpaši skolai izveidotajās dienasgrāmatās.  

Lai atbalstītu izglītojamo veselības aprūpi un sniegtu palīdzību drošības jomā, 

tika rīkoti dažādi pasākumi un veiktas speciālas aktivitātes. 2016./2017.m.g. atbalsta 

personāls īstenoja pasākumus atbilstoši skolas izvirzītajiem uzdevumiem: pētīja 

savstarpējas attiecības ar vienaudžiem, ģimenes locekļiem; organizēja pasākumus, lai 

skolā nepieļautu vardarbību; jauniesācēju integrācija klasē; uzraudzīja izglītojamos 

starpbrīžos; organizēja klases stundas par izglītojamo drošības jautājumiem; sniedza 

atbalstu riska grupām. Veikts informatīvi izglītojošs darbs ar izglītojamajiem 

audzināšanas stundās: pārrunas par bērnu tiesībām un pienākumiem, par iekšējo 

kārtības noteikumu ievērošanu, par rīcību vardarbības gadījumos, pārrunas ar 

izglītojamajiem „Par drošu internetu”, pārrunas ar sākumskolas izglītojamiem „Vai 

esi drošībā?” ar mērķi sniegt informāciju – kur vērsties, ja ir nepieciešama palīdzība. 

Skolēni zina, kur griezties problēmsituācijas gadījumos. 

Stiprās puses. 

• Skolā rūpējas par izglītojamo drošību. Ir izstrādāti normatīvie dokumenti, ar tiem 

iepazīstināti skolēni. 
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• Tiek organizētas psihologa un sociāla pedagoga stundas un individuālās nodarbības. 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Turpināt drošības pasākumu ievērošanu ikdienas darbā. 

• Atbalsta personālam turpināt pētīt jaunpienākušo izglītojamo adaptāciju un sniegt 

nepieciešamo atbalstu. Aktualizēt drošības tehnikas noteikumus. 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

3.4.3 Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolas mērķis ir sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

līdzcilvēkiem, Latvijas valsti un augstākajām morāles vērtībām. Lai to realizētu, skolā 

izstrādātā audzināšanas programma sevī ietver patriotisma un piederību skolai un 

valstij stiprinošas, pozitīvas uzvedības veicinošas tēmas. Klases stunda, kurās tiek 

izmantotas dažādas mācību metodes, nodrošina vispusīgu personības attīstību. Lai 

pilnveidotu un paaugstinātu savu profesionālo meistarību, klases audzinātāji apmeklē 

profesionālās pilnveides kursus, dažādus izglītojošus seminārus.  

Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde. Tajā iesaistās skolēni no 5.-12. klasei. 

Līdzpārvaldi vada skolēnu ievēlēts prezidents un konsultē sociālais pedagogs. Ir 

izstrādāts skolēnu līdzpārvaldes reglaments, kurā ir noteikti tās darbības mērķi un 

uzdevumi. Līdzpārvaldes darbs tiek regulāri plānots. Līdzpārvalde iesaistās skolas 

darba plānošanā, organizē dažādus pasākumus brīvā laika pavadīšanai skolā. Skolēnu 

līdzpārvaldes pārstāvis piedalās Skolas padomes sēdēs. 

Ikvienam skolēnam ir iespēja paust savu viedokli un izteikt priekšlikumus skolas 

ikdienas dzīves uzlabošanai, piem. Elektroniskajā aptaujas sistēmā “Edurio”. 

 Dažādu jautājumu risināšanā klases stundās pēc vajadzības tiek pieaicināts 

skolas vadības pārstāvis vai atbalsta personāls. 

Skolas pasākumi 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 
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apzināšanā un saglabāšanā, iesaistoties un piedaloties valsts un pašvaldības 

organizētajos pasākumos un citās aktivitātēs, veicinātu klašu kolektīvu saliedētību. 

Izglītojamie piedalījās dažādos pasākumos (mācību ekskursijas, ekskursijas uz 

muzeju, Skolotāju diena, Eiropas Sporta diena, Patriotisma nedēļa - , Lāčplēša diena 

un 18. novembra – Latvijas Republikas proklamēšanas diena, skolas telpu izrotāšana, 

projektu nedēļa „Es - Latvija”, Pēdējais zvans, izlaiduma vakari, Eiropas valodu 

dienai veltīti pasākumi, Mātes dienai veltītie pasākumi”, Ziemassvētku vakars, 

Olimpiskā sporta diena un citās). 

 Klašu audzinātāji un priekšmetu pedagogi sniedza bērniem nepieciešamo 

atbalstu pasākumu organizēšanā. Izglītojamie aktīvi atbalstīja piedalīšanās dažādos 

pilsētas, valsts un starptautiskajos projektos, kas rada viņiem pozitīvu personības 

veidošanos. 

Liela daļa skolēnu apmeklē arī ārpusskolas nodarbības (interešu pulciņi, sporta 

skolas, mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola un citas). 

Stiprās puses. 

• Tiek popularizēts skolas tēls, skolēniem gūstot augstus sasniegumus. 

• Skolā tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupa 1.klašu skolēniem. 

• Skolēni labprāt pavada savu brīvo laiku skolā, izvēloties apmeklēt skolas piedāvātās 

fakultatīvās nodarbības un interešu izglītības nodarbības. 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Izstrādāt un īstenot skolā projektus, kuri virzīti uz izglītojamo integrāciju, brīvprātīgo 

darbu, pašpārvaldes darbību.  

Vērtējuma līmenis- ļoti labi 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Karjeras izglītības īstenošanā piedalās viss pedagoģiskais kolektīvs. Regulāri 

skolas informatīvajos stendos tiek izvietota informācija par studiju iespējām, atvērto 

durvju dienām Latvijas un ārvalstu augstskolās. Uz sarunu ar vidusskolēniem par 

nākotnes izglītības iespējām tiek aicināti dažādi profesiju pārstāvji gan no bijušajiem 

absolventiem, vecākiem, augstskolu un banku pārstāvjiem un viesi no Ukrainas 

(prezidenti, premjeri, ministri, mēri, rakstnieki, politologi un skolu un augstsskolu 
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vadītāji). Informācija par karjeras izglītību pieejama arī skolas mājas lapā. 

Karjeras izglītība tiek integrēta visās skolas īstenotajās izglītības programmās. 

Klases audzinātāju plānos ir paredzētas tēmas karjeras izglītības apguvei. Mācību 

priekšmetu pedagogu tematiskajos plānos arī ir norādes par karjeras izglītības tēmām. 

Pedagogi mācību priekšmetu saturu īsteno, sasaistot teoriju ar piemēriem dažādās 

profesijās. Projektu nedēļas un Ēnu dienu ietvaros izglītojamie apmeklē iestādes, 

uzņēmumus, iepazīstas ar dažādām profesijām, ēno dažādu valsts iestāžu darbiniekus. 

Skola regulāri seko līdzi absolventu tālākizglītībai un nodarbinātībai pēc 

pamatizglītības un vidējās izglītības ieguves. 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

 

Mācību gads 

Vispārējo vidējo 

izglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības 

augstākajās 

izglītības iestādēs 

Mācības 

neturpina 

augstskolā 

 

 

Strādā 
Latvijā Ārzemēs 

2014./2015. 10 7 1 1 1 

2015./2016. 11 8 3 0 0 

2016./2017. 12 10 1 0 1 

2017./2018. 9 8 0 1 0 

2018./2019. 9 6 3 0 0 

Stiprās puses. 

• Skola veiksmīgi organizē karjeras izvēles pasākumus, kuri sekmē skolēnu turpmākās 

karjeras plānošanu. 

• Paraugstundas ar viesiem no Ukrainas (prezidenti, premjeri, ministri, mēri, rakstnieki, 

politologi un skolu un augstsskolu vadītāji). 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Pastāvīga karjeras konsultanta piesaiste. 

• Aktualizēt karjeras izglītības tēmu iekļaušanu mācību priekšmetu satura apguvē. 

• Veidot metodisko materiālu krājumu karjeras izglītībā skolas elektroniskajā vidē. 

Vērtējuma līmenis- labi 
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. 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 

Skolā  mērķtiecīgi tiek plānots un organizēts darbs ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. Viņiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties skolas, pilsētas , valsts un 

starptautiskajos projektos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta un 

kultūras pasākumos. 

Informācija pār iespēju piedalīties dažādās aktivitātes tiek piedāvātas ikvienam  

izglītojamajam, to koordinē metodisko komisiju vadītāji. 

Pedagogi ievēro talantīgo izglītojamo intereses un spējas, iesaistot viņus 

fakultatīvo un individuālo nodarbību darbā un interešu izglītības nodarbībās, pēc 

interesēm. 

Konsultāciju  laikā pedagogi palīdz sagatavot izglītojamos mācību priekšmetu 

olimpiādēm, konkursiem, sporta  pasākumiem , bet interešu izglītības nodarbībās  

kultūras projektiem . Arī mācību stundās talantīgajiem izglītojamiem tiek piedāvāti 

diferencēti uzdevumi. 

Darbs ar talantīgajiem izglītojamiem tiek apspriests skolas vadības sēdēs, 

pedagogu informatīvajās un metodisko komisiju sanāksmēs. 

Par izglītojamo panākumiem tiek informēti izglītojamie un viņu vecāki. 

Lai veiksmīgi strādātu ar izglītojamiem no Ukrainas  un citām valstīm, 

latviešu valodas pedagogi izstrādāja individuālos tematiskos plānus. 

 Skola organizē arī darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, vai 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu  attaisnojušu iemeslu dēļ.  

Izglītojamiem ir iespēja iegūt atbalstu un palīdzību konsultācijās un 

individuāli individuālajās nodarbībās. 

Klašu audzinātāji aktīvi sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, ar 

skolas atbalsta personālu, lai koordinētu  un pārraudzītu izglītojamos ,kuriem ir 

grūtības mācībās, papildnodarbību, konsultāciju un individuālo nodarbību 

apmeklējumus un individuālos  sasniegumus mācību un audzināšanas procesā.  

 

Vērtējums : Labi 
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3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Skolā ir noteikta kārtība saziņai ar skolēnu vecākiem. Informācija tiek nodota 

vecāku kopsapulcēs, klases vecāku sapulcēs, vecāku dienās, individuālajās sarunās,  

e-klases pastā, telefoniski, ikmēneša sekmju izrakstos, sākumskolas skolēniem - 

veicot ierakstus dienasgrāmatās. 

Vecāki tiek aicināti paust priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai, 

izmantojot e-klases pastu, ierodoties pie klašu audzinātājiem vai skolas vadības, kā arī 

līdzdarbojoties skolas padomē. 

Skolas Padomes sēdēs vecāki tiek informēti par izglītības prioritātēm valstī un 

pasaulē, par skolas iecerēm un prioritātēm, tiek apspriesti skolas attīstības jautājumi, 

skolas darbinieku un vecāku skolas attīstības redzējums. Skolas Padomes sēdēs tiek 

pilnveidots darba plāns sadarbībai starp vecākiem un skolas darbiniekiem. 

Vecāki regulāri saņem informāciju no klašu audzinātājiem, priekšmetu 

pedagogiem, sociālā pedagogā un psihologa par savu bērnu skolas apmeklējumu, 

sekmēm un uzvedību, attieksmi pret mācību darbu, sasniegumiem mācību procesā, 

par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem konkursos, olimpiādēs, sacensībās. 

Skolā norisinās sistemātisks darbs izglītojamā personības izpētes jomā. Ar šo 

pētījumu rezultātiem vecākus iepazīstina individuāli, un rekomendācijas veicina 

izglītojamo sekmju uzlabošanos, mazina spriedzi, palīdz atrisināt konfliktsituācijas, 

veido labvēlīgu psiholoģisko klimatu. Nepieciešamības gadījumā pēc klases 

audzinātāja, vecāku, priekšmetu pedagogu, izglītojamo vai skolas vadības 

ierosinājuma notiek individuālas tikšanās ar izglītojamo vecākiem. Problēmsituāciju 

gadījumos, kas saistās ar sociāla rakstura apstākļiem, vecākus uz individuālu tikšanos 

aicina sociālais pedagogs. Īpaši komplicētu jautājumu izskatīšanā piedalās arī skolas 

direktors, dažkārt pieaicinot atbilstošu institūciju pārstāvjus. 

Informācijas apritei un komunikācijas pilnveidei ir izmantotas dažādas formas: 

ieraksti pamatskolas izglītojamā dienasgrāmatā, izglītojamo sekmju izraksti, 

individuālas sarunas, SMS, e-žurnāla un e-pasta resursi, ka arī vēstuļu izmantošana, 

uzaicinājums vecākiem ar bērniem kopā apmeklēt konsultācijas, fakultatīvo, 

individuālo un grupu nodarbības, klases stundas un mācību stundas, ārpusklases 

pasākumus. 
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Stiprās puses. 

✓ Skolas darbinieki uzklausa vecāku izvirzītos ierosinājumus, izskata 

problēmjautājumus un tos risina. 

✓ savlaicīgi diagnosticēti izglītojamie, kuriem ir nepieciešams atbalsts ar 

mācības traucējumiem , fonētiskiem traucējumiem, rakstīšanas un lasīšanas 

traucējumiem  

✓ direktora vietnieks izglītības jomā,  veidojot stundu plānu atbilstoši skolēnu 

īpašajām vajadzībām un nepārslogojot, saudzē un saglabā viņu veselību  

✓ skolā ir evakuācijas plāni, rakstiskas instrukcijas un visi ir informēti un zina, 

kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā  

✓ drošības noteikumu instrukcijas tiek savlaicīgi pārstrādātas atbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem.  

✓ skola sniedz informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem par  profesionālās 

izglītības profesijas izvēles iespējām. Visas  Latvijas populārākās interneta 

vietnes - no karjeras testiem līdz informācijai par mācību iespējām ārzemēs, ir 

pieejamas skolas mājas lapā sadaļā ‘Karjeras izglītība’. 

✓ Skolā aktīvi darbojas skolēnu parlaments  

✓ Vecāki sniedz atbalstu skolai būtiskos jautājumos. 

 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Turpināt organizēt izglītojoša rakstura nodarbības, ņemot vērā vecāku vēlmes 

un ieteikumus. 

• Aktivizēt izglītojamo sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un 

konkursiem. 

• Veltīt lielāku uzmanību individuālajam darbam ar talantīgiem 

izglītojamiem.  

• Turpināt darbu ar izglītojamiem, kuriem sagādā grūtības mācībās (skolotāju 

izstrādātie individuālie plāni). 

• Veicināt un pilnveidot izglītojamo pētniecisko prasmju izkopšanu, 

izstrādājot projektus un zinātniski pētnieciskos darbus. 
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• Turpināt un pilnveidot atbalsta personāla un sociālo dienestu sadarbību 

darbam ar bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, gadījumos, kad vecāki 

strādā ārzemēs. 

• Turpināt iesākto sadarbību ar dažādām valsts un pašvaldību iestādēm, 

nevalstiskajām organizācijām izglītojamo KI attīstības jomā (tikšanās, 

pārrunas, pasākumi)  

• Nodrošināt audzināšanas programmu mobilitāti un efektivitāti, atbilstoši 

mūsdienu sabiedrības aktualitātēm  

• Skolas administrācija aktīvi strādā, lai atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību, 

kļūtu par neatņemamu skolu ikdienas darba sastāvdaļu 

• Pilnveidot Kārtību, kādā nodrošināma informācijas apmaiņa starp skolu un 

izglītojamo vecākiem. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

3.5. Izglītības iestādes vide 

3.5.1 Mikroklimats 

 

Mūsu skola pēc skolēnu un skolēnu vecāku atsauksmēm ir skola, kurā ir laba 

izglītības kvalitāte, saprotoši un zinoši skolotāji un interesantas tradīcijas. Skolā 

mācīties ir grūti, bet tā nodrošina kvalitāti. 

 Skolā ir daudzveidīgas un noturīgas tradīcijas, kopīgi svētki un pasākumi : 

Zinību diena, Soročinas gadatirgus, 100 diena skolā, absolventu tikšanās un visi valsts 

svētki un atceres dienas. 

 Skolā tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem skolēniem un 

darbiniekiem, neatkarīgi no nacionalitātes, tautības un reliģiskās piederības. 

 Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, to ievērošana tiek kontrolēta. 

Strādājam pie noteikumu pilnveidošanas. 

Lielākajai daļai pedagogu ir pozitīva attieksme pret savu darba vietu un 

kolēģiem un izglītojamie kopumā ir motivēti mācībām. 

 Pedagogi uzskata, ka ir patīkami strādāt kolektīvā, novērtē mācību procesa 

kvalitāti un skolas tradīcijas. Skolai ir sava mājas lapa, kura tiek ik pa laikam 

pilnveidota. 
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Skolas stiprās puses. 

• Skolā ir daudzveidīgas un noturīgas tradīcijas un kopīgie svētki. 

• Skolā tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem skolēniem un skolas 

darbiniekiem 

Turpmākie uzdevumi. 

• Skolas iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošana. 

• Turpināt pilnveidot un izveidot jauno skolas mājas lapu. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Skolas administrācija pievērš lielu uzmanību skolas fiziskai, estētiskai un 

drošai videi. Apkārtne tiek uzturēta tīra, kārtīga, gaumīga. Skolas ieeja un pieguļošais 

pagalms no ielas ir norobežots ar sētu. Pie skolas ēkas skolēnu drošībai ir uzstādītas 

transportlīdzekļu stāvēšanas ierobežojuma zīmes, kā arī ātruma vaļņi. Skolas teritorijā 

uzstādītas novērošanas kameras. Vēlajās pa dienu un nakts laikā kārtību skolā un tās 

teritorijā uzrauga ēku un teritorijas dežuranti un pašvaldības policijas darbinieks. 

Lai uzlabotu skolēnu atpūtas iespējas starpbrīžos, skolas gaiteņi ir papildināti ar 

jauniem soliņiem. Skolotāji regulāri dežurē skolas gaiteņos un ēdnīcā, kā arī 

nodrošina kārtību skolas pasākumos. Skolēni iesaistās kārtības uzturēšanā telpās un 

arī telpu iekārtošanā un noformēšanā. Gatavojoties svētkiem, skolēni noformē savas 

klašu telpas, skolas gaiteņus noformē kopā ar klašu audzinātājiem un vizuālas mākslas 

skolotāju.  

3.6. Izglītības iestādes resursi 

3.6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Mācību procesā arvien vairāk tiek izmantotas dažādas modernās tehnoloģijas. 

Visi skolas kabineti ir aprīkoti ar datoriem, visiem kabinetiem nodrošināts interneta 

pieslēgums. Visi skolas datori saslēgti vienotā Rīgas pilsētas datortīklā, ko apkalpo 

Rīgas domes ITC. 
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Ar Lattelecom palīdzību skolēniem un skolas darbiniekiem tika nodrošināta 

publiskā bezvadu WiFi interneta piekļuve. Skolēnu drošības veicināšanai skolā 

izvietotas video novērošanas sistēma ar 14 IP kamerām un digitālo tīkla 

videonovērošanas rakstītāju un automātiskie vārti pagalmā. 

 No Rīgas domes ITC saņemti 20 planšetdatori mācību procesa vajadzībām 

datorikas stundām, kā arī mācību kabineti tiek turpināti pakāpeniski nodrošināti ar 

digitālām kamerām, multiprojektoriem, TV ekrāniem.  

Dabaszinību mācību priekšmeti regulāri tiek papildināti ar nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem demondtrējumu un laboratorijas darbu vajadzībām. 

Skolotājiem ir nodrošināta pieeja kopētājam izdales materiālu pavairošanai. 

 

Stiprās puses. 

✓ Skolai piešķirtais finansējums tiek izlietots mērķtiecīgi un racionāli. 

✓ Skolas bibliotēka nodrošina skolēnus ar nepieciešamajām mācību grāmatām, 

piedāvā brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

✓ Visi kabineti ir nodrošināti ar datortehniku un interneta pieslēgumu. 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Papildināt esošo materiāltehnisko bāzi atbilstoši skolas iespējām. 

• Sadarbībā ar Rīgas domes ITC nodrošināt jaudīgāku Wi-Fi interneta pieslēgumu 

mācību procesa nodrošināšanai. 

Vērtējuma līmenis- labi 

3.6.2. Personālresursi 

 

Skolā katru gadu cenšas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamos pedagoģiskos darbiniekus. 2018./19.m.g. skolā 

41 pedagoģiskais darbinieks. Tai skaitā 1 sociālais pedagogs, 1 psihologs, 1 logopēds, 

1 bibliotekārs, 2 sporta organizatori. 7 skolotāji vada interešu izglītības nodarbības. 

Skolā strādā arī 1 medicīniskais personāls, lai nodrošinātu skolēniem drošību 

veselības problēmu brīdī.  

 Skolas tehniskais personāls ir nokomplektēts optimālā sastāvā, lai nodrošinātu 

skolas funkcionēšanu. 
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Visu skolā strādājošo pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo 

aktu prasībām. Gandrīz visi pedagogi ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību un 

strādā atbilstīgi savai kvalifikācijai.  

 

Diemžēl ar katru gadu kļūst grūtāk piesaistīt darbam skolā jaunos pedagogus 

un pedagogus tādos priekšmetos, kā mājturība un tehnoloģijas zēniem, fizika, latviešu 

valoda, mūzika.  

Vērtējuma līmenis – labi 

 

 

3.7 Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

3.7.1 Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pašnovērtējums tiek balstīts uz mācību priekšmetu skolotāju, klases 

audzinātāju darba pašvērtējumu, novērojumiem, anketēšanas rezultātiem, sasniegumu 

uzskaiti. Pašnovērtēšanā tiek apzinātas skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības 

vajadzības. Darba izvērtēšana notiek visa mācību gada garumā, apkopojums tiek 

izanalizēts pedagoģiskās un Skolas padomes sēdēs. 

Mācību gada noslēgumā skolas direktore organizē skolas vadības, metodisko 

komisiju vadītāju darba grupu sarunas. Metodisko komisiju vadītāji izvērtē skolas 

darbību, apzina turpmākās vajadzības savās metodiskās komisijas sanāksmēs kopā ar 

mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem. Pēc ierosinājumiem, 

labojumiem tiek veidots skolas attīstības un darba plāns, ievērojot skolas 
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pamatmērķus un uzdevumus, kā arī skolas darba pašvērtējumu. Plāns ir reāls un 

nodrošina izvirzīto prioritāšu sasniegšanu. 

Lai pēc iespējas kvalitatīvāk tiktu organizēts skolas ikdienas darbs, skolas 

darbinieki tiek aicināti nevairīties no problēmjautājumu risināšanas. Skolas vadība 

regulāri uzklausa skolas darbinieku viedokļus, veic individuālas vai grupu pārrunas, 

uzklausa ierosinājumus, kopīgi pieņem lēmumus jautājumu risināšanai, vietnē 

“edurio.com” organizē aptauju par skolas vidi un darba organizāciju. Skolas direktore 

deleģē atbildīgās personas darbu veikšanai. 

Pašnovērtējuma ziņojums katru gadu tiek aktualizēts un ievietots skolas mājas 

lapā. 

Stiprās puses. 

✓ Skolas plāni tiek veidoti, pamatojoties uz iepriekšējā darba pašanalīzi, tā 

īstenošanā iesaistīti visi skolas darbinieki. 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Pilnveidot skolotāju un skolēnu pašnovērtēšanas procesu. 

• Aktivizēt skolēnu un vecāku iesaistīšanos skolas darbības izvērtēšanā ar vietnes 

“eduri.com” palīdzību. 

• Motivēt tehniskos darbiniekus iesaistīties skolas vērtēšanas procesā, izmantojot 

skolā izveidotās anketas un attīstības plānošanas procesā. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

3.7.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Skolā izstrādāta un vajadzības gadījumā tiek pilnveidota skolas darbībai 

nepieciešamā dokumentācija. 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amatu aprakstos, kas ir darba līgumu neatņemama sastāvdaļa. Skolotāju 

slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot izglītības programmu prasības, racionālas darba 

organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. 

Skolā darbojas 6 metodiskās komisijas un 4 apakškomisijas, kuru darbību 
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nosaka Metodiskās Padomes reglaments. Mācību darbu koordinē un pārrauga skolas 

vadība. 

Ir izveidota skolas vadības darba struktūra. Darbinieki pārzina vadības darba 

struktūru, atbildības jomas, pienākumus, tiesības. Vadības atbildības jomas ir zināmas 

arī skolēniem, vecākiem, citām ieinteresētajām pusēm. Skolas mājas lapā atrodama 

informācija saziņai ar skolas vadošo personālu. Skolas darbinieki uzskata, ka skolas 

vadība ir ieinteresēta kvalitatīvā skolas darbā, kas vērsts uz izaugsmi. Skolas vadība 

uzklausa darbinieku priekšlikumus un vajadzības, iespēju robežās, ievērojot 

normatīvo aktu prasības, tos realizē. Vadība savas kompetences ietvaros pārrauga 

personāla pienākumu izpildi. 

Svarīgu jautājumu risināšanā skolas vadība konsultējas ar kolektīvu.  

Skolas dzīvē aktīvi līdzdarbojas skolēnu pašpārvalde, kurā darbojas skolēni no 

5.-12.klasei, kuru koordinē ārpusklases un ārpusskolas darba organizators. Skolēnu 

līdzpārvalde ir palīgs pasākumu organizēšanā, vadīšanā, skolas tēla popularizēšanā, 

ikdienas skolas dzīves pilnveidošanā. 

Skolas darbībai atbalstu sniedz skolas padome, nepieciešamības gadījumā 

konsultējot, iesniedzot priekšlikumus, izvērtējot paveikto. 

Skolas vadība veiksmīgi sadarbojas ar skolas darbiniekiem, regulāri apspriež 

plānoto un tā izpildi. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu informatīvajās 

sanāksmēs, Pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāku sapulcēs, informāciju nododot 

mutiski vai nosūtot e-klases pastā, ievietojot skolas mājas lapā. 

Skolas vadība ievēro vienlīdzības un taisnīguma principu pret visiem. 

 

 Stiprās puses. 

✓ Godprātīga, taisnīga skolas pārvaldība. 

✓ Veiksmīgas informācijas aprites formas. 

✓ Izglītojamie skolas telpās un teritorijā jūtās droši. 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Iesaistīt izglītojamos drošas un veselību veicinošās vides uzturēšanā un 

pilnveidošanā. 

 

Vērtējuma līmenis- labi 
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3.7.3 Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Izglītības procesa īstenošanas jautājumos skola sadarbojas ar Rīgas pilsētas 

Izglītības pārvaldi. Izglītības pārvaldes pārstāvji koordinē skolotāju metodisko 

apvienību seminārus, organizē seminārus un izglītojošus pasākumus skolu vadībai. 

Izglītības pārvalde saskaņo pedagogu tarifikācijas, centralizēti organizē arī daļu skolas 

uzturēšanas jautājumu, slēdz līgumus ar uzņēmumiem, kas piedāvā pakalpojumus, 

organizē iepirkumu procedūras u.tml. 

Skola ir atvērta sabiedrībai. Skolas telpās tiek organizētas metodisko 

apvienību sanāksmes, profesionālās pilnveides kursi. 

Stiprās puses. 

✓ Skolai ir izveidota veiksmīga sadarbība ar ārvalstu un dažādām pašvaldības 

sabiedriskajām organizācijām. 

✓ Regulāri notiek sadarbība ar Ukrainas vēstniecību Latvijā. 

✓ Skola piedalās visos projektos, kurus organize Latvijas Ukraiņu Biedrību 

Asociācija. 

✓ Lai sadarbotos ar citām Latvijas un citu valstu nevalstiskajām organizācijām uz 

skolas absolventu bāzes ir izveidota Latvijas ukraiņu jaunatnes biedrība “Vektors 

Eiropa”. 

✓ Lai skolas skolnieki mācītos darbā ar informāciju ieguvi, apstrādi un apriti, un 

veicinātu karjērizglītību daudzus gadus skolas skolotāji un skolnieki sadarbojas ar 

Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un bibliotēkas Ukrainas literatūras 

centru.  

✓ Lai audzinātu skolu pašpārvalžu līderus skolas parlamenta dalībnieki kopā ar 

Rīgas 25. vidusskolu, 52. vidusskolu, Rīgas lietuviešu vidusskolu un Itas 

Kozakēvičas Rīgas poļu vidusskolu tiek izveidoti un realizēti līderu kultūras un 

komunikācijas projekti “Atšķirīgais mūs vieno, Mēs esam tik dažādi, bet tomēr 

kopā, Kopā vienoti, Kopā un reizē, Tautu sendvičs Latvijai 100”. 

✓ Daudzus gadus notiek sadarbība dažādos projektos ar Vidzemes kultūras un 

mākslas biedrību „Haritas”, Valmieras 5. vidusskolu un Valmieras 2. vidusskolu. 

✓ Dažādos kultūras un izglītības projektos skolas parlaments un radošie kolektīvi 

daudzus gadus sadarbojas ar Jelgavas Domes integrācijas pārvaldi. 
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✓ Aktīva sadrbība notiek ar Odesas 117. specializēto skolu un Kijevas Tarasa 

Ševčenko humanitāro liceju (Ukrainā). 

 

 Turpmākie uzdevumi. 

• Turpināt sadarbību ar dažādām institūcijām mācību procesa dažādošanai, skolēnu 

redzesloka paplašināšanai, personību pilnveidei, skolas tēla popularizēšanai. 

• Attīstīt un pilnveidot sadarbību ar citām Latvijas un citu valstu nevalstiskajām 

biedrībām dažādu kultūras un izglītības projektu izveidē un realizācijā. 

• Sadarboties ar citām Rīgas, Latvijas un citu valstu skolām dažādu projektu 

ietvaros. 

• Dibināt sakarus un veidot sadarbību Memorandu veidā ar citām Latvijas un 

ārzemju augstkolām. 

• Turpināt veidot sakarus sadarbības veidošanai ar Latvijas un citu valstu 

augstskolām. 

  

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

. 

 

 

Skolas direktore        Lidija Kravčenko 


