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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

     Rīgas 54.vidusskola savu darbību uzsāka 1959. gada 1.septembrī Baltā ielā 10. No 1976. 
gada 1. septembra Skolas adrese ir Baltā ielā 22 (skolas ēka uzcelta 1968. gadā). Ar Rīgas 
domes 2009. gada 11. augusta lēmumu Nr.50 likvidēta Iļģuciema sākumskola un no 
2009.gada 1.septembra izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas 54.vidusskolā.  
    Rīgas 54. vidusskola ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. 
2015./2016.m.g. skolā mācās 430 skolēni, ir 20 klašu komplekts. Skola realizē 2 izglītības 
programmas: 

• mazākumtautību  pamatizglītības  programma; programmas kods 2101 1121 
(2.modelis). Skolēnu skaits – 357 
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību 
programma;  programmas kods 3101 1021.  Skolēnu skaits – 73 

Izglītības procesa organizāciju nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
Ministru kabineta noteikumi, citi normatīvie akti un Skolas iekšējo kārtību reglamentējošie 
normatīvie akti. Skolā darbojas pašpārvalde – Skolas padome un Skolēnu pašpārvalde. No 
2010.gada kopējais skolēnu skaits  ir samērā stabils. 

Skolēnu skaita izmaiņas 2010.-2015.g. 

Mācību gads 
Skolēnu skaits 

Kopā 
1.-4.kl. 5.-9.kl. 10.-12.kl 

2010./2011. 164 181 85 430 
2011./2012. 171 185 89 445 
2012./2013. 185 170 86 441 
2013./2014. 167 179 75 421 
2014./2015. 179 180 84 443 
2015./2016. 156 201 73 430 

 

 

Skola ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem kadriem. Skolā strādā 42 pedagogi. 
Pamatdarbā strādājošo pedagogu skaits - 40, blakus darbā – 2 pedagogi. 

Pedagogu izglītība Pedagogu skaits 
Augstāka pedagoģiskā  39 (93%) 
Mācās augstskolā  3 (7%) 

t.sk. maģistri  21 
t.sk. mācās doktorantūrā  1 
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Skolā veiksmīgi darbojas  atbalsta personāls - psihologs, skolotājs-logopēds, sociālais 

pedagogs un  medmāsa. Ir 25 tehniskie darbinieki. 
Rīgas 54.vidusskola atrodas Iļģuciemā. Skolā mācās bērni no 362 ģimenēm. 9 bērni 

(3%)  RPBJC struktūrvienības ”Imanta “  un “Pārdaugava” audzēkņi. Vecāki ar augstāko 
izglītību- 34%, vidējo speciālo - 38%, vidējo izglītību - 10 %, pamatizglītību - 18 %.  

Audzēkņu ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā  

Ģimeņu sociālais sastāvs Ģimenes skaits 
pilnās ģimenes 213 
nepilnās ģimenes 149 

t.sk. aizbildnībā 3 
t.sk. daudzbērnu ģimenes 129 
t.sk. ģimenes, kur viens vai abi vecāki strādā algotu darbu ārpus Latvijas 320 
t.sk. ģimenes, kur vecāki izbraukuši darbā uz ārzemēm 19 
t.sk. ģimenes, kur vecāki ir bezdarbnieki 11 
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Tiek piedāvāts plašs interešu izglītības klāsts.  Skola piedāvā 5 interešu izglītības 
programmas: 

• meiteņu vokālais ansamblis  5. - 9. klase; 
• lietišķās mākslas studija   1. - 6. klase; 
• teātra studija " Trešais zvans"  4. - 9. klase; 
• folkloras kopa    1. – 8. klase; 
•  mūsdienu deju studija “Fuksija” 1.- 6. klase. 

Skolas īpašie piedāvājumi  sporta izglītības jomā: 
• galda teniss 1. - 9. klase; 
• basketbols 5. -12. klase; 
• florbols  5. - 9. klase. 

 
Skolas īpašie piedāvājumi cit ās izglītības jomās: 
• fakultatīvās nodarbības “Runas un saskarsmes kultūra”; 
• fakultatīvās nodarbības dabaszinībās;  
• fakultatīvās nodarbības astronomijā; 
• fakultatīvās nodarbības vācu un angļu valodā;  
• fakultatīvās nodarbības sportā; 
• bibliotēkas stundas sākumskolā; 
• pagarinātās dienas grupa 1. – 4. klašu skolēniem; 
• projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanas un prezentēšanas prasmju 

veidošana vidusskolēniem; 
• skolēnu parlaments; 

    Skolai ir sava simbolika - vimpelis, logo, skolas himna, dienasgrāmata un apbalvojumu 
sistēma. Informācija par skolu pieejama mājas lapā www.54vsk.lv. 
 
Skolas finansiālais nodrošinājums  
 

Skolas budžetu nodrošina Rīgas domes finansējums, valsts mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālā apdrošināšana. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas 
vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un to aprite un uzskaite ir 
centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. Katra gada budžeta tāme tiek veidota, ņemot 

t.sk.aizbildnībā

t.sk. daudzbērnu ģimenes

t.sk.ģimenes, kur viens vai abi vecāki strādā algotu
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vērā piešķirtos līdzekļus, attīstības prioritātes. Tiek ņemti vērā vecāku, skolotāju, skolēnu un 
skolas saimniecisko darbinieku ieteikumi. 
     
 
 
 
 
 
 

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu īstenošanai, infrastruktūras 
uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. 

Finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām 
un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to izlietojums ir efektīvs. Budžeta 
plānošanā iesaistīti skolēni, pedagogi, skolas saimnieciskie darbinieki, notiek konsultācijas ar 
skolas padomi. Direktors regulāri informē par finanšu līdzekļu izlietojumu. 
 

2. SKOLAS  DARBĪBAS  PAMATM ĒRĶI. IEPRIEKŠ ĒJO MĀCĪBU 
GADU PRIORIT ĀTES  UN KONKRĒTI REZULT ĀTI 

     Rīgas 54. vidusskolas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu izglītības vidi, organizēt un īstenot 
izglītošanas procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
standartā noteikto mērķu sasniegšanu.  Skolas uzdevumi ir: 

• nodrošināt izglītojamos ar dzīvei nepieciešamām pamatzināšanām un pamatprasmēm; 
• pilnveidot darba sistēmu ar talantīgiem/spējīgiem izglītojamiem; 
• veidot prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivējot mūžizglītībai un 
apzinātai karjerai;  
• sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), nodrošināt un veicināt pozitīvu 
izglītojošo darbību, kvalitatīvu informācijas apmaiņu;  
• racionāli izlietot izglītības procesa organizēšanai piešķirtos finanšu resursus; 
• intensīvi izmantot informācijas tehnoloģijas.     
Kopš 2010. gada akreditācijas izglītības iestāde realizējusi prioritātes visās galvenajās 

attīstības pamatjomās. 

Pamatjoma 
Izglītības iestādes 
darba priorit āte 

Sasniegtais rezultāts 

 
 
 
 
 
 

MĀCĪBU SATURS 

Jaunu pamatizglītības 
mācību priekšmetu 
„Latvijas vēsture” un 
„Pasaules vēsture” 
programmu ieviešana 

• Visi  skolotāji ir iepazīstināti ar jaunajām 
mācību programmām.  
• Ir izstrādāti jauni mācību satura tematiskie 
plānojumi atbilstoši jaunajām mācību 
programmām un konkrētas klases īpatnībām. 
• Mācību satura apguve skolā tiek realizēta, 
izmantojot jaunākās tehnoloģijas un 
mūsdienīgas mācību metodes.  
• Skolotāji pastāvīgi pilnveido savu mācīšanas 

Jaunu programmu 
angļu valodā ieviešana 
sākumskolā 

Budžeta sadalījums 2012.g. 2013.g. 2014.g. 
Kopējais finansējums: 430019.00 469673.06 624842.00 
         - t.sk. no valsts budžeta: 262430.00 279218.43 384358.00 
         - no pašvaldības budžeta: 157644.00 184104.24 229695.00 

-   maksas pakalpojumi un citi 
             pašu ieņēmumi 

9945.00 5782.39 10399.00 

-   ziedojumi 0 568.00 390.00 
Mācību grāmatu iegādei 
izlietotais finansējums 

3684.00 9805.62 12307,50 
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metodiku, apmeklējot mācību priekšmetu 
kursus, papildinot zināšanas arī informācijas 
tehnoloģiju jomā, pedagoģijā un psiholoģijā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MĀCĪŠANA UN 
MĀCĪŠANĀS 

 
 
 
 

Skolēnu rakstu darbu 
iekārtošanas, 
noformēšanas un 
labošanas sistēmas 
izveidošana un 
aprobācija 

• Ir izstrādāta jauna skolēnu rakstu darbu 
noformēšanas un labošanas sistēma. 
• Sistemātiski tiek veikta skolēnu burtnīcu un 
pierakstu uzskaite un analīze gan 
metodiskajās  komisijās, gan skolā kopumā.  
• Skolēni un viņu vecāki ir iepazīstināti ar 
jauno skolēnu rakstu darbu iekārtošanas, 
noformēšanas un labošanas sistēmu skolā. 
• Šī sistēma stimulē izglītojamo personības 
attīstību un dod iespēju gūt labus mācību 
sasniegumus. 

Mācību procesa 
modernizācija, 
izmantojot mācību 
procesā muzeju 
pedagoģiju un citas 
mācību tehnoloģijas 
ārpus skolas 

• Skolotāji tika iepazīstināti ar muzeju 
pedagoģijas teoriju, mērķiem un 
uzdevumiem. Notika mācību seminārs 
skolotājiem „Muzeju pedagoģija kā mācību 
procesa modernizācijas sastāvdaļa”. 
• Skolotāji, īstenojot muzeju pedagoģiju, 
izmanto metodiskos materiālus, kuri padara 
muzeju apmeklējumu personiskāku un 
apzinātu. 
• Izstrādāti metodiskie materiāli darbam ar 
skolēniem. 
• Informācija par muzeju apmeklējumu tiek 
apkopota ik gadu. 

Skolēnu bilingvālās 
izglītības kvalitātes 
paaugstināšana 
mācību procesā 

• Skolotāji pārzina un veiksmīgi lieto dažādas 
mācību metodes. 
• Sekmē skolēnu mācīšanās prasmju un 
iemaņu attīstību bilingvālajās stundās. 
• Tiek popularizēti labās prakses piemēri. 
• Ir uzlabojušies gada mācību rezultāti 
bilingvālās izglītības mācību priekšmetos. 
• Ir pozitīvas skolēnu atsauksmes par 
pedagogu papildu palīdzību mācību 
priekšmetu apguvē, kuros ir grūtības. 
• Skolēni ir pilnībā nodrošināti ar mācību 
grāmatām un darba burtnīcām latviešu valodā. 

SKOLĒNU 
SASNIEGUMI 

Tālmācības 
tehnoloģiju 
izmantošana tematisko 
pārbaudes darbu 
rezultātu analīzē visos 
mācību priekšmetos 

• Skolotāji pilnveido savas prasmes, 
izmantojot mācību procesā jaunās 
tehnoloģijas.  
• Mācību priekšmetu skolotāji 2 reizes gadā 
veido pārbaudes darbus, izmantojot portālu 
Uzdevumi.lv.  
• Visi 8.-12.klašu skolēni tika piereģistrēti 
portālā Uzdevumi.lv.  
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• Izmantojot portālu Uzdevumi.lv iespējas, 
skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas 
vadībai ir iespējams analizēt pārbaudes darba 
uzdevumu apguves rādītājus un, izmantojot 
iegūtos rezultātus, plānot tālāko darbību. 

Ieviest vienotu 
individuālo skolēnu 
sasniegumu analīzes 
un uzskaites sistēmu 
skolā („Skolēnu 
portfolio”) 

• Izstrādāta un veikta vienotu individuālo 
skolēnu sasniegumu analīzes un uzskaites 
sistēma skolā („Skolēnu portfolio”). 
• Skolēni un viņu vecāki ir iepazīstināti ar 
jauno vienoto individuālo skolēnu 
sasniegumu analīzes un uzskaites sistēmu 
skolā.  
• Skolēni aktīvi piedalās „Skolēnu portfolio” 
veidošanā. Paškontroles un pašvērtējuma ziņā 
motivētie izglītojamie ir paaugstinājuši savu 
personīgo atbildību par mācību procesu.  
• Skolotāju diferencētas pieejas izmantošana 
darbā ar spējīgiem/talantīgiem un mācībās 
vājiem izglītojamiem ir pilnveidojusies. 

 
 
 

ATBALSTS 
SKOLĒNIEM 

Skolēnu iemaņu un 
prasmju attīstīšana 
veselīga dzīves veida 
jautājumos 

• Skolēni cenšas ievērot veselīgu dzīvesveidu. 
Daudzi skolēni aktīvi iesaistās sporta un 
mūzikas pasākumos gan skolā, gan ārpus 
skolas.  
• Notika skolas konference „Bērnu veselība – 
mūsu nākotne”, kurā piedalījās skolēni, 
pedagogi un vecāki. 
• Izveidota programma „Veselība”. 
• Regulāri notika veselības lekcijas.  

Skolēna patriotiskā un 
pilsoniskās  
līdzdalības skolas un 
vietējā kultūrvidē  
audzināšana 

• Aktualizēta skolas audzināšanas 
programma.  
• Aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde. Tā 
pārstāv skolēnu intereses. Izglītojamo 
pašpārvalde darbojas Skolas Padomē un 
iesaistās pilsētas Skolēnu Domes darbā. 
Skola īsteno dažādus pasākumus ģimenes, 
pilsētas un valsts piederības stiprināšanai un 
patriotisma veicināšanai. 

SKOLAS VIDE 

Vienotas kopības, 
vienotas skolas saimes 
garīgo vērtību 
veidošana un 
popularizācija skolas 
vidē. 
Pozitīva skolas tēla 
pilnveidošana, 
gatavojoties 55.gadu 
jubilejai 

• Skolā ir savas tradīcijas, tiek organizēti 
svētki un pasākumi nacionālās identitātes 
saglabāšanai, tie stiprina piederības apziņu un 
lepnumu par skolu. 
• Pozitīva skolas tēla veidošana kolektīvā un 
sabiedrībā. 
• Skolā visi skolēni ir vienlīdzīgi, neatkarīgi 
no dzimuma, kultūras un reliģiskās 
piederības. 
• Vadības, skolotāju, tehniskā personāla un 
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skolēnu savstarpējās attiecības ir labvēlīgas, 
izpalīdzīgas. 
• Skolas apmeklētāji tiek pieņemti laipni, ar 
skolas dežurantes palīdzību viņi var viegli 
atrast vajadzīgo personu vai telpu. 
• Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, skaista, 
pievilcīga. Skolas apkārtnes veidošanā 
piedalās gan vecāki, gan skolēni. 

 SKOLAS  RESURSI 

ESF piedāvāto resursu 
mērķtiecīga un 
racionāla 
izmantošana. 
Sasniegtais rezultāts: 

• Skolotāji piedalījās projektā „Dabaszinātnes 
un matemātika”, apmeklēja seminārus: 
„Inovatīvas pieredzes un iesaistīto skolu 
seminārs”, „Mācību stundu vērošana un 
analīzes prasmju veidošana”. 
• Skolotāji vadīja atklātās stundas 
"Dabaszinātnes un matemātika" projekta 
ietvaros. 
• Skolotāji kopā ar skolēniem piedalījās 
konkursos: „Baltijas jūras izpēte” un spēļu 
konkursā „Iepazīsti vidi.” 
• Skolā tika organizēti  ārpusklases pasākumi 
un mācību priekšmetu nedēļas ar mērķi 
popularizēt mācību priekšmetus (matemātiku, 
bioloģiju, ķīmiju, fiziku). 
• Skola saņēma atbalsta materiālus: spēles, 
metodiskos materiālus skolotājiem, izdales 
materiālus, mācību līdzekļus. 
• Skolotāji savās stundās mērķtiecīgi izmanto 
atbalsta materiālus (ESF projekts) atbilstoši 
mācību priekšmetu standartiem. 
• Informācija par saņemtajiem metodiskajiem 
materiāliem un mācību līdzekļiem tika 
apkopota. 

 
SKOLAS DARBA 
ORGANIZĀCIJ, 

VAD ĪBA UN 
KVALIT ĀTES 

NODROŠINĀŠANA 
 

Skolas darba 
demokrātiska un 
pilnvērtīga izvērtēšana 

• Skolas darba pašvērtēšana notiek pastāvīgi 
visa mācību gada garumā.  
• Skolas darba kārtības noteikumi un iekšējās 
kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti, 
izskatīti skolēnu parlamentā. Skolas 
darbinieki un skolēni tos ievēro. 
• Pašvērtēšanas procesā iesaistīti visi skolas 
darbinieki, skolēni, vecāki. 
• Skolas vadība analizē skolotāju un skolas 
darbu, sniedz pārskatu pedagoģiskajā sēdē. 
• Ir izveidots skolas attīstības plāns līdz 2017. 
gadam, balstoties uz iepriekšējo gadu plāna 
prioritāšu izpildi, skolas pašvērtējuma 
rezultātiem, trūkumiem. 
• Notika Skolas Forums, kurā tika meklēts 
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esošo problēmu risinājums, kas deva vadībai 
iespēju plānot skolas tālāko attīstību. 
• Vadība plāno, kontrolē un izvērtē skolas 
darbu visos darbības virzienos.  
• Vadības un vecāku sadarbība ir daudzpusīga 
un savstarpēji atbalstoša.  
• Plāna īstenošanu vadība regulāri pārrauga, 
analizē, izvērtē un veic nepieciešamās  
korekcijas.  
• Realizēti demokrātiski skolas darba vadības 
principi.  
• Regulāra informācijas apmaiņa ar 
darbiniekiem par pieņemtajiem lēmumiem  
un to izpildi. 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS  PERIODA (2010.gads) 
IETEIKUMU IZPILDI  

2010. gada akreditācijā izglītības iestāde tika vērtēta 19 jomās, novērtējumu „ļoti labi” 
saņemot 10 jomās, „labi” – 9 jomās.  

Akreditācijas komisijas norādījumi ņemti vērā, plānojot izglītības iestādes turpmāko 
darbu. 

Ieteikumi  Izpilde 

Lielāku uzmanību pievērst 
priekšmetu mācīšanai latviešu 
valodā  

- Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācīšanas metodes, 
kas palīdz izglītojamiem veiksmīgāk apgūt mācību 
vielu latviešu valodā. 

- Skolotāji izmanto IT tehnoloģijas, īstenojot bilingvālo 
izglītību. 

- Pilnveidojot bilingvālās izglītības īstenošanu, tika 
izstrādāti noteikumi latviešu valodas izmantošanai 
bilingvālajās stundās. 

- Skolas bibliotēkas fonds nodrošināts ar mācību 
grāmatām latviešu valodā visos priekšmetos. 

- Notika skolotāju seminārs „Skolēnu bilingvālās 
izglītības kvalitātes paaugstināšana un pilnveidošana”. 
Skolotāji pilnveidojuši  pedagogu profesionālo  
kvalifikāciju. 

Turpināt apgūt un izmantot 
mācību procesā mūsdienīgas 
mācību un informācijas 
tehnoloģijas (interaktīvo tāfeli) 

- Visi kabineti, aprīkoti ar datoru IT rīku izmantošanai 
dažādu mācību priekšmetu mācīšanai un darbam ar e-
žurnālu, 2 kabineti ir nodrošināti ar interaktīvo tāfeli 
un dokumentu kamerām, 9 kabineti nodrošināti ar 
multimediju projektoriem. Visi pedagogi apguvuši šo 
tehnoloģiju izmantošanu mācību materiālu 
sagatavošanā. 2015./2016.m.g. skolotāji sāks izmantot 
mācību procesā mācību mākoni – e-skola.lv. Skolotāji 
varēs šeit ievietot mācību stundu materiālus dažādos 
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formātos, t. sk. arī audio un vizuālos materiālus, tos 
kopīgojot ar citiem - skolēniem, kolēģiem savā un 
citās skolās. 

- 2016./17. mācību gada laikā paredzēts visus mācību 
kabinetus aprīkot ar projektoriem, lai būtu iespēja 
efektīvāk nodrošināt tehnisko līdzekļu izmantošanu 
visu mācību priekšmetu stundās. 

Veicināt skolēnu mācību 
motivāciju un pilnveidot 
personīgo atbildību par 
mācīšanās rezultātiem 

- Skolotāji apguvuši un izmanto dažādas mācību satura 
apguvei piemērotas mācību metodes. 

- Skolotāji regulāri papildinājuši savas zināšanas 
dažādos semināros un tālākizglītības kursos, kā arī 
strādājot pie skolas metodiskajām tēmām:  
„Muzejpedagoģija,” „Bin ārās stundas,” „Refleksīvas 
tehnoloģijas”. 

- Skolotāji savā darbā izmanto mūsdienīgus mācību 
materiālus un tehnoloģijas (interaktīvās tāfeles 
iespējas un mācību programmas). 

- Skolēnu motivēšanai mācību darbam skolai ir dažādi 
resursi: bibliotēka, informātikas kabinets, projektori, 
labiekārtotas sporta un aktu zāles, skolēniem ērtas 
mācību telpas.   Atbalsta personāls iesaistās darbā ar 
skolēniem ar mācību grūtībām un bērniem no riska 
ģimenēm, lai motivētu skolēnus mācīties un 
paaugstināt personīgo atbildību. 

Pilnveidot mācību darbu, 
balstoties uz mācību rezultātu 
analīzi, skolēnu pašvērtējumu  

- Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti skolēnu 
mācību sasniegumi. Nosakot kārtējā mācību gada 
uzdevumus, tiek ņemta vērā iepriekšējā mācību gada 
uzdevumu izpilde, skolotāju, vecāku, skolēnu un 
skolas darbinieku ieteikumi. Pašvērtējumu kritēriji ir 
izstrādāti atbilstoši mācību priekšmeta specifikai. 
Pedagogi savstarpēji dalās pieredzē un apspriež 
skolēnu vecumposmam piemērotākos pašvērtējuma 
veidus. Ikdienas darbā mācību procesā tiek veikts gan 
sava darba pašvērtējums, gan savstarpējais 
vērtējums. Pārbaudes darba beigās skolēni 
novērtē darba izpildi. 

Aktualizēt skolas mājas lapu - Skolas IT daļas speciālisti atjaunojuši skolas mājas 
lapas dizaina izskatu.  

- Skolas mājas lapas sadaļas tika pārplānotas saturiski 
un izstrādāta jauna attēlošanas struktūra, aktīvi tiek 
publicētas jaunākās ziņas par skolas dzīvi. Šajā gadā 
iecerēts izveidot „virtuālo pastaigu" pa skolu. 
Sadarbībā ar skolas pašpārvaldi plānots aktualizēt 
sociālo portālu „Facebook" skolas mājas lapā. 

Uzlabot skolēnu mācību 
sasniegumus tehnoloģiju un 
zinātņu priekšmetos 

- Regulāri tiek izvērtēti izglītojamo mācību sasniegumi 
ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Izveidota 
sistēma darbam ar skolēniem, kuriem ir zems mācību 
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līmenis. Nodrošināti atbalsta pasākumi skolēniem ar 
mācīšanās traucējumiem. 

Dažādot skolēnu sadarbības 
formas mācīšanās procesā 

- Skolēni izmanto dažādas mācīšanās metodes, labprāt 
iesaistās interaktīvo metožu īstenošanas procesā. 
Skolēniem labi attīstītas sadarbības un komandas 
darba prasmes. 

Pastiprināt kontroli par 
likumdošanas ievērošanu 

- Skolas reglamentējošā dokumentācija noformēta 
saskaņā ar LR likumiem un MK noteikumiem. Skolas 
darba reglamentējošie dokumenti tiek regulāri izskatīti 
un pilnveidoti, veicot atbilstošas korekcijas. 

Skolas administrācijai un 
atbalsta personālam veikt 
skolēnu stundu apmeklējuma 
uzskaiti 

- Kavējumu uzskaite notiek pēc Rīgas 54. vidusskolas 
skolēnu kavējumu uzskaites vienotām prasībām, Rīgas 
pilsētas Domes noteikumiem, MK noteikumiem. 

Turpināt skolas remontu - Renovēts un atbilstoši mūsdienu prasībām iekārtota 
skolas sporta zāle.  Notika skolas kanalizācijas, ūdens 
apgādes un tualešu renovācija. Izremontēti un 
modernizēti mācību kabineti, uzstādīti pakaramie 
griesti 1. un 2. stāva gaiteņos. Skolas ģērbtuves  
renovācija ir paredzēta 2016.gada pavasarī. 

Aktivizēt projektu izstrādes un 
īstenošanas darbu  

- Uzrakstīti 3 pieteikumi starptautiskiem projektiem. 
2013. gadā uzsākta un turpinās darbība projektos:  
“Starpkultūru dialogs” - notika darba grupu tikšanās 
un skolēnu delegāciju apmaiņa ar sadarbības skolām 
no  Norvēģijas (Hovdens).  

- 2014.gadā uzsākta un turpinās darbība līdz šim brīdim 
zinātniski pētnieciskajā projektā “Zinātne kā cilvēces 
tehnosfēra” Vācijā ( Brēmenē), Polijā (Varšavā), 
Somijā (Helsinkos). 

- Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi 2014.g. 
skola organizēja bērnu un jauniešu festivālu „Mana 
dziesmu vācelīte”, kurā piedalījās Rīgas vispārējās, 
speciālās un interešu izglītības iestāžu folkloras kopu 
un vokālo ansambļu dalībnieki. 
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4. RĪGAS 54.VIDUSSKOLAS SASNIEGUMI KVALIT ĀTES 
RĀDĪTĀJOS VISOS JOMU ATBILSTOŠOS KRITĒRIJOS 

 
4.1. MĀCĪBU SATURS 

 
Rīgas 54.vidusskolā tiek īstenotas divas izglītības programmas (IP) 

IP nosaukums Kods 
Licence Akredit ācijas 

termiņš 

Izglītojamo 
skaits 

2014./2015. 
 

Nr. Datums Sākumā Beigās 
Pamatizglītības 
programma 

21011121 V-4764 02.09.2011. 02.06.16. 359 355 

Vispārējās vidējās 
izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena programma 

31011021 8954 26.06.2009. 02.06.16. 83 79 

 Skolā apgūstamās IP ir licencētas, akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un 
atbilst Valsts pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam. Saskaņā ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumiem Nr.281 ‘’Noteikumi 
par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības 
programmu paraugiem’’, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta 
noteikumiem Nr.468 ‘’Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 
priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem’’ ir veikti grozījumi 
programmās.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktora rīkojumu un atbilst 
licencētajām IP. Skolēnu mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību 
priekšmetu stundu saraksts tiek izvietots pieejamās vietās – informācijas stendā pirmajā un 
otrajā stāvā un skolas mājas lapā, skolotāju stundu saraksts - skolotāju istabā. Par izmaiņām 
mācību priekšmetu stundu sarakstā skolēni un skolotāji tiek savlaicīgi informēti informācijas 
stendos.  

Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, 
obligāto saturu. Atbilstoši šīm prasībām skolotāji izvēlas un lieto mācību metodes un mācību 
līdzekļus. Skolā izmanto VISC ieteikto paraugprogrammu paraugus. Atbilstoši programmām 
skolotāji izstrādā savus mācību priekšmetu tematiskos plānus. Skolotāji savlaicīgi iepazīstas 
ar novitātēm mācību priekšmetu saturā un veic korekcijas tematiskajos plānos. Skolotāju 
darbu tematisko plānu izveidē koordinē skolas metodiskā padome, kas izvērtē skolas IP 
īstenošanu un iesniedz priekšlikumus skolas vadībai programmu pilnveidei. Mācību gada 
sākumā metodiskajās komisijās apstiprina vielu tematiskos plānus, gada noslēgumā analizē 
plāna izpildi. Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu tematisko plānu izstrādi un 
īstenošanu. 

Skola pilnībā nodrošina visus skolēnus ar mācību literatūru, tajā skaitā – arī ar 
nepieciešamajām darba burtnīcām. Mācību literatūras izmantojums katra mācību gada beigās 
tiek izvērtēts metodiskajās komisijās. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde tiek plānota 
un veikta sadarbībā ar skolas bibliotēku. Izmantojamās mācību literatūras saraksts 
turpmākajiem trim mācību gadiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar Skolas 
pedagoģiskās padomes ieteikumu tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Informācija 
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vecākiem savlaicīgi tiek nosūtīta mācību gada beigās, kā arī ievietota informācijas stendos. 
Skola nodrošina ar IP īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. 

Katra mēneša sākumā skolā tiek izveidots pārbaudes darbu grafiks attiecīgajam 
semestrim. Vienā dienā vienai klasei nedrīkst plānot vairāk kā divus temata noslēguma 
vērtēšanas pārbaudes darbus. Par pārbaudes darbu grafika izveidi atbild direktora vietnieks 
izglītības jomā, izmaiņas tajā pēc pamatota mācību priekšmeta skolotāja iesnieguma veic 
direktora vietnieks izglītības jomā. 

Skolotāji veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei 
paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, 
cenšas maksimāli izmantot iespējas informācijas tehnoloģiju jomā. Plānojot mācību darbu, 
skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, to, ka ir talantīgi skolēni un skolēni ar grūtībām 
mācībās, tādēļ savā darbā izmanto individuālo darbu stundās un pēc stundām – individuālajās 
konsultācijās, kā arī sadarbojas ar atbalsta personālu, konsultācijas notiek saskaņā ar direktora 
apstiprinātu konsultāciju sarakstu. Individuālais darbs ar  skolēniem regulāri tika fiksēts e-
klasē „Individuālā darba žurnālā”. Skolēniem ar mācību grūtībām izstrādāti vienoti 
individuālie plāni.  

Skolā izstrādāta „Rīgas 54. vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtība”, kas palīdz īstenot vienotas prasības mācību kvalitātes nodrošināšanai. Ar šo 
vērtēšanas kārtību tika iepazīstināti skolotāji, skolēni un vecāki. Tā ir pieejama skolas mājas 
lapā. 

Audzināšanas darbību reglamentējošais dokuments ir skolas Audzināšanas darba 
programma, saskaņā ar to ir izstrādāti klašu audzinātāju darba plāni. Skolas audzināšanas 
darba programma tiek saskaņota klašu audzinātāju MK sanāksmē un tiek iesniegta izglītības 
iestādes direktoram apstiprināšanai. Klašu audzinātāji plāno audzināšanas darbu, pamatojoties 
uz skolas ieteicamās audzināšanas darba programmas galvenajiem virzieniem, atbilstoši 
skolēnu vecumposmam un klases kolektīva īpatnībām. Audzināšanas darbs tiek plānots un 
realizēts tā, lai veicinātu skolēnu patriotismu, pilsonisko līdzdalību, lai viņi varētu kļūt  par 
pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, apzināties un izprast savus pienākumus un tiesības, 
veidot tikumiskos un vērtību kritērijus, būt atbildīgiem par savu rīcību. Klases stundas veicina 
vispusīgu personības attīstību, jo lielākā daļa klases audzinātāju klases stundās izmanto 
daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes.  

Visas mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi. Mācību stundās 
tiek veikti laboratorijas darbi, eksperimenti, pētījumi, vērojumi dabā, demonstrējumi. Sociālo 
zinību mācību   priekšmetos tiek izmantotas metodes, kas veicina skolēnu radošās, vērtējošās 
darbības attīstību, prasmi analizēt mūsdienu dzīves aktualitātes, prasmi diskutēt, argumentēti 
paust savu viedokli, uzstāties publikas priekšā. 

Skola piedāvāja daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Nodarbības pulciņos 
notika ārpusstundu laikā pēc noteikta saraksta.  

Skolas vadība veiksmīgi informē, koordinē un pārrauga mācību priekšmetu 
programmu izvēli, nodrošina skolotājiem nepieciešamās konsultācijas, informāciju un 
resursus skolas iespēju robežās, veicina skolotāju sadarbību. Lai sekmīgi varētu nodrošināt 
nepieciešamos resursus skolas IP realizācijai, skolas vadība mācību gada beigās analizē 
skolotāju pašvērtējumu un nosaka prioritātes nākamajam mācību gadam. 

Skolotāji iepazīstas ar citu skolu skolotāju pieredzi apmeklējot kursus, piedalās 
semināros, iesaistās ESF struktūrfondu piedāvātajās aktivitātēs, piemēram, profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanā, pieredzes apmaiņas programmās, dažāda veida semināros, 
regulāri konsultējas ar skola metodiķiem un citiem pedagogiem, izmanto skolas mājas lapu, e-
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klases žurnālu, IZM un VISC mājas lapu. 
 
Stiprās puses: 

• Skolā veiksmīgi tiek realizēties 2 izglītības programmas, tās  ir licencētas un 
akreditētas. 

• Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtību un formas, izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas 
Skolas realizētajās izglītības programmās.  

• Skolā ir noteiktas vienotas prasības mācību priekšmetu tematisko plānu izstrādei, 
skolotāji sadarbojas to izstrādē un pilnveidē.  

• Skolā ir izstrādāta un tiek realizēta Skolas audzināšanas darba programma.  
• Skola pilnībā nodrošināta ar visu nepieciešamo mācību literatūru gan pamatizglītībā, 

gan vidējā izglītībā.  
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
• Nodrošināt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības standarta un skolas 

izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu skolas darbībā, veicināt un paplašināt 
skolotāju tālāku sadarbību tematisko plānu, pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē, kā 
arī individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu izstrādē un realizācijā.  

 
Vērt ējums: labi 
 
4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Visi skolotāji iepazīstina skolēnus ar mācību darba organizāciju un izvirzītajām 
prasībām gan mācību gada, semestra, gan tēmas sākumā. Ar mācību darba organizāciju tiek 
iepazīstināti arī skolēnu vecāki. Visi skolēni zina, un lielākā daļa arī saprot mācību darbam 
izvirzītās prasības. 

Skolā regulāri novērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz pedagogiem vērtējumu. Ir 
izveidotas pašnovērtējuma anketas un skolotāju mācību gada pašanalīze. Skolotāji aktīvi 
iesaistījās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas 
apstākļos”, kura rezultātā tika izvērtēta 66% skolas pedagogu profesionālās darbības kvalitāte. 
Skolā 51% pedagogu ir 3.-5. kvalitātes pakāpe. Piedaloties profesionālās darbības kvalitātes 
izvērtēšanā, pedagogi apkopoja, sistematizēja, izvērtēja un popularizēja savu darba pieredzi. 
Pedagogiem tā bija laba iespēja apliecināt savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, 
analītiskās un radošās spējas, saņemt sava darba novērtējumu. 

Mācīšanas procesa kvalitāte sistemātiski tiek kontrolēta, hospitējot stundas un 
pārbaudot ierakstus skolas dokumentācijā. Ieraksti 1.–12. klašu visos žurnālos (mācību 
priekšmetu stundu, fakultatīvo, pagarinātās dienas grupas, individuālā darba un interešu 
izglītības nodarbību žurnālos) tiek veikti elektroniski Izglītības un zinātnes ministrijas 
akceptētajā skolvadības sistēmā „e-klase”, šajā sistēmā tiek veikta arī liecību un sekmju 
kopsavilkumu žurnālu izdruka, kā arī izmantotas citas sistēmas piedāvātās iespējas. Ieraksti 
žurnālos tiek veikti atbilstoši prasībām, to aizpildi pārrauga direktora vietnieki. Skolā ir 
pieņemtas vienotas mācību stundu vērošanas veidlapas. Stundu vērošanā tiek akcentēti arī 
attiecīgā mācību gada prioritārie uzdevumi. 

Lai veicinātu efektīvu jauno mācību pieeju izmantošanu, nodrošinātu pēctecību 
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mācību procesā, skolā ir izveidota īpaša metodiskā darba sistēma. Skolā efektīvi darbojas 
Metodiskā Padome un  Priekšmetu Bloki  (PB). Metodiskā Padomes sēdēs tika izskatīti 
svarīgi skolas attīstības, izglītības procesa zinātniski metodiskā, tai skaitā inovatīvā 
nodrošinājuma, jautājumi. Priekšmetu bloku sanāksmēs, kuras notiek katru mēnesi, liela 
uzmanība tiek pievērsta tādu skolēnu mācību prasmju pilnveidošanai kā mācīšanas un 
mācīšanās kvalitāte, izglītības novitāšu apspriešanai un ieviešanai. Pedagogi regulāri apmeklē 
kursus, pilnveido zināšanas metodikā un dalās pieredzē savās metodiskajās komisijās. Ikkatru 
otro mācību gadu tiek izvirzīta kopīga skolas metodiskā tēma. Šīs tēmas ietvaros gada laikā 
notiek mācību semināri skolotājiem, skolotāji apgūst teorētiskās zināšanas par stundu 
tehnoloģijām, vada atklātās stundas.  

 Skolā ir izstrādāta un darbojas „Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtība”. 
Skolotāja mācību un metodiskā darba vērtējumu veido skolotāja pašvērtējums, administrācijas 
un priekšmetu bloku vadītāju vērtējums. Dati tiek apkopoti un analizēti mācību gada 
pedagoģiskajā sēdē. 

Metodiskais atbalsts skolotājiem nodrošina mācību stundu kvalitatīvu plānošanu. 
Mācību process tiek organizēts tā, lai, izmantojot daudzveidīgas un efektīvas metodes un 
paņēmienus, attīstītu un pilnveidotu skolēnu mācīšanās prasmes un patstāvīgā darba iemaņas. 
Skolēni tiek informēti par mācību stundas mērķi, sasniedzamo rezultātu un darba gaitu, 
pedagogi organizē skolēnus darbam individuāli, pāros vai grupā. Pedagogu skaidrojums ir 
mērķtiecīgs, piemērots mācāmai tēmai, skolēnu vecumam un klases īpatnībām. Pedagogi 
cenšas nodrošināt pozitīvu un atbalstošu mācību vidi stundā gan organizatoriskajā, gan 
pedagoģiskajā, gan psiholoģiskajā līmenī ikvienam skolēnam. Līdz ar to tiek veicināta 
skolēnu personiskā izaugsme, zināšanu izpratne un prasme tās pielietot, attīstītas domāšanas 
prasmes. Pedagogi veiksmīgi iesaista mācību darbā visus skolēnus, rosina viņus izteikt savu 
viedokli, analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu, uzklausa un ņem vērā skolēnu viedokļus 
un vēlmes. Mācību metodes atbilst skolēnu spējām, vecumposmam, mācību priekšmeta 
specifikai un mācību satura prasībām, mācību procesa gaitā nepieciešamības gadījumā to 
izvēle tiek koriģēta. Mācību procesa plānošanas un norises gaitā tiek ņemti vērā diagnostikas 
un pārbaudes darbu rezultāti, kā arī atbalsta personāla sniegtie ieteikumi jeb rekomendācijas. 
Stundā izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, 
dažreiz nepārdomāts darbs ar talantīgiem skolēniem Mācību stundās tiek pievērsta uzmanība 
starppriekšmetu saiknei, vides izglītības, karjeras izglītības, veselības un drošības 
jautājumiem.  

Mācību stundās ir iespējams izmantot mūsdienīgus mācību līdzekļus un informāciju 
tehnoloģijas. Atbilstoši mācību vielai skolotāji izmanto gan gatavus mācību materiālus un 
informācijas avotus e-vidē, gan paši veido prezentācijas, gatavo uzdevumus, darba lapas 
interaktīvās tāfeles programmai Activ Anspire. Mācību procesā skolēni tiek iesaistīti mācību 
filmu un materiālu veidošanā. Klašu telpu iekārtojums dod iespēju izmantot jaunākās 
tehnoloģijas, katrā kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu. Visi pedagogi izmanto 
interaktīvās tāfeles un dokumentu kameras, kas atrodas speciālos mācību kabinetos – centros. 
Fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību stundās skolēni tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo 
praktisko darbu veikšanai. Jau četrus gadus skolotāji izmanto portālu “Uzdevumi.lv.” 8.-12. 
klašu audzēkņi 2 reizes gadā izpilda pārbaudes darbus šajā portālā. Var secināt, ka skolēni 
bija vairāk ieinteresēti izpildīt uzdevumus elektroniski.  

Visu mācību priekšmetu satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta mācību procesa 
saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāji 
kopā ar skolēniem piedalās nacionālos un vietējos vides saglabāšanas projektos. Mācību 
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procesa saikne ar reālo dzīvi tiek īstenota arī alternatīvo mācību formu veidā – veicot 
pētījumus un mācību ekskursijās iepazīstot dabas, vēstures un kultūras objektus. Skolā ir 
izstrādāta un darbojas “Muzeju pedagoģijas programma 1.-12.klasēm.“. Skolā katru gadu 
projektu nedēļā tika organizēta „Muzeju diena”, visas klases kopā ar savām klases 
audzinātājām apmeklēja dažādus muzejus.  

Rīgas 54.vidusskolā darbojas jauniešu intelektuālais centrs ”Erudīts” - fakultatīvo 
nodarbību apvienība, kas ir pamatizglītības programmas papildus daļa, tā tiek organizēta uz 
brīvprātības principa, pamatojoties uz vecāku vai aizbildņa iesnieguma. Centra galvenie 
uzdevumi ir organizēt skolēnu interešu neformālo izglītību, radot optimālus apstākļus viņu 
intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam 
darbam, karjeras izvēlei, veidot aktīvu pilsonisko sabiedrību, veicināt un atbalstīt brīvprātīgu 
jauniešu pašiniciatīvu; piedalīties starptautiskos, valsts, interešu izglītības pasākumos; attīstīt 
projektu darbības iemaņas un prasmes. Centram ir struktūrvienības – klubs „Jaunais 
astronoms”, „Dabaszinību skola”, valodu skola „Lingva”, „Līderu skola”. Jau 6. gadu pēc 
kārtas Rīgas 54.vidusskolas skolēni īsteno mācību projektu „Zinātne kā cilvēces tehnosfēra”. 
Šī projekta praktiskajā daļā notiek Eiropas valstu interaktīvo muzeju apmeklēšana un 
nodarbības tur. Šādas mācību programmas jau ir īstenotas Zinātnes centrā AHHAA, Jūras 
muzejā “Lennusadam” un „Energy discovery centre” (Igaunijā), Etnokosmoloģijas muzejā un 
Enerģētikas un tehnikas muzejā (Lietuvā),  interaktīvajā dabaszinību muzejā „Universum” 
(Vācijā), “Copernicus Science Centre” (Polijā). 

Metodiskā Padome organizē skolas mācību priekšmetu olimpiādes un mācību 
priekšmetu nedēļas. Dažādie ārpusstundu pasākumi padziļina skolēnu zināšanas gan mācību 
priekšmetos, gan paaugstina intelekta līmeni un attīsta sadarbības prasmes – īsfilmu festivāls 
„Zelta pūce” (skolēni veidoja filmas par priekšmetiem „Zināt ir stilīgi!”), radošā darbnīca 
„Kamēr svece deg”, spēle ceļojums „Gar Gaujas upes krastiem”, spēle izmeklēšana 
„Priekšmetu kaleidoskops”. 

Katru gadu skolā notiek projektu nedēļa. Pamatskolas skolēni (5.-9. klases) kopā ar 
klases audzinātājām strādā pie savām tēmām, kuras ir vienotas skolas tēmas daļas. Projektu 
nedēļas noslēgumā skolēni prezentē sava darba rezultātus kopīgā konferencē. 

Vidusskolēni izstrādā individuālus pētnieciskos darbus, kuros obligāta prasība ir arī 
praktisko uzdevumu veikšana. Skolā ir izstrādāta un darbojas „Kārtība par skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādi un aizstāvēšanu”, kas nosaka vienotas prasības zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādes organizācijā, noformēšanā, vērtēšanā. Katram vidusskolēnam ir 
jāizstrādā un jāaizstāv skolā vismaz viens zinātniski pētnieciskais darbs. 
Veicot šo darbu, tiek rosināta skolēnu interese par mūsdienu zinātnes un sabiedrības 
procesiem, attīstīta kritiskā domāšana, veidotas iemaņas patstāvīgam izziņas procesam, kā arī 
tiek  attīstītas citas 21.gadsimta kompetences. Projektu nedēļas noslēgumā tika organizēta 
konference, kurā skolēniem bija iespēja iepazīties ar labākajiem projektu darbiem 

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas – mācību un radošie uzdevumi, prezentācijas, 
projekti u.c., to apjoms ir sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem. Skolotāji, skolēni, 
vecāki ir informēti par skolas mājas darbu sistēmu. Mājas darbu uzdošana tiek organizēta, 
apzinoties nepieciešamību novērst skolēnu pārslodzi. Skolas vadības sēdēs, metodiskās 
padomes un PB sanāksmēs regulāri tiek apspriests mājas darbu apjoms, tā veidi, vērtēšana. 
 

Stiprās puses:  
• Mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas un radošas. Pedagogi izmanto 

daudzveidīgas mācību darba formas un metodes.  
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• Pedagogi iesaista skolēnus dažādos mācību pasākumos, kas palīdz uzlabot mācību 
procesu un dod iespēju papildināt un padziļināt zināšanas, dod papildus mācību 
motivāciju.  

• Skolā ir plašs fakultatīvo nodarbību piedāvājums, kas ļauj padziļināti apgūt atsevišķus 
mācību priekšmetus. 

• Veiksmīgs mācību priekšmetu bloku un metodiskās padomes sēžu darbs. 
• Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtība.  
• ZPD izstrādes un aizstāvēšanas kārtība.  
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
• Pilnveidot mācību procesu, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un jaunākās 

informācijas tehnoloģijas.  
• Veicināt pedagogu sadarbību, organizējot kolēģu savstarpējo stundu vērošanu kā 

efektīvu mācīšanās formu.  
 
Vērt ējums: ļoti labi 
 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skola sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību 
sasniegumiem. Izglītības skola regulāri informē skolēnus un vecākus par mācību darbam 
izvirzītajām prasībām. Katram skolēnam no 5.-12. klasei ir izveidota sava izaugsmes 
dinamikas uzskaites karte – Skolēnu portfolio, kuru regulāri papildina.  Klašu audzinātāji 
kopā ar skolēniem regulāri seko līdzi mācību sasniegumu dinamikai. Skolēniem ir iespēja 
izvērtēt savus mācību sasniegumus, izvirzīt turpmākos mērķus to uzlabošanai. 

Skolēnu mācību darba pamatprasības nosaka „Skolas iekšējās kārtības noteikumi”. 
Skolēni un viņu vecāki tiek informēti par šiem noteikumiem ar dienasgrāmatu (2.-4. klases), 
e-klases žurnāla, skolas mājas lapas palīdzību, klašu audzinātāju stundās, vecāku sapulcēs. 
Mācīšanās kvalitāte atkarīga arī no tā, kā skolēni pārzina ar mācīšanu un vērtēšanu saistītos 
dokumentus. Skolēniem ir zināma Skolas vērtēšanas kārtība. Skolēni veiksmīgi plāno savu 
laiku, jo iepriekš ir zināmi kontroldarbu un konsultāciju grafiki. Skolēni ir gatavi izteikt 
priekšlikumus par mācību darba organizāciju. 

Skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības. Ar prasībām konkrētajā 
mācību priekšmetā skolotāji iepazīstina skolēnus gada sākumā. Vērotās stundas liecina, ka 
skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, 
kā arī cenšas rosināt skolēnus strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Lai motivētu skolēnus 
darbam, pedagogi izmanto dažādas mūsdienīgas metodes un darba organizācijas formas, tādas 
kā pētnieciskie laboratorijas darbi, demonstrējumi, IT izmantošana, dažādas interaktīvās 
mācību metodes, piemēram, dažādi diskusiju veidi. 

Skolēni aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot savu darbu un paredzamos 
rezultātus. Skolēni uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, ir disciplinēti un 
organizēti darbam. Skolā sistemātiski (katru mēnesi) uzskaita mācību stundu kavējumus, 
analizē to iemeslus, ir mērķtiecīga rīcība kavējumu novēršanai. Klašu audzinātāji, mācību 
priekšmetu skolotāji un skolas vadība regulāri seko skolēnu stundu apmeklētībai. Kavētās 
mācību stundas tiek katru dienu reģistrētas, noskaidroti skolēnu kavējuma iemesli. Kārtība 
darbā ar skolēnu kavējumiem tiek aktualizēta arī vecāku sanāksmēs. Klašu audzinātāji katra 
mēneša beigās apkopo kavējumus un informē par tiem arī skolēnu vecākus. Lielākā daļa 
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skolēnu bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Neattaisnotu kavējumu gadījumā 
notiek sarunas gan ar skolēniem, gan skolēnu vecākiem, nepieciešamības gadījumā tiek 
piesaistīts Sociālais dienests. 

 Skolēni rūpējas par savu darba vietu, mācību materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem. 
Skolēniem ir iespējas parādīt zināšanas un prasmes gan skolas, gan ārpusskolas pasākumos, 
konkursos, konferencēs, izstādēs, mācību olimpiādēs. 

 Skolotāji veido mācību gaisotni un mijiedarbības vidi. Skolotāji strādā kā skolēnu 
partneri un nodrošina bērniem iespēju apgūt daudzveidīgo sabiedriskās uzvedības un darbības 
pieredzi un pieņemt to kā savu iekšējo vajadzību. Skolēni prot strādāt grupās un pāros. 
Skolēni palīdz viens otram mācīšanās procesā, nepieciešamības gadījumā palīdz viens otram 
risināt problēmas. 

Skolēni zina, ka viņu darbs tiks pozitīvi novērtēts un atbalstīts. Skolā un klasēs valda 
labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. Skolēnu personīgā atbildība un 
aktivitāte mācīšanās procesā ir vērojama pozitīvā attieksmē pret mācībām, ar atbildību 
izpildot dažādus mācību uzdevumus, veicot sava darba pašvērtējumu. Skolēniem ir labi 
attīstītas sociālās prasmes, viņi ir draudzīgi, atvērti un pozitīvi noskaņoti kopējam darbam. 

Katra mācību gada sākumā tiek organizēti diagnosticējošie darbi 5. -12. klasei, kuros 
tiek diagnosticētas skolēnu prasmes un zināšanas. Šo informāciju regulāri analizē pedagoģiskā 
padome un analīzes rezultātus izmanto mācību procesā, koriģējot tematiskos plānus. Mācību 
gada noslēgumā aprīlī katrai klasei, izņemot 3., 6., 9. un 12. klasi, tiek noteikts viens vai divi 
mācību noslēguma pārbaudes darbi, lai iegūtu informāciju par katra skolēna attiecīgajā 
mācību priekšmetā vielas apguves līmeni un mācību sasniegumiem.  

Īpaša uzmanība tiek pievērsta 1., 5. un 10. klases skolēnu adaptācijai un 4. klašu 
skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu vērtējuma dinamikai, pārejot no sākumskolas posma uz 
pamatskolas posmu, saglabājot pēctecību. Ar analīžu rezultātiem tiek iepazīstināti nākamie 5. 
klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji. Mācību gada un 2. semestra sākumā psihologs veic 
skolēnu aptauju, tiek izskatīti jautājumi, kas saistās ar skolēnu gatavību stundai, skolēnu 
disciplīna un motivācija. Notiek skolēnu zināšanu un prasmju diagnostika, rezultāti tiek 
salīdzināti ar rezultātiem, kādi bija 4. klasē. Skolas administrācija pirmo divu mēnešu laikā 
apmeklē mācību stundas šajās klasēs.  

Notiek speciālas paplašinātas metodiskās padomes sēdes, kurās tiek apkopoti 
adaptācijas rezultāti, kā arī tiek izskatīti konstatēto problēmu risināšanas veidi. Ar šo 
informāciju rudens Atvērto durvju dienā tiek iepazīstināti arī skolēnu vecāki.  

 
Stiprās puses: 

• Profesionālā līmenī tiek organizēts mācīšanās darbs.  
• Skolā ir veiksmīga skolēnu savstarpēja sadarbība mācīšanās procesa laikā. 
• Skolēni prot izmantot izglītības skolas materiāli tehniskās bāzes piedāvātās iespējas.  
• Skolā tiek veikta regulāra (katru mēnesi) stundu kavējumu uzskaite. 
• Īpaša uzmanība tiek veltīta 1., 5. un 10. klases skolēnu adaptācijai. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt motivēt skolēnus izmantot skolas un pašu iespējas augstāku mācību 
sasniegumu iegūšanai. 

• Turpināt strādāt pie neattaisnoto kavējumu novēršanas. 
• Pilnveidot individuālu un diferencētu mācību darbu stundās un ārpusstundu 

nodarbībās, samazinot mājas darbu apjomu.  
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• Pārskatīt un aktualizēt kārtību darbam ar skolēnu izaugsmes dinamikas kartēm. 
 
Vērt ējums: labi 
 

4.2.3. Vērt ēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot 
pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteikto vērtēšanas kārtību un skolas 
izstrādāto „Rīgas 54. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. Vērtēšanas 
metodes un formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Grozījumi 
vērtēšanas kārtībā tiek sagatavoti metodiskajā padomē. 

Atbilstoši skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai, izmantotajām mācību 
metodēm, lai veicinātu katra skolēna individuālo attīstību un izaugsmi, mācību stundās 
regulāri tiek izmantoti arī citi vērtēšanas veidi (ne tikai balles vai „ieskaitīts”/„neieskaitīts”) – 
pašvērtēšana, savstarpējā vērtēšana, grupas vērtēšana, saruna, aptauja, novērošana, skolotāja 
pamudinājumi un uzslavas.  

Skolēniem un vecākiem zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību 
priekšmetos. Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Gandrīz visi skolotāji 
regulāri un sistemātiski veic ierakstus žurnālos, klašu audzinātāji „e-klasē”, kā arī vienu reizi 
mēnesī skolēnu sekmju izrakstus ielīmē skolēnu dienasgrāmatās. Pēc 1. semestra mācību 
rezultātiem mācību pārzine, sadarbojoties kopā ar klašu audzinātājām, bet nepieciešamības 
gadījumā arī ar atbalsta personālu, rakstiski informē skolēnu vecākus, kuriem ir nepietiekams 
zināšanu līmenis, kā arī mudina skolēnu aktīvāk pievērsties mācību darbam, lai uzlabotu 
savus gada  vērtējumus.  

Vērtējumus operatīvi analizē gan ikdienā, gan skolas priekšmetus blokos, gan 
pedagoģiskās padomes sēdēs un analīzes rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. 
Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu analizēšanai. Ir izveidotas vienotas formas 
atskaites vērtējumu uzskaitei semestrī un gadā. 

Pedagogi skolēnu vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju, veicot 
ierakstus dienasgrāmatā, individuālo sarunu laikā, vecāku sapulcēs, Atvērto durvju dienās, 
sekmju izrakstos. 

Skolā regulāri tiek izvērtētas skolēnu zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. 4.-
12. klasēs visos mācību priekšmetos katra mācību gada sakumā tiek veikta visu skolēnu 
sekmības diagnosticēšana, analizēti skolēnu nepietiekamo vērtējumu cēloņi un plānota 
individuāla pieeja turpmākai darba uzlabošanai.  

Mūsu skola regulāri piedalās OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 
(OECD PIS) pētījumos. OECD PIS 2015 galvenā satura joma bija dabaszinātnes. Skolēnu 
testos ir ietverti arī lasīšanas, matemātikas un problēmrisināšanas uzdevumi. Piedalīšanās 
šajos pētījumos ļauj saskatīt būtiskas problēmas izglītības procesos: lasītprasmes un 
problēmrisināšanas uzdevumi sagādā grūtības. 

Skolā ir izstrādāti un tiek ievēroti vienoti vērtēšanas principi arī skolēnu zinātniski 
pētnieciskajai darbībai un skolēnu darbam projektu nedēļas laikā. 
 
Stiprās puses: 

• Skolā ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība . 
• Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti 

mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai.  
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• Pedagogi mācību procesā lielu uzmanību velta vērtēšanas formām, 
metodiskajiem paņēmieniem un vērtējumu uzskaitei. Vērtēšanas metodes ir 
atbilstošas skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai, veicina 
pozitīvas mācību motivācijas veidošanos.  

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt pedagogu izglītošanu par vienotu vērtēšanas kārtību.  
• Nodrošināt skolēnu mācību rezultātu vērtēšanas pamatprincipu un kārtības 

ievērošanu skolotāju darbībā.  
 

Vērt ējums: ļoti labi 

 

 4.3. SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošanai skolā tiek izmantots skolvadības sistēmas 
“E-klase” elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitātes, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa 
skolēna vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Saziņai 
ar vecākiem tiek izmantotas arī skolēnu dienasgrāmatas un ikmēneša sekmju izraksti. 
Skolotāji sava darba pašvērtējumu, skolēnu mācību sasniegumus gan ikdienas darbā, gan 
valsts pārbaudes darbos izvērtē metodiskās padomes sēdēs  un pedagoģiskās padomes sēdēs. 
Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, atspoguļota 
mācību gada darba analīzē. 

4.3.1.  Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 
Ikdienas sasniegumu vērtēšanai piedāvātie mācību sasniegumu līmeņi: nepietiekams (1-

3); pietiekams (4-5); optimāls (6-8); augsts (9-10). (sk.1.tabulu pielikumā) 
Analizējot skolēnu mācību sasniegumus ikdienas darbā, balstoties uz mācību gada 

rezultātiem un izvēloties stabilitātes rādītāju kā mācību darba kvalitātes apliecinātāju, var 
secināt, ka mācību sasniegumi ir stabili un labi vairāku gadu garumā. Skolēni apgūst izglītības 
programmas. Skolēnu sasniegumu vērtējumi ikdienas darbā lielākajai daļai (58%) skolēnu kā 
pamatizglītības, tā vidējās izglītības posmā ir pietiekamā un optimālā līmeni. Ņemot vērā, ka 
Skolā ir skolēni  (vidēji 4% - 6%), 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).  

Apguves līmeņi (%) pēdējo tr īs mācību gados skolā 
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Salīdzinot mācību sasniegumus ikdienas darbā, var secināt, tradicionāli augstāki mācību 
sasniegumi vērojami humanitārajos mācību priekšmetos: sociālajās zinībās, sportā, vizuālajā 
mākslā, mūzikā un ģeogrāfij ā. Stabils zināšanu līmenis vērojams latviešu valodā,  krievu 
valodā, dabaszinībās, informātikā. Mācību sasniegumi ikdienas darbā pēdējo trīs mācību gadu 
laikā uzrāda pozitīvu dinamiku angļu valodā, ķīmijā un bioloģijā. Vislielākās grūtības mācību 
satura apguvē sagādā matemātika, fizikā un vēsture, tas izskaidrojams ar to, ka skolēniem ir 
zems priekšzināšanu līmenis eksaktajos mācību priekšmetos.  

Analizējot skolēnu skolas mācību sasniegumus ikdienas darbā trīs gados jomā „Valoda”, 
redzams, ka gada vērtējumos augsts un optimāls līmenis latviešu valodā ir 47,6% skolēnu, 
krievu valodā  54,6%, angļu valodā 53,7%, vācu valodā 48,6% skolēnu. Var secināt, ka 
skolēni ir uzrādījuši pozitīvu dinamiku krievu valodā un angļu valodā.  

Vidējie vērt ējumi p ēdējos trīs mācību gados jomā „Valoda” 

 
 
Analizējot skolēnu skolas mācību sasniegumus ikdienas darbā trīs gados jomā 

„Tehnoloģiju un zinātņu pamati”, var  secināt, ka tie uzlabojušies visos mācību priekšmetos, 
uzrāda pozitīvu dinamiku. Gada vērtējumos augsts un optimāls līmenis informātikā ir 65,8% 
skolēnu, ģeogrāfij ā 62,9%, dabaszinībās 61,5% skolēnu. Sekmju līmenis ikdienas darbā 
nedaudz pazeminājies matemātikā.  

Vidējie vērt ējumi p ēdējos trīs mācību gados jomā „Tehnoloģiju un zinātņu pamati” 
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Analizējot pēdējo trīs mācību gada rezultātus jomā “Sabiedrība un Māksla” ,  var 
secināt, ka sasniegumi šajos priekšmetos ir augsti un stabili. Skolā kopumā ir tikai 27% 
skolēnu, kuru zināšanu vērtējumi visos mācību priekšmetos ir vismaz optimālā līmenī. 

 

Vidējie  vērt ējumi p ēdējos trīs mācību gados jomā „Sabiedrība un Māksla” 

 
 

Par sasniegumu tiek uzskatīts vājo vērtējumu skaita samazinājums, kā arī skolēnu skaita, 
kuri mācās optimālā un augstā līmenī, palielināšanās. Skolēnu sasniegumu vērtējumi ikdienas 
darbā lielākajai daļai skolēnu kā pamatizglītības, tā vidējās izglītības posmā ir pietiekamā un 
optimālā līmeni. 

Skolēnu skaita (%) ar NP un A+O  vērt ējumiem dinamika  mācību gados 

  

2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
NP O+A NP O+A NP O+A 

„Valoda” 2,3 49 1,1 53,4 0,8 53,2 
„Tehnoloģiju un zinātņu pamati” 3,5 48,3 2,7 49 2,2 51,1 
 „Sabiedrība un Māksla” 3,2 57,6 1 58,6 0,9 73,4 

 

Kopīgais apguves (%) NP un A+O  līmenis pēdējos trīs mācību gados 
 (skolēnu  rezultāti skolā) 

 

 
 
 Skolēniem, kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas individuālas 

konsultācijas. Skolēniem ar vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību 
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pasākumi un pēcpārbaudījumi jūnijā. Salīdzinot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, var 
secināt, ka palielinājies to skolēnu skaits, kuri mācību gada noslēgumā saņem pietiekamu 
vērtējumu un tiek pārcelti nākamajā klasē, ir samazinājies to skolēnu skaits, kuri tika atstāti uz 
otru gadu. Dažiem skolēniem, kuri tiek pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu 
kādā mācību priekšmetā tiek izstrādāts individuāla atbalsta pasākumu plāns attiecīgā mācību 
priekšmeta turpmākai sekmīgai apguvei.  
 

 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
Skolēni pārcelti nākamajā klasē 

ar nepietiekamu vērtējumu 
3 21 6 

Skolēni atstāti uz otru gadu 9 5 3 

 
Stiprās puses: 

• Katru semestri, izmantojot vienotas atskaites formas, priekšmeta skolotāji analizē 
skolēnu mācību dinamiku savā priekšmetā un apspriež to priekšmeta bloka sēdē un 
pedagoģiskajā sēdē. 

• Pēdējos gados pieaug skolēnu skaits visās klasēs, kuru vidējais vērtējums ir augstā un 
optimālā līmenī. 

• Samazinājies to skolēnu skaits, kuri tika atstāti uz otru gadu. 
 
Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt 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. 
 
Vērt ējums: labi 
 

4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos  
 

Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un 
centralizētajos eksāmenos, salīdzina tos ar rajona rezultātiem. Valsts pārbaudes darbu rezultāti 
tiek analizēti MK, Pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolā tiek pilnveidota sistēma valsts 
pārbaudes darbu analīzei. Analizējot valsts pārbaudes darbus un konstatējot  zemus skolēnu 
sasniegumus, metodiskā padome izstrādā  rīcībās plānu nākamajam mācību gadam, lai 
rezultātus uzlabotu. 

Analizējot skolēnu mācību sasniegumus VPD 3. klasēs, var secināt, ka rezultāti ir 
stabili. 3 gadu garumā ir vērojams stabils optimāls un augsts apguves līmenis.  Dzimtajā 
valodā ir raksturīga pozitīva dinamika, augsts apguves līmenis. Latviešu valodas 
diagnosticējošā darba rezultātam  ir raksturīga svārstīga dinamika optimālā līmeņa robežās trīs 
gadu griezumā -  optimāls apguves līmenis virs 50%. Nepietiekamu vērtējumu nav. 
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Diagnosticējošo darbu rezultāti (%) 3.klasē, kopvērt ējums 
Priekšmets 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
Latviešu valoda 57,25% 73,2% 58,6% 
Matemātika  76,1% 77,1% 80,3% 
Krievu valoda 79,7% 82,62% 80,2% 
 
Analizējot skolēnu mācību sasniegumus VPD 6. klasēs, var secināt, ka liela daļa 

skolēnu uzrādīja labus rezultātus valsts pārbaudes darbos, 55% no vērtējumiem ir augstā un 
optimālā līmenī, bet vērojama negatīva tendence - pēdējo trīs gadu laikā sekmju līmenis 
nedaudz pazeminājies. Stabili rezultāti tikai dabaszinībās. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti (%) 6.klasē, kopvērt ējums 
Priekšmets 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
Latviešu valoda 55,4 52, 8 48,4 
Matemātika  58,4 55,7 50,0 
Krievu valoda 66,6 62,9 60,5 
Dabaszinības 62,0 55,8 60,0 
 
Salīdzinot Rīgas 54.vidusskolas 9. klašu skolēnu vidējos rādītājus valsts pārbaudes 

darbos ar vidējiem rādītājiem valstī, eksāmena rezultāti zemāki kā valstī (ne vairāk par 10%). 
Eksāmenos iegūtie rezultāti ir tuvi mācību sasniegumu vērtējumiem gadā. Kopvērtējums 
procentuāli  lielākoties ir optimālā līmenī. Zemāki rezultāti ir matemātikā, bet arī tie ir stabili, 
ir redzama pozitīva skolēnu sasniegumu dinamika. 

Eksāmenu rezultātu  kopvērt ējums (%) par pamatizglītības ieguvi 
 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
Priekšmets skolā valstī skolā valstī skolā valstī 
Latviešu valoda 52,04 64,3 57,0 62,0 57,9 62,2 
Matemātika  41,2 55,9 41,3 57,5 43,2 61,2 
Krievu valoda 65,2 67,3 58,0 68,5 60,6 70,9 
Angļu valoda 52,6 67,1 55,3 66,9 56,5 69,7 
Latvijas un pasaules vēsture 66,1 66,5 59,1 64,1 67,6 67,6 

 

9.klašu VPD kopvērt ējums, % 
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Salīdzinot Rīgas 54.vidusskolas 12. klašu skolēnu vidējos rādītājus valsts pārbaudes 

darbos ar vidējiem rādītājiem valstī, eksāmena rezultāti zemāki kā valstī (ne vairāk kā par 
8%). Eksāmenos iegūtie rezultāti ir tuvi mācību sasniegumu vērtējumiem gadā. Kopvērtējums 
procentuāli  lielākoties ir pietiekamā līmenī.  

Obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērt ējums (%) par vid ējās izglītības ieguvi 
 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
Priekšmets skolā valstī skolā valstī skolā valstī 
Latviešu valoda 35,3 43,6 34,5 52,4 43,1 48,2 
Matemātika  25,6 29,0 39,8 42,2 48,7 48,2 
Angļu valoda 50,0 53,2 40,0 54,2 49,3 52,1 

 

12.klašu VPD kopvērt ējums(%) 
 

 
 
2014./2015.m. g. CE skolēnu procentuālā vērtējuma rezultāti liecina, ka lielākā 

skolēnu daļa ir ieguvusi rezultātu no 31 – 60%. Tie ir 85% skolēnu. Eksāmena daļu vidējie 
rezultāti (skolēnu kopvērtējuma procentuālais vērtējums) liecina, ka skolēnu zināšanu un 
prasmju līmenis pārbaudāmajos parametros bija augstāks par iepriekšējiem mācību gadiem.  

12.klašu CE Latviešu valodā kopvērt ējums(%) 
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12.klašu CE matemātik ā  kopvērt ējums(%) 
 

 

12.klašu CE angļu valodā  kopvērt ējums(%) 

 
 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti pēdējo trīs mācību gadu laikā uzrāda pozitīvu 
dinamiku angļu valodā 9. klasē, latviešu valodā 9. klasē un 12. klasē, matemātikā 12. klasē. 
Stabili VPD rezultāti  matemātikā 9. klasē, Latvijas un pasaules vēsturē, bet krievu valodā 9. 
klasē mainīgi. 

Pārskatot eksāmenu rādītājus 9. un 12. klasē, redzams, ka eksāmenu rādītāji ir zemāki 
nekā vidējie valstī. Tas skaidrojams ar to, jau vairākus gadus skolā tiek uzņemti visi skolēni, 
kas vēlas šeit mācīties. Tāpēc korektāks ir salīdzinājums ar vidusskolu vidējiem rādītājiem, 
kur situācija ir stabila. 

Tradicionāli no eksāmeniem atbrīvoto  skolēnu skaits nav liels  – gan 9., gan 12.klasē  
līdz 3% absolventu tiek atbrīvoti veselības dēļ (pamats – ģimenes ārsta izziņa). 
 

Inform ācija par skolēniem, kuri ir atbr īvoti no VPD 
Priekšmets 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
9. klasē 1 5 2 
12.klasē 2 1 8 

 

Liecības par vidusskolas un pamatskolas kursu ir saņēmuši tikai atsevišķi skolēni. 
85% no tiem, kas ir saņēmuši liecības, paliek skolā un mācās, lai iegūtu izglītības dokumentu. 
Liecību skolēns saņem, ja viņam ir nepietiekams vērtējums dažos mācību priekšmetos, 
visbiežāk tie ir neattaisnotie kavējumi un skolēna motivācijas trūkums.  
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Inform ācija par skolēniem, beidzēji skolas ar liecību 
 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
 beidza  ar liecību beidza  ar liecību beidza  ar liecību 
9. klasi 26 1 39 0 33 0 
12.klasi 29 3 22 3 31 2 
 

Pēdējo mācību gadu laikā visi 9. klašu skolēni ir ieguvuši apliecību par pamatizglītību, 
kā arī visi 12. klašu izglītojamie ieguvuši atestātu par vispārējo vidējo izglītību. 

 
Stiprās puses: 

• VPD rezultātu uzskaite un analīze. 
• Izglītojamie uzrāda stabilus rezultātus valsts pārbaudes darbos. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

• Veicināt skolēnu personīgo atbildību ikdienas mācību darbā augstāku rezultātu 
sasniegšanai valsts pārbaudes darbos.  

• Veikt mērķtiecīgu, metodiski saturīgu, pēctecīgu mācību procesa organizāciju, 
sagatavojot izglītojamos fizikas, ķīmijas, dabaszinību eksāmenam.  

 
Vērt ējums: labi 
 
 
4.4. ATBALSTS SKOLĒNIEM 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības 
garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā atbalsta personāls (psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa, logopēds) ikdienā 
strādā pēc konkrēti izstrādāta un apstiprināta darba plāna, īsteno sociālpedagoģiskās darbības 
atbilstoši skolas izvirzītajiem mērķiem, pēta skolēnu sekmes, neattaisnotu stundu kavējumu 
cēloņus, savstarpējās attiecības ar vienaudžiem, pedagogiem, ģimenes locekļiem, sabiedrību, 
sniedz atbalstu riska grupām.  

Sociālā pedagoga darbs plānots sadarbībā ar skolas administrāciju, klašu 
audzinātājiem, pedagogiem, psihologu, medmāsu un dažādām valsts un pašvaldības 
institūcijām: pilsētas sociālajiem dienestiem, Pašvaldības un Valsts policiju, RD Sociālo 
dienestu, bāriņtiesu, atkarības profilakses centru.  

Sociālā pedagoga un psihologa darbā īpaša uzmanība pievērsta dialoga veidošanai ar 
skolēnu un skolēna vecākiem. Lai pārrunātu un rastu risinājumu problēmsituācijās – 
neattaisnoti stundu kavējumi, grūtības mācību darbā, iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošana – notiek tikšanās, kurās piedalās skolēns un viņa vecāki. Nepieciešamības 
gadījumā sarunām tiek piesaistīti sadarbības partneri - Pašvaldības policijas pārstāvji. 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. Atbilstoši pasūtījumam skolas psihologs veic 
skolēnu psiholoģisko izpēti, psihodiagnostiku, īpašu uzmanību veltot skolēniem ar mācīšanās 
grūtībām. Skolas psihologs veic individuālu konsultēšanu, kā arī vada nodarbības grupā; veic 
novērošanu mācību procesa ietvaros. Atbilstoši pieprasījumam skolas psihologs īsteno 
skolēnu, pedagogu un vecāku psiholoģisko izglītošanu un psihoprofilaksi, īpašu uzmanību 
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veltot skolēnu sociālās adaptācijas jautājumiem, vienaudžu vardarbības profilaksei, pozitīvas 
saskarsmes veicināšanai. Tiek piedāvāti informatīvi semināri un diskusijas par aktuāliem 
problēmjautājumiem, regulāri notiek sadarbība ar dažādu jomu speciālistiem, tiek veidoti 
informatīvi materiāli. Saskaņā ar audzināšanas darba plānu gan sociālais pedagogs, gan 
psihologs piedalās klases stundās un vecāku sapulcēs. 
Skolā ir noteikta kārtība un izstrādāti rīcības plāni, kas paredz katra indivīda rīcību sevišķās 
situācijās: „Skolas iekšējās kārtības noteikumi”, „Rīcības plāns neattaisnotu stundu kavējumu 
novēršanai”, „Rīcības plāns, ja skolā konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp 
skolēniem”, „Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka skolēns lieto, glabā vai 
izplata atkarību izraisošas vielas”. Iekšējie normatīvie dokumenti palīdz nodrošināt skolēnu 
drošību un vienotu rīcību dažādu situāciju gadījumos.  

Skolai ir cieša sadarbība ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un policijas struktūrām, 
kas lasa lekcijas skolēniem par Administratīvā un Civilkodeksa jautājumiem un satiksmes 
noteikumu ievērošanu. Stundu laikā tiek ierobežota skolēnu iziešana ārpus skolas, lai 
samazinātu negadījumu risku uz ielām. 

Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un izvietota drošības 
prasībām atbilstoša informācija. Mācību kabinetos redzamā vietā izvietotas darba drošības 
instrukcijas, darba kārtības noteikumi. Skolēniem ir pieejama informācija, kā nepieciešamības 
gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem. Katra stāva gaitenī ir norādes par rezerves izeju, 
evakuācijas un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Klašu audzinātāji un pedagogi iepazīstina 
skolēnus ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem divas reizes gadā. To pierāda skolēnu 
paraksti instruktāžas lapās. Skolā ir dienas dežurants, dežūrē Pašvaldības policists. Skola 
garantē skolēnu drošību. Katra mācību gada sākumā un otrā semestra sākumā atbildīgais par 
ugunsdrošību atkārtoti informē par iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. To apliecina 
ieraksts instruktāžas žurnālā un pedagogu paraksti.  

Skolā izstrādāta kārtība ārpusstundu pasākumiem, grupu un klašu ekskursijām. Klases 
audzinātāji un pedagogi atbilstoši mācību priekšmeta specifikai, darba plānam, organizējot 
ārpusstundu pasākumu, ekskursiju, iesniedz pieteikumu, nosaka pienākumu sadali pasākuma 
laikā, saskaņo to ar skolas administrāciju un informē skolēnus par drošības noteikumu 
ievērošanu. Šādu sistēmu nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi. 
Skola īpašu uzmanību pievērš veselības aprūpei. Skolā strādā sertificēta medmāsa ar 
atbilstošu izglītību. Atbilstoši normatīvajām prasībām ir iekārtots un sertificēts medicīnas 
kabinets. Stājoties skolā, skolēnu vecākus lūdz skolu informēt par bērna veselības stāvokli, 
tām īpatnībām, kas būtu jāzina skolas darbiniekiem par skolēna veselību. Klašu audzinātāji 
iepazīstas ar savas audzināmās klases skolēnu veselības stāvokli, sadarbojas ar vecākiem. 
Skolas medmāsa pārrauga, lai skolēniem būtu veiktas profilaktiskās apskates un noteiktam 
vecumam atbilstoša vakcinācija. Skolā tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, 
nepieciešamības gadījumā izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Mediķis 
sniedz informāciju pedagogiem, klases audzinātājam un vecākiem par skolēna veselības 
stāvokli, ja tas var ietekmēt skolēna mācību darbu. Negadījumu, traumu, pēkšņas saslimšanas 
gadījumā medmāsa informē skolēna vecākus, tālāko rīcību saskaņojot ar viņiem. Epidēmijas 
laikā telpas tiek dezinficētas, apstarotas ar kvarca spuldzi. Lai novērstu skolēnu saslimšanas 
gadījumus, tiek regulāri veiktas pārrunas ar skolēniem un to vecākiem par veselīgu 
dzīvesveidu – par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas problēmām. 
Klases sapulcēs gada laikā ar vecākiem un skolēniem pārrunāts par silta ēdiena 
nepieciešamību ikdienā skolēniem. Medmāsa kontrolē skolas telpu sanitāro stāvokli, kontrolē 
ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā. Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu, piedalās programmās 
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„Skolas auglis” un „Skolas piens”. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Labklājības 
departamentu un Latvijas medicīnas studentu asociāciju.  
 
Stiprās puses:   

• Atbalsta personāla sadarbība un informācijas apmaiņa ar skolēnu ģimeni. 
• Atbalsta personāla un klašu audzinātāju sadarbība. 
• Skola apkopo informāciju par skolēnu veselības stāvokli, individuālajām vajadzībām. 

• Skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties negadījumu, traumu, saslimšanas 
gadījumos.  

• Sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām.  

Tālākās attīstības vajadzības:  
• Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

• Pilnveidot atbalsta personāla un sociālo dienestu sadarbību darbam ar bērniem, kas 
palikuši bez vecāku gādības, gadījumos, kad vecāki strādā ārzemēs. 

• Ievērot apmeklētāju uzturēšanās skolā kārtību. 

Vērt ējums: ļoti labi 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanai   

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde (Parlaments). Ir izstrādāts un apstiprināts darbības 
Reglaments, darba plāni katram mācību semestrim. Parlamentā darbojas 5.-12.klašu skolēni, 
darbu vada ievēlēts prezidents. Regulāri atbilstoši darba plānam notiek sanāksmes, kuras tiek 
protokolētas. Parlamenta darbu koordinē direktora vietniece izglītības darbā.  
Parlamenta pārstāvji piedalās Skolas padomes darbā. Skolēniem ir iespēja izteikt savus 
ierosinājumus skolas vadībai. Skolēnu parlamenta dalībnieki regulāri kopā ar saviem 
klasesbiedriem apspriež aktuālus jautājumus, tiekas ar skolas direktori, informē viņu par 
skolēnu vēlmēm un kopīgi meklē risinājumus. Parlamenta pārstāvji darbojas Rīgas pilsētas 
Skolēnu domē.  

Parlamenta galvenais uzdevums ir iesaistīties dažādu ārpusstundu aktivitāšu un 
pasākumu organizēšanā. Tradicionāli katru gadu skolā notiek Skolotāju dienai veltīts 
pasākums, kuros 8.-12. klašu skolēniem ir iespēja iejusties pedagoga darbā. Katru gadu 
skolēni piedalās Lielajā talkā, dažādās labdarības akcijās. Ik gadu tiek sniegts atbalsts un 
sagādātas dāvanas dzīvnieku patversmei „Dzīvnieku pansija Ulubele”.  

2010./2011.mācību gadā tika ieviesta skolas balva «Triumfs », notiek vislabāko 
skolēnu kandidatūru izvirzīšana, vēlēšanās aktīvi piedalās skolēni, skolotāji un skolas 
parlaments. 

Skolā ir izstrādāta noteikta kārtība atbalsta personāla iesaistīšanai darbā ar skolēniem ar 
mācību grūtībām un bērniem no riska ģimenēm. Atbalsta personāls regulāri sadarbojas ar 
klašu audzinātājiem. Klases audzinātāji informē sociālo pedagogu par skolēnu, kuru raksturo 
novirze no normas, pārkāpumiem, vardarbību klasē un sociālajām problēmām ģimenē. 
Dažādu problēmsituāciju risināšanai skolā darbojas izstrādāta metodika:  

1) klases audzinātāja/skolotāja saruna ar skolēnu un vecāku informēšana telefoniski; 
 2) klases audzinātāja saruna ar skolēnu un vecākiem skolā, ģimenes mājas 

apmeklējums (ja neizdodas tikšanās ar vecākiem/aizbildni skolā); 
 3) atbalsta personāla piesaiste problēmsituācijas risināšanā; 
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 4) tikšanās ar skolas vadību, kurā piedalās skolēns, vecāki/aizbildnis, klases 
audzinātājs, sociālais pedagogs un psihologs. Skolā tiek uzskaitīti dati par skolēna uzvedības 
pārkāpumiem, dati tiek analizēti, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīta citu speciālistu 
palīdzība. 

Skola strādā pēc vienotas audzināšanas darba programmas (2014.-2017.g.). 
Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un vērtēšanā ir iesaistīti klašu audzinātāji un 
skolēni. Klases audzinātājs, atbilstoši tai un savas klases vajadzībām, izstrādā audzināšanas 
darba plānu. Skolas audzināšanas programma ietver skolēnu zināšanu, prasmju un attieksmju 
veidošanu un attīstību. Klases stundu tēmās ir iekļauta vērtībizglītība, uzvedība un saskarsmes 
kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, veselīga dzīvesveida pamati un atkarību 
profilakse, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība, karjeras izvēle, kultūru 
dialogs, personības attīstība, līderība, kritiskā domāšana, radošā domāšana, finanšu patība, 
uzņēmēj spējas, kas ļauj skolēniem attīstīt pozitīvas attieksmes, nostiprināt pozitīvu vērtību 
sistēmu. Klases stundās tiek izmantotas daudzveidīgas metodes, tiek nodrošināta sadarbība ar 
skolas atbalsta personālu. Klases stundās tiek attīstītas skolēnu pašvērtējuma un individuālo 
mācīšanās mērķu izvirzīšanas prasmes. No 1. klases līdz 12.klasei skolēni veido portfolio, 
analizē savas izaugsmes dinamiku. Klases audzinātāji atspoguļo to savās portfolio mapēs. 

Skolā tiek veicināta skolēnu personības izaugsme, atbalstot skolēnu un klašu kolektīvu 
dalību mācību un sporta konkursos, viktorīnās, ārpusstundu pasākumos. Tradicionālie 
ārpusstundu pasākumi veicina patriotisko, pilsonisko, tikumisko audzināšanu, tiek 
pilnveidotas skolēnu sociālās iemaņas. Tie stiprina saikni starp jauno un veco paaudzi, saliedē 
visu skolas kolektīvu, jo skolas pasākumu sagatavošanā piedalās gan skolēni, gan klases 
audzinātāji, gan interešu izglītības programmu pedagogi, gan administrācija, gan vecāki, gan 
tehniskie darbinieki. 
  Skolēni aktīvi un sekmīgi piedalās dažādos pilsētas un valsts rīkotajos konkursos: 
„M ēs par Latviju!”, „Rīgas sargi”, „Es esmu skolotājs”, „Balsis”, „Dziesmai būt!”. Skolā 
veiksmīgi organizēti patriotiskie pasākumi un latviešu tautas tradīciju veicināšanas pasākumi, 
kurus vada latviešu valodas skolotāji un folkloras kopas vadītāja (koncerts „Mana Latvija!”, 
pasākumi „Miķeļdiena”, „Mārtiņdiena”). Skola organizē krievu tautas tradīcijas saglabāšanas 
pasākumus („Pokrovs” un „Masļeņica”). Skolā izveidojusies tradīcija divu kultūru 
savienošanā viena pasākuma ietvaros, skolēni tiek audzināti toleranti un iecietīgi, divu kultūru 
zinoši. 

Skolā tiek rīkoti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi un aktivitātes: gan tradicionālie, 
gan citi pēc skolēnu vai pedagogu iniciatīvas: Zinību diena, mācību ekskursijas, Skolotāju 
diena, svētki „Pokrov”, labdarības akcija „Dzīvnieku draugs ”, iesvētīšana vidusskolā, Ēnu 
dienas, projekts: „Mūsu pilsēta”, piemiņas brīdis veltīts Lāčplēša dienai, pasākumu cikls 
„Mana valsts – Latvija”, atvērto durvju dienas, mobilitātes nedēļa „Apavi skolā», Raibā 
nedēļa, Jaungada festivāls un izstāde, konkurss „Kabineti sagaida Ziemassvētkus”, projekts 
„Pabaro putnus!”, projektu nedēļa, konkurss „Skolas misters 2013”, Sievišķības nedēļa, 
Lieldienas, projekts „Skolas puķu dobe”, koncerts un zīmējumu izstāde Mātes dienai, 
tematiskās izstādes bibliotēkā, veltītas rakstnieku jubilejām un citiem aktuāliem jautājumiem, 
pēdējais zvans 9., 12.klasei, izlaidums 9.klasei un 12.klasei, adaptācijas dienas tiek 
organizētas 1., 5. un 10.klasēm. Pašpārvalde organizē skolas telpu noformēšanu dažādiem 
svētkiem. 

Katra semestra beigās tiek veikts klases audzināšanas darba izvērtējums, klases 
audzinātāja pašvērtējums. Pašnovērtējumā izmantotās metodes: klašu audzinātāju, skolēnu un 
vecāku anketēšana un tās rezultātu analīze. Klases audzinātāju darbs skolas vadlīnijās tiek 
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organizēts īpaši – regulāras un kreatīvas sanāksmes. (Seminārs praktikums: „Folkloras 
tradīcijas Latvijā”, pieredzes apmaiņas seminārs: „Kā veiksmīgi organizēt klases stundu?”, 
seminārs praktikums: „Psiholoģijas stunda”, skolotāju mini izrāde: „Spēle kā mācību 
metode”. 

Pedagoģiskā darba efektivitāti nodrošina klases stundās biežāk izmantotās metodes: 
spēles, diskusijas, grupu darbs, pašvērtējums, ekskursijas, izglītojoši pasākumi, sadarbība ar 
skolas bibliotēku, tikšanās ar speciālistiem, sadarbība ar vecākiem. 
Pārsvarā pastāv veiksmīga klašu audzinātāju un vecāku sadarbība, kā arī sadarbība starp 
pedagogiem un skolas psihologu, skolas vadību, skolas medmāsu, sociālo pedagogu, 
bibliotekārēm, logopēdu, kurai ir liela loma skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību 
un sociālo iemaņu attīstīšanā.   

 Skolā radoši strādā vokālais ansamblis, 2 vizuālās mākslas pulciņi, folkloras kopa 
“Birju ļki”, dejas pulciņš “Fuksija”, teātra pulciņš “Trešais zvans”, basketbola, florbola un 
galda tenisa  sekcijas.  

 Interešu izglītības programma veicina katra skolēna gan prāta, gan radošā potenciāla, 
gan fiziskās sagatavotības attīstību. Interešu izglītības nodarbības skolā apmeklē sākumskolas, 
pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni. 
Interešu izglītības nodarbību laikus plāno atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolas iespējām. 
Nodarbības notiek skolas telpās pēc apstiprināta nodarbību saraksta dienas otrajā pusē. 
Skolēniem un vecākiem mācību gada sākumā tiek sniegta informācija par interešu izglītības 
pulciņiem, to norises laiku un vietu. Skolēni interešu izglītības nodarbībās piedalās ar vecāku 
atļauju. 
 Visi radošie kolektīvi aktīvi gatavojas un piedalās dažādos koncertos un konkursu 
programmās, skatēs, kas notiek gan skolā, gan pilsētā, gan valstī, gan aiz Latvijas robežām, 
ieņem godalgotās vietas un atzinības. 

2014./2015. mācību gadā folkloras kopa „Birjuļki” piedalījās XI Latvijas skolu  
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 2014. gada janvārī skolai tika piešķirta balva par aktīvu 
līdzdalību krievu kultūras svētkos „Tatjanas diena”.  

 Regulāri notiek radošo kolektīvu sasniegumu skates, konkursi, atskaites un jubilejas 
koncerti. Skolēni, vecāki, skolas darbinieki tiek informēti par skolēnu individuālajiem un 
skolas komandu sasniegumiem. Informācija par sasniegumiem tiek publicēta skolas 
informācijas stendā un mājas lapā. Skolas gaiteņos 1. stāvā ir izvietoti skolas sportistu balvu 
stendi. Katru gadu par izciliem sasniegumiem tiek apbalvoti skolas labākie sportisti un 
radošie skolēni. 

Skolēnu skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

Mācību 
gads 

1.-4.klase 5.-9.klase 10.-12.klase 

Skolā 
Ārpus 

izglītības 
iestādes 

Kopā Skolā 
Ārpus 

izglītības 
iestādes 

Kopā Skolā 
Ārpus 

izglītības 
iestādes 

Kopā 

2012./2013. 163 90 253 60 85 145 14 41 55 
2013./2014. 143 99 242 54 90 144 23 37 60 
2014./2015. 150 97 247 56 88 144 15 35 50 

 
Stiprās puses:  

• Skolā ir izstrādāta skolas audzināšanas darba programma, kura sevī ietver galvenos 
valstī noteiktos prioritāros audzināšanas virzienus.  
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• Regulāri notiek izglītojoši un izklaides pasākumi visām klašu grupām ar mērķi 
saglabāt skolas tradīcijas un pilnveidot skolēnu radošumu, atvērtību, klases 
kolektīvu veidošanos. 

• Skolas darba pilnveidē aktīvi iesaistās skolēnu padome (skolēniem ir iespēja 
organizēt dažādus pasākumus, arī klases pasākumus). 

• Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas. 

• Skola organizē un iesaistās dažādos projektos. 
• Skolas apbalvojumu un motivēšanas sistēmas realizācija. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
• Attīstīt skolēnu izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām: pašdisciplīnas, pašanalīzes un 

paškontroles aspektos, attīstīt skolēnu pašiniciatīvu mācību procesā, akcentējot 
atbildības un pienākuma apziņu. 

• Paplašināt klašu audzinātāju sadarbību MK ietvaros, lai nodrošinātu labās prakses 
piemēru popularizēšanu, mācību formu un metožu pilnveidi, kā arī klašu audzinātāju 
atbildības par daudzveidīgas un radošās klasēs dzīves nostiprināšanu.  

• Meklēt jaunas sadarbības formas vecāku izglītošanai un iesaistīšanai skolas jautājumu 
risināšanā. 

• Turpināt izzināt un attīstīt skolēnu spējas un talantus. 

Vērt ējums: ļoti labi 
 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

Skola apzina skolēnu nākotnes nodomus un apkopo informāciju par absolventu turpmāko 
izglītību un nodarbinātību viena gada laikā pēc skolas beigšanas. Lielākā daļa absolventu 
turpina izglītību augstākajās mācību iestādēs. Pamatskolas skolēni tiek motivēti tālākai 
izglītības turpināšanai, un lielākā daļa 9. klašu absolventu turpina mācīties vidusskolā mūsu 
skolā.  

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība 
pēc pamatizglītības ieguves 

Mācību 
gads 

Pamatizglītību 
ieguvušo skaits 

Turpina 
mācības skolā 

Turpina 
mācības 

profesionālās 
izglītības 
iestādē 

Strādā 
citā 

izglītības 

2014./2015. 34 skolēni 70% 22% 0 8% 

2013./2014. 40 skolēni 60% 30% 0 10% 

2012./2013. 27 skolēni 71% 15% 0 14%  
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Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība 
pēc vidējās izglītības ieguves 

Mācību gads 
Turpina mācības augstākās 

izglītības iestādēs Strādā Citā izglītības 
Latvij ā ārzemēs 

2014./2015. 56 % 6% 40 % 8% 

2013./2014. 55 % 5% 35 % 5% 

2012./2013. 56 % 0% 34 % 10% 

 

 

Lai nodrošinātu atbalstu skolēniem karjeras izglītībā, Skolā darbojas karjeras izglītības 
koordinators. Skolā ir izstrādāta „Rīgas 54. vidusskolas karjeras izglītības programma 1.-12. 
klasēm”. Karjeras izglītības programma tiek īstenota mācību priekšmetu, klases audzināšanas 
stundās, interešu izglītībā un karjeras izglītības pasākumos.  
Skolā ir iekārtots speciāls informatīvais plaukts „Karjeras izglītība”, kur ir pieejami resursi 

71%
60%

70%

15%
30%

22%

14% 10% 8%

2012./13. 2013./14. 2014./15.

Citā izglītības iestādē

Strādā

Turpina mācības profesionālās
izglītības iestādē

Turpina mācības skolā

46%
55% 56%

6%

5%

40%
35%

34%

8% 5% 10%

2012./13. 2013./14. 2014./15.

Citā izglītības iestādē

Strādā

Turpina mācības augstākās
izglītības iestādēs ārzemēs

Turpina mācības augstākās
izglītības iestādēs Latvijā
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par karjeras izglītības iespējām, videomateriāli klases audzināšanas stundām. Pedagogi 
veiksmīgi izmanto metodisko materiālu „Karjeras izglītība” un citus piedāvātos resursus. 
Skolā ir izveidots informācijas stends „Karjeras izglītības ziņas”, kur pieejama jaunākā 
informācija par karjeras izglītības iespējām.  

Skolas personāls - psihologs, bibliotekāre, kā arī klašu audzinātāji, mācību priekšmetu 
skolotāji un Skolas vadība - iesaistās karjeras izglītības pasākumu īstenošanā. Lielu un 
mērķtiecīgu darbu karjeras izvēles atbalstam nodrošina klases audzinātāji audzināšanas 
stundās, sniedzot 9. un 12. klašu audzēkņiem nepieciešamo informāciju un palīdzību 
tālākizglītības izvēlē. Atbilstoši skolēnu vecumposmam klašu audzinātāji klases stundu 
tematiskajos plānos iekļauj tēmas par karjeras izglītību, tādējādi savlaicīgi rosinot skolēnus 
domāt par profesijas izvēli, savu piemērotību tai, kā arī kvalitatīvu un regulāru turpmāku 
izglītošanos. Ja skolēni un viņu vecāki vēlas, tiek turpināts individuāls darbs skolēnu interešu 
apzināšanā un konsultēšanā par tālākās izglītošanās iespējām.  

Karjeras izglītības saturs tiek integrēts Skolas īstenotās izglītības programmas un mācību 
priekšmetu programmu saturā, t. i., karjeras izglītības jautājumi tiek aplūkoti mācību 
priekšmetu stundās. Tajās tiek pievērsta īpaša uzmanība skolēnu sociālo iemaņu un prasmju 
veidošanai un attīstīšanai, kas ir ļoti nozīmīgi veiksmīgas karjeras attīstībā, kā arī tiek sniegta 
informācija par mācību priekšmeta nozīmību ar to saistītās profesijās, skolēni tiek 
iepazīstināti ar karjeras iespējām un profesijām, tiek analizēti riski, kas saistās ar konkrētām 
profesijām un to ietekmi uz cilvēka veselību.  

Skola mērķtiecīgi plāno ar karjeras izglītību saistītus pasākumus visa mācību gada 
garumā, piemēram, Karjeras nedēļas, izglītojošas lekcijas, tikšanās ar dažādu profesiju un 
izglītības iestāžu pārstāvjiem, piedalīšanās projektos, konkursos, karjeras izglītības 
informatīvo pasākumu izglītības iestādēs un pieredzes apmaiņas semināru apmeklēšana, 
ekskursijas uz uzņēmumiem. Skola piedalās karjeras izglītības pasākumos, ko piedāvā 
sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, dažādu profesiju pārstāvji.  

2012./2013.mācību gada februārī Skolā notika Ēnu diena 7. -12.klasēm, tajā piedalījās 
gandrīz 50 skolēni. Skola sadarbojas ar profesionālo vidusskolu RIMAN, un paralēli mācībām 
savā skolā skolēni pēc izvēles apgūst kādu profesionālās izglītības programmu.  
2013./2014. un 2014./2015.mācību gadā Skola aktīvi iesaistījās VIAA karjeras izglītības 
departamenta projektā „Karjeras nedēļa” pasākumos. Sākumskolas un pamatskolas klases 
pārsvarā devās mācību ekskursijās uz uzņēmumiem, tajā skaitā arī uz savu vecāku 
darbavietām (SIA „Rīgas satiksme”, „Rīgas parki un dārzi”, Rīgas pašvaldības policija, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests), lai iepazītu izvēlētās profesijas. Vidusskolas klašu 
skolēni tikās ar mācību iestāžu pārstāvjiem (RISEBA, RTU, TSI), skolēni iepazinās ar studiju 
iespējām gan Latvijā, gan ārzemēs. Notika tikšanās ar populāriem, interesantiem un 
veiksmīgiem cilvēkiem.  

Skolēni piedalās Ēnu dienās (Junior Achievment - Latvija), apmeklē starptautisko 
izglītības izstādi „Skola”, dažādu mācību iestāžu atvērto durvju dienas. 

Skola sadarbojas ar SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju”, un 
skolēniem ir iespēja piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi līderis!”, lai attīstītu līdera 
īpašības jau vidusskolā. 

Karjeras nedēļas ietvaros (KN 2014 un KN 2015) vidusskolēnu komandas veiksmīgi 
piedalījās erudīcijas un zināšanu konkursā „ ZINI! NE MINI!”, ko r īkoja Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība sadarbībā   ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta 
izglītības pārvaldi un Rīgas vispārizglītojošo skolu karjeras konsultantu apvienību. 
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Skolas 9.klašu komandas godam pārstāvēja skolu RDIKSD rīkotajā konkursā “Profesiju 
sīrups” 2014. un 2015.gadā.  

 
Stiprās puses: 

• Skolā tiek organizēti izglītības pasākumi, kuri veicina skolēnu interesi par 
dažādām jomām un savas turpmākās karjeras plānošanu. 

• Skolas līdzdalība dažādos projektos, kur ir iespēja apgūt integrētas prasmes un 
zināšanas. 

• Skolai ir sadarbība ar uzņēmumiem, organizācijām, valsts institūcijām, sabiedrībā 
atpazīstamiem cilvēkiem. 

• Iespēja skolēniem piedalīties Ēnu dienās. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
• Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras izglītībā.  

• Turpināt labi iesākto sadarbību ar dažādām organizācijām karjeras izglītības 
jomā. 

• Turpināt pieredzes apmaiņas aktivitāšu paplašināšanu karjeras izglītības jomā. 
 
Vērt ējums: ļoti labi  
 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Skolā atbalsta talantīgus skolēnus, kuri piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta 
sacensībās, interešu izglītības programmu nodarbībās, projektos, ārpusskolas skatēs un 
konkursos.  
Skolā ir resursi darbam ar talantīgiem skolēniem – fakultatīvās nodarbības, individuālās 
nodarbības. Skolēni tiek rosināti piedalīties konkursos, skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, 
skolas pasākumos atbilstīgi spēju jomai, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.  

Skolotāji sadarbojas ar psihologu, regulāri notiek nodarbības, piemēram, par skolēnu 
temperamenta īpatnībām un informācijas uztveršanas veidiem. Tāda informācija dod iespēju 
izmantot individuālo pieeju skolēniem stundu laikā. 
Skolotāji diferencē darbu individuālajās konsultācijās, apzina skolēnu spējas un intereses. 
Darbam ar talantīgajiem skolēniem paredzētas arī fakultatīvās nodarbības mācību 
priekšmetos. 
  Skolotāji atbalsta un veicina skolēnu piedalīšanos radošos konkursos, mācību 
priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē skolā un pilsētā. Mācību procesā, 
analizējot katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa spējas un intereses konkrētajā mācību 
priekšmetā, skolotāji palīdz pilnveidot individuālā darba prasmes – sagatavot ziņojumus, 
referātus vai diskusiju par konkrēto tēmu. Mācību stundās tiek sagatavoti paaugstinātas 
grūtības uzdevumi, pētnieciskie darbi, alternatīvu risināšanas iespēju meklējumi reālās dzīves 
situācijās.  
Labus panākumus skolēni gūst Rīgas pilsētas priekšmetu olimpiādēs. 

Mācību 
priekšmets 

2012./2013. m. g. 2013./2014. m.g. 2014./2015. m.g. 

Bioloģija 9.kl. - 3.vieta 9.kl.- 3.vieta  



Rīgas 54.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 37 
 

Matemātika 5.kl.- 1.vieta, atzinība   

Latviešu valoda un 
literatūra 

 7.kl.- 2.vieta 9.kl.- atzinība 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

 9.kl. - 2.vieta 12.kl.- atzinība 

Ģeogrāfija    12.kl. - 2.un 3.vieta 

Krievu valoda un 
literatūra  

9.kl.- 2.vieta 12.kl.- atzinība 

8.kl.- 1.vieta 
10.kl. - 3.vieta 

8.kl.- atzinība valsts 
olimpiādē 

  
Katru mācību gadu 10. - 12.klašu skolēni piedalās zinātniski pētniecisko darbu 

aizstāvēšanā Rīgas pilsētas skolēnu konferencē. 2011./2012.mācību gadā darbi „Noliktavas 
krājumu vadīšanas matemātiskais modelis” un „Gadījuma skaitļi” ieguva atzinības, 
2014./2015.mācību gada darbs „Precedenta izteicieni dienas laikraksta „Vestisegodnja” 
virsrakstos” ieguva atzinību. 2012./2013.mācību gadā interesi izraisīja  un tika izvirzīts 
aizstāvēšanai  „Šerloks Holms un matemātika”.  

Skolā tiek apzināti skolēni, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri slimības dēļ ilgstoši 
nepiedalās mācību procesā. Vecāki savlaicīgi tiek informēti, ja skolēnam ir mācību grūtības. 
Skolā ir izveidots un apstiprināts konsultāciju grafiks. Skolas Vērtēšanas kārtība nosaka, kā 
ilgstošas slimības gadījumā skolēnus apgūst mācību vielu un uzraksta pārbaudes darbus 
noteiktā termiņā. Klašu audzinātāji, kā arī priekšmetu skolotāji, izvērtējot konkrēto situāciju 
klasē, informē atbalsta personālu par problēmām un cenšas kopīgi novērst tās.  

Atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs), sadarbojoties ar priekšmetu 
skolotājiem, klašu audzinātājiem, nodrošina kvalitatīvu palīdzību skolēniem un viņa vecākiem 
– veic pašizpēti, noskaidro iespējamos grūtību iemeslus un rod iespējas tās novērst. Ar 
iegūtajiem pētījuma rezultātiem iepazīstina klasē strādājošos skolotājus un skolēna vecākus.  
 
Stiprās puses:  

• Konsultāciju pieejamība skolēniem, kuriem rodas praktiskas grūtības tēmu apguvē.  

• Diferencēts darbs mācību stundās. 
• Zinātniski pētniecisko darbu vadība un organizēšana skolā. 

• Piedalīšanās dažādu jomu konkursos. 
• Kvalificēts atbalsta personāls.  

Tālākās attīstības vajadzības:  
• Jāmeklē jaunas efektīvas metodes darbā ar skolēniem, kuri neattaisnoti kavē mācību 

stundas.  
• Pilnveidot darbu ar talantīgiem skolēniem. 

Vērt ējums: labi 
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4.4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām  

Darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai uzvedības problēmas, palīdz 
sociālais pedagogs un psihologs. Sociālais pedagogs palīdz skolēniem, vecākiem un 
skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās 
attiecībās. Psihologs dod ieteikumus skolotājiem, kā arī sniedz atzinumus par atbalsta 
pasākumu nepieciešamību. 
Skolēniem ar mācīšanas grūtībām ir radīta iespēja konsultēties ar psihologu. Psihologs testē 
skolēnus, kuriem mācības sagādā grūtības, izmantojot intelekta, uzmanības, komunikācijas 
testus, projektīvās metodikas, arī smilšu terapiju. Psihologs dod ieteikumus skolotājiem un 
vecākiem, kā arī sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību. 
Nepieciešamības gadījumā skolēni kopā ar vecākiem apmeklē rajona pedagoģiski medicīnisko 
komisiju.  

Skolā, regulāri veicot skolēnu veselības izpēti, tiek noskaidrotas skolēnu īpašās 
vajadzības un tiek domāts par iespējām sniegt atbalstu skolēniem ar īpašām vajadzībām.     

Skolā ir izveidota Atbalsta personāla komisija. Vienu reizi mēnesī notiek atbalsta 
personāla komisijas sēdes, pēc vajadzības pieaicinot skolotājus vai vecākus. Tajās tiek risināti 
jautājumi par atbalsta pasākumu sniegšanu skolēnam un viņa vecākiem dažādos jautājumos, 
piemēram, mācību grūtības, neattaisnotu stundu un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu 
samazināšana, konfliktu novēršana. 

Lai skolēns ar mācību grūtībām veiksmīgi apgūtu mācību vielu un samazinātu viņa 
spriedzi ikdienas darbā, skolā ir izstrādāti diferencēti un individuāli mācību plāni, ņemot vērā 
skolēna īpašās vajadzības.  

Stiprās puses:  
• Skolā veiksmīgi darbojas atbalsta personāla komanda, kas nodrošina atbalstu gan 

skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.  
• Skola apzina skolēnus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība un sniedz 

sociālpedagoģisko atbalstu. 

Tālākās attīstības vajadzības:  
• Pilnveidot individuālos plānus un atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem un grūtībām. 

Vērt ējums: ļoti labi 
 

4.4.6. Sadarbība ar skolēnā ģimeni  

Skola plāno un regulāri organizē dažādus pasākumus vecākiem – vecāku sapulces, 
Atvērto durvju dienas, individuālās tikšanās ar klašu audzinātājiem un atbalsta personālu. 
Vecāki iegūst savlaicīgu informāciju par aktualitātēm skolas darbā. 

Aktīvi darbojas Skolas padome. Katras klases vecāku pārstāvis darbojas vecāku 
padomē. Vecāku izteiktos priekšlikumus izvērtē un secinājumus izmanto turpmākajā skolas 
darbā. 

Skolā vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Informācija ir 
pieejama skolēnu  dienasgrāmatās, elektroniskajā sistēmā „E-klase”, kā arī mājas lapā. 
Skolotājiem un skolēnu vecākiem tā ir vēl viena iespēja operatīvai un regulārai saziņai dažādu 
situāciju risināšanai. Skolotāji izmanto uzvedības žurnāla un e-pasta iespējas. Sākot mācību 
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gadu, tiek plānotas vecāku sapulces klašu grupās, 9. un 12. klašu vecāku sapulcēs piedalās 
skolas administrācija, priekšmetu skolotāji. Skolas direktore iepazīstina ar skolēnu mācību 
sasniegumiem, mācību gadu beidzot, aktualizē galvenos uzdevumus jaunajā mācību gadā. 
Klases vecāku sapulcēs skolotāji iepazīstina ar prasībām konkrētajā mācību priekšmetā, 
sasniedzamo rezultātu, mācību metodēm. Vecāku sapulces tiek protokolētas. 

Skola plāno un regulāri organizē Atvērto durvju dienas (2 reizes gadā). Skolotāji 
reģistrē Atvērto durvju dienas apmeklētājus. Vecākiem ir iespēja tikties ar skolotājiem, lai 
pārrunātu skolēnu veiksmes un neveiksmes, plānotu tālāko darbību. Skola šīs ziņas apkopo, 
analizē un vērtē. Analīzes rezultāti tiek izmantoti turpmākajā skolotāju un skolas vadības 
darbā. Skolotāji sadarbību ar skolēnu ģimeni vērtē kā ļoti labu un labu. 

Skola piedāvā atbalsta pasākumus arī skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir konstatētas 
problēmas mācību un audzināšanas procesā, piedāvājot psihologa un sociālā pedagoga  
individuālās konsultācijas un speciālistu lekcijas par skolēna vecumposma problēmām, to 
risināšanas iespējām.  
Skolā veiksmīgi darbojas „Jauno vecāku skolā” sākumskolas skolēnu vecākiem. Nodarbības 
vecākiem palīdz izprast, ar kādām grūtībām skolēniem nāksies sastapties skolā, un apmāca 
vecākus, kā palīdzēt saviem bērniem tikt galā ar grūtībām, kā arī tiek sniegta psihologa 
konsultācijas.  
 
Stiprās puses:  

• Skolotāji regulāri informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem, stundu 
apmeklējumu un skolas pasākumiem, izmantojot dažādas saziņas formas. 

• Skolā regulāri notiek vecāku sapulces un Atvērto durvju dienas. 
• Vecāki var konsultēties ar atbalsta personālu (sociālais pedagogs, divi psihologi, 

speciālais pedagogs, logopēds, pedagoga palīgs, medmāsa).  
• Skolēnu vecāku izglītošanas veicināšana.  

Tālākās attīstības vajadzības:  
• Uzlabot informācijas apmaiņu, izmantojot e-klases iespējas.  
• Aktivizēt vecākus vairāk iesaistīties skolas dzīvē. 

 
Vērt ējums: ļoti labi 

 
4.5. SKOLAS VIDE 

4.5.1. Skolas mikroklimats  

Skolas mikroklimatu veido vērtības un sociālās normas, attiecības un attieksmes, 
tradīcijas, uzvedība, izpratne par mērķiem, uzdevumiem, savas lomas apzināšanās un tās 
izpilde atkarībā no statusa, motivācijas, kā arī resursi un adaptācijas spējas grūtību un 
konfliktu situācijās, ētikas standartu apzināšanās un to pielietošana. 

Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, veicinot skolēnos, vecākos un 
skolas darbiniekos lepnumu par piederību skolai. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi, tie ir 
savlaicīgi papildināti atbilstoši jaunajiem normatīvajiem dokumentiem. Skolēni un darbinieki 
tos zina un ievēro. Pēdējie noteikumi apstiprināti 2015.gada 1.septembrī Pedagoģiskās 
padomes sēdē.  
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Skolai ir sava simbolika: skolas vimpelis, logo, himna. Ar skolas simboliku izveidoti 
skolas bukleti, pildspalvas, atzinības raksti un pateicības. 1.-9.klasei izstrādāts vienots 
dienasgrāmatu noformējums.  

Skola veido un kopj savas tradīcijas skolas saimes kopīgos pasākumos: 
Zinību diena, Miķeļdiena un rudens gadatirgus sākumskolā, Latvijas Olimpiskā diena, 
Iesvētīšana vidusskolā, Labdarības Ziemassvētku akcijas, Jaungada festivāls, Raibā nedēļa, 
Svētki pirmklasniekiem „Ardievu, ābece!”, Meteņi, Lieldienas, Sievišķības nedēļa, Mātes 
dienai veltīts koncerts, Ģimenes diena, skolas svētki „Pēdējais zvans”, izlaiduma vakars. 

 Lai stiprinātu patriotiskās jūtas, piederību savai dzimtajai vietai, valstij, skolā īpašs ir 
valsts svētku mēnesis – novembris. Lāčplēša dienā izglītojamie piedalās interaktīvā spēlē 
„Rīgas sargi” un piemiņas brīdī Sudrabkalniņā. Bet Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītie 
koncerti ir skolēnu pašu veidoti - tajos uzstājas skolas pašdarbības kolektīvi un dažādu klašu 
pārstāvji.  

Nozīmīga ir 1.klašu iepazīšanās diena, 5.klašu un 10.klašu uzņemšanas pasākumi un 
atvērto durvju dienas, kuras notiek divas reizes mācību gadā. Viena no jaunākajām skolas 
tradīcijām ir skolas balvas “TRIUMFS” ikgadēja pasniegšana, kurās piedalās skolas visu 
skolēnu grupu pārstāvji. 

 Skolas 55.gada jubileja tika atzīmēta 2014./2015.mācību gadā  ar interesantiem 
pasākumiem, kuros  piedalījās visu skolēnu grupu pārstāvji. 
  Skolas vide ir tīra, sakopta un estētiski noformēta. Svētkos tiek veidots īpašs 
noformējums gan skolas telpām, gan zāles skatuvei. Skolas gaiteņi tiek izmantoti dažādu 
vizuālās un lietišķās mākslas izstāžu izvietošanai, kuru darbi tapuši interešu izglītības 
nodarbībās vai brīvajā laikā. Tāpat fotogrāfiju stendos tiek atspoguļoti skolēnu sasniegumi un 
citi svarīgi skolas dzīves notikumi. Skolas mājas lapās « aktualitātēs » un « galerijās » 
hronoloģiskā secībā apskatāmi skolas pasākumu apraksti un fotogrāfijas. Publikācijas par 
svarīgākajām skolas aktivitātēm var redzēt arī portālā www.e-skola.lv. 

Katram izglītojamam un darbiniekam tiek radīti labvēlīgi apstākļi. Skolā ir stabils, 
radošs darbinieku kolektīvs ar augstu profesionalitāti un atbildības sajūtu. Pedagogi ir godīgi 
un taisnīgi pret visiem izglītojamiem un viņu vecākiem. Pēc skolēnu un viņu vecāku 
anketēšanas datiem, var secināt, ka 93%  respondentu lepojas ar savas skolas panākumiem un 
mīl savu skolu. 

Stiprās puses:  
• Tiek saglabātas skolas tradīcijas.  

• Kolektīva piederības un lepnuma apziņa par skolu.  
• Telpu estētiskais noformējums, mājīgums.  
• Skolas prestižs sabiedrībā.  

 
Tālākās attīstības vajadzības:  

• Pilnveidot iekšējās kārtības noteikumu kontroli.  

• Audzināt izglītojamo personisko atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā.  
 
Vērt ējums: ļoti labi 
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4.5.2. Fiziskā vide 

Skola darbojas vienā 1968. gadā uzceltā ēkā. Iestādē mācās izglītojamie no 1. līdz 
12.klasei.  

Skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas: kopējais mācību kabinetu skaits 
ir 30, sporta zāle (kura ir modernizēta un renovēta 2013.gadā), otrā (mazā) sporta zāle, aktu 
zāle, konferenču zāle, 2 medicīnas kabineti, bibliotēka ar lasītavu, ēdnīca, kafejnīca. Ir 
labiekārtotas sporta ģērbtuves ar dušas telpām. Skolas telpu sadalījums atbilst mācību procesa 
kvalitatīvai nodrošināšanai, izglītojamo un pedagogu vispusīgām vajadzībām. Ar ērtiem un 
funkcionāliem mēbeļu komplektiem tika nodrošinātas visas mācību telpas. 

Ir atsevišķas labiekārtotas telpas skolas psihologam, sociālajam pedagogam, 
logopēdam, medmāsai. Pedagogiem iekārtota skolotāju istaba, kur ir viss darbam 
nepieciešamais - datori, printeris, skeneris. Ir nepieciešamās telpas tehniskajiem darbiniekiem. 

Visā skolas ēkā tiek nodrošināts interneta piekļuves tīkls.  
Izveidots jauns ieejas mezgls skolā, atsevišķa vieta dežurantam 1.stāvā foajē pie skolas 

parādes durvīm.  
Sanitārie mezgli atbilst normām. Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums 

neierobežo skolēnu un personāla pārvietošanos. Gaiteņos iekārtoti atpūtas stūrīši skolēniem.  
Mācību telpu iekārtojums atbilst skolēnu vecumam un augumam. Izveidotas vairākas 

funkcionālas modernas darba un atpūtas telpas. Skolas telpas tiek izmantotas arī interešu 
izglītības un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai.  

Skolas un klašu telpu apgaismojums, temperatūra un uzkopšana atbilst sanitārajām 
normām. Nodrošināts pietiekams siltuma režīms. Kabineti un telpas tiek vēdinātas. 
Pietiekamā daudzumā un atbilstošās vietās ir papīrgrozi. Skolā veic elektrības mērījumus, 
atjauno tāfeļu apgaismojumu, pārbauda telpas, kāpņu ekspluatācijas drošību. Telpu 
uzturēšanu kārtībā nodrošina skolas apkalpojošais personāls. 

Klašu telpu atslēgas ir pie ēkas dežuranta, lai nodrošinātu ātru rīcību evakuācijas 
gadījumos. Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, par ko informē īpašas norādes par 
paaugstinātu ugunsbīstamību, izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti. Ķīmijas, fizikas, 
mājturības kabinetos, sporta zālē, ēkas dežuranta telpā un pie medmāsas ir pirmās palīdzības 
aptieciņas. Katrā stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni, norādītas izejas. 

 Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skolas estētiskajā noformējumā 
tiek ievērots noteikts stils. Gaiteņos ir stendi, kuros tiek izvietota skolas aktuāla informācija 
skolēniem un vecākiem, fotogrāfijas  no skolas dzīves, skolēnu gleznas, zīmējumi un 
fotoattēli. Ekspozīcijas ir mainīgas. 

Pedagogi savos darba kabinetos iekārto tematiskas izglītojamo darbu izstādes. 
Svētkiem tiek noformēts vestibils, gaiteņi un aktu zāle. Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas 
telpu noformēšanā. 

Skolas personāls rūpējas par telpu un inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību. 
Izmantojot pašvaldības un sponsoru līdzekļus, regulāri tiek veikti ievērojami remontdarbi. 

 Skolas apkārtne ir skaista un tiek plānveidīgi apzaļumota. Teritorijā izveidotas 
stāvvietas velosipēdu novietošanai, mašīnu stāvlaukums. Transporta kustība skolas teritorijā ir 
ierobežota, tādējādi radot drošu vidi skolēniem. Skolas apkārtnē uzstādītas nepieciešamās 
ceļazīmes, ir gājēju pāreja. Pie skolas izvietoti ātruma sliekšņi. 
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Stiprās puses:  
• Telpu un apkārtnes estētiskais noformējums, tīrība, kārtība.  
• Plānveidīgs un mērķtiecīgs telpu remontu process.  

 
Tālākās attīstības vajadzības:  

• Skolas ģērbtuves renovācija.  

• Sporta laukuma izveide.  
 
Vērt ējums – ļoti labi 
 
 
4.6. SKOLAS RESURSI 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā  ir visi nepieciešamie resursi mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai. Telpu 
iekārtojums nodrošina izglītības programmu realizēšanu. Ir nodrošināti nepieciešamākie 
materiāli tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. 

Visi skolas esošie mācību kabineti ir nodrošināti ar datoru, stacionāru projektoru (9) 
un interneta pieslēgumu. Nodrošināts pilnvērtīgs darbs skolvadības sistēmā „e-klase .Tiek 
izmantotas divas interaktīvās tāfeles.  

Aktu zāle aprīkota ar  multimediju projektoru un ekrānu. Materiāli tehniskā bāze ir 
teicamā darba kārtībā. Notiek tās regulāra tehniskā apkope un nepieciešamais remonts. Katra 
mācību gada noslēgumā pedagogi iesniedz vajadzību sarakstu ar materiāltehnisko līdzekļu 
nodrošinājumu, lai sekmīgi īstenotu mācību programmu apguvi. 
Skolā ir 30 mācību kabineti, 4 administrācijas kabineti, skolotāju istaba, bibliotēka un 
lasītava, konferenču zāle, aktu zāle, lielā un mazā sporta zāle, ēdnīca. Ir atsevišķas 
labiekārtotas telpas skolas psihologam, sociālajam pedagogam, logopēdam un 2 medicīniskie 
kabineti. Ir nepieciešamās telpas tehniskajiem darbiniekiem. Skolas teritorija ir racionāli un 
gaumīgi iekārtota, skolas pagalmi tiek izmantoti gan dažādiem  ārpusstundu pasākumiem, gan 
interešu izglītības  nodarbībām.  

Ir renovēta un pilnveidota mūsdienu prasībām atbilstoša sporta zāle un labiekārtotas 
sporta ģērbtuves ar dušas telpām. 

Skolēni pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām, pieejams plašs metodiskās literatūras 
un daiļliteratūras fonds, vārdnīcas un enciklopēdijas, preses izdevumi.     

 
 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 

Kopējais grāmatu skaits 17417 16519 18029 18470 
       t.sk. mācību grāmatas 10761 9863 11373 11814 
Iegādātas jaunas grāmatas un darba 
burtnīcas 

878 3050 2775 3079 

       t.sk. mācību grāmatas 878 969 1510 435 

Skolas bibliotēka ir pilnībā apgādāta ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, uzziņu 
literatūru, daiļliteratūru, metodiskajiem materiāliem, pedagoģisko literatūru u.c. Skolas 
bibliotēka abonē mācību darbam nepieciešamos preses izdevumus. Katru gadu tiek 
papildināts mācību materiālu klāsts, kā arī iegādāti metodiskie materiāli un līdzekļi mācību 
procesa pilnveidošanai. 
Skolotāju  mācību darba vajadzībām ir nodrošinātas bezmaksas kopēšanas iespējas. Skolā ir 
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divi kopētāji,  septiņi printeri, video kamera un digitālais fotoaparāts, divas dokumentu 
kameras.  

Skolas mēbeles ir piemērotas lietošanai un katru gadu daļa mēbeļu tiek iepirktas no 
jauna. 

Skolā tiek nodrošinātas higiēnas prasības, kas tiek izvirzītas vispārējās pamatizglītības 
un vispārējas vidējās izglītības iestādēm un savlaicīgi – noteiktajos termiņos - tiek novērsti 
kontrolējošo institūciju izteiktie aizrādījumi. Sanitārie mezgli ir sakārtoti un atbilst prasībām. 
Nomainīti un atjaunoti gaismas ķermeņi skolas telpās. 

Katru gadu tiek plānota 1-2 mācību kabinetu renovācija. 2016.gada pavasarī tiek 
plānota skolas ģērbtuves renovācija.  

Finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai. Par budžeta 
plānojumu un izlietojumu direktore informē skolas kolektīvu un skolas padomi. 
 
Stiprās puses: 

• Labi nodrošināta mācību vide. 

• Ir visas iespējas interešu izglītības īstenošanai. 
• Visi mācību kabineti ir aprīkoti ar datoru un interneta pieslēgumu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
• Veikt kosmētisko remontu skolas vestibila telpās.  
• Veikt kosmētisko remontu bibliotēkā un lasītavā. 

• Atjaunot materiāltehnisko bāzi skolas mājturības un vizuālās mākslas  kabinetos. 
• Rast iespēju regulāri veikt laika prasībām atbilstošas datortehnikas un programmatūras 

iegādi. 

Vērt ējums: labi 
 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss nepieciešamais personāls, lai nodrošinātu licencēto 
izglītības programmu un interešu programmu īstenošanu. Skolas pedagoģiskā personāla 
izglītība un kvalifikācija atbilst ārējo normatīvo dokumentu prasībām.  

Iesaistoties ESF projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātē vai arī periodā pēc projekta, 27 skolotāji ir ieguvuši šādas 
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes: 
 

II pak āpe III pak āpe IV pakāpe V pakāpe Kopā 

6 pedagogi 20 pedagogi - 1 pedagogs 27 pedagogi 

 
Skolā notiek pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi - tālākizglītības kursi un 

semināri, koleģiālās un atklātās mācību stundas. Skolas pedagogi ar savu iegūto pieredzi 
kursos, semināros, lekcijās un inovācijām mācību procesā dalās ar kolēģiem. No 2012. -
2014.g. skolas pedagogi piedalījās DZM projektā  “Inovatīvas pieredzes un iesaistīto skolu 
seminārs”. Projekta ietvaros notikuši šādi semināri: 

“M ācību stundu vērošana un analīzes prasmju veidošana”, „Mācību stundas 
efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga”. Mācības tiek organizētas arī skolā 
pedagoģiskajam kolektīvam, kur lektori ir  pieaicinātie RIIMC eksperti: 
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2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 
„Pilsoniskums un patriotiskā 
audzināšana”- klases 
audzinātāju kursi 

„Starppriekšmetu saiknes 
metodikas izmantošana 
stundās”- tālākizglītības kursi  

„Bērnu tiesību 
aizsardzība”- 
tālākizglītības kursi 

Skolas administrācija pārzina katra pedagoga kvalifikāciju un darba pieredzi. Izveidots 
skolotāju tālākizglītības plāns, un visiem skolotājiem ir iespēja savlaicīgi zināt, kādus kursus 
viņiem nepieciešams apmeklēt. Skolotāji apgūst programmas specialitātē, IT lietošanā, 
pedagoģijā, psiholoģijā, klasvadībā, karjeras izglītībā kā Latvijā, tā arī Krievijā, Igaunijā un 
Vācijā.  
Pedagogu apgūto tālākizglītības programmu veidi: 
 

Kursus nosaukums 2012./2013. m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

Priekšmetu kursi 8 8 9 

Klases audzinātāju kursi 19 3 2 

Lasītprasmes attīstīšanas 
kursi 

- - 7 

Citas jomas kursi 
(metodiskie, datoru, 
psiholoģiskie utt.) 

17 9 20 

 
Skola izmanto VIIS datu bāzi skolotāju kvalifikācijas un profesionālās kompetences 

uzskaites atspoguļošanai. 
Skolas pedagogu slodze ir optimāla, lai kvalitatīvi nodrošinātu mācību procesu. 

Slodzes ir sadalītas saskaņā ar licencētajām mācību programmām, atbilstoši mācību plānam 
un pedagoga kvalifikācijai. 

Skolā ir izstrādāti amata apraksti, ar kuriem tiek iepazīstināti visi darbinieki, viņiem ir 
zināmi pienākumi un tiesības. Ir noteiktas atbildības jomas, kas ir atrunātas darba līgumā. 
Laboratorijas darbu sagatavošanai ķīmijā, fizikā un  informātikā ir nodrošināti laboranti. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā tiek aizvietotas mācību stundas. Informācija par stundu 
aizvietošanu savlaicīgi skolēniem un skolotājiem ir redzama informācijas stendos. 

Skolas administrācija kontrolē un koordinē administratīvi saimnieciskā personāla 
darbu un kvalitāti. Mēnesī reizi notiek plānveida sanitāri higiēnisko normu izpildes pārbaudes 
un skolas ēdnīcas darba pārbaudes.  

Skola sadarbojas ar augstskolām: RPIVA un LU, nodrošinot prakses vietas 
studentiem, palīdzot praktisko iemaņu apgūšanā. 

Pedagogi piedalās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs: olimpiāžu un zinātniski 
pētniecisko darbu vērtēšanā, viens  pedagogs ir vērtējis centralizētos eksāmenus un ieguvis 
VISC ārštata metodiķa statusu, viens pedagogs ir piedalījies mācību līdzekļu izstrādē, viena 
pedagoģe ir Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācijas priekšsēdētāja, 2 
skolotāji darbojas Humānās pedagoģijas asociācijā. Pedagogi piedalās starptautiskos 
kopprojektos. 
Pedagogi darbojas dažādos projektos: skola piedalījās izglītības attīstības projektā „Izgl ītība 
izaugsmei”.  

2012./2013.m.g.latviešu valodas skolotāja M.Čerepenko piedalījās projektā „Pētījumi 
izglītības iestādē”, kura ietvaros rakstīja zinātniski pētniecisku darbu par tēmu 
„Mazākumtautības skolas 9.klases skolēnu interpunkcijas prasmju pilnveidošanas iespējas 
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latviešu valodas stundās”. Par savu darbu skolotāja ieguva augstāko novērtējumu (30 punktus) 
un bija uzaicināta uz mutisko aizstāvēšanu. 

Projektā „Pedagogu metodisko izstrādņu skate” piedalījās vairāki skolotāji: 
R.Dņestrjanska, sākumskolas skolotāja, M.Uldriha, latviešu valodas skolotāja. Projekta 
ietvaros 2012./2013.m.g.   skolotājas vadīja atklāto klases stundu 3.a klasē par tēmu „Veselība 
un vitamīni” un saņēma 2. pakāpes diplomu. 
O. Kazlauska, latviešu valodas skolotāja. J.Berdnikova, krievu valodas un literatūras 
skolotāja, projekta ietvaros 2012./2013.m.g. vadīja atklāto stundu 8.b klasē par tēmu „Kultūru 
krustpunktā. Dzintars” un tika apbalvotas ar 3. pakāpes diplomu. Atklātajās stundās piedalījās 
gan RIIMC pārstāvji, gan skolotāji no citām skolām. 

2013./2014. m. g. mūzikas skolotāja S. Timofejeva  piedalījās projektā „Pedagogu 
metodisko izstrādņu skate.” Projekta ietvaros  skolotāja vadīja atklāto stundu 8.a klasē par 
tēmu „Folklorisms. Pauls Dambis.” Atklāto stundu vēroja RIIMC pārstāvji.    
2014./2015.m.g. pedagogu radošās darbības konkursā „Radi, rādi, redzi”  - piedalījās 
skolotājs S.Poterjajevs, pētījums „11.klašu skolēnu loģiskās domāšanas attīstīšana 
informātikas apguvē”.  Ārpusklases pasākumi:  „Domājot par ģimeni…” – skolotāja 
J.Berdņikova  „Meteņi” – skolotājas O.Dergunova, M.Uldriha. Pasākumus vēroja RIIMC 
pārstāvji.   

Divas  reizes mēnesī skolas kolektīvs pulcējas uz operatīvajām sanāksmēm, kur tiek 
risināti ikdienas jautājumi, apspriesti pagājušās nedēļas aktuāli jautājumi un organizatoriska 
rakstura jautājumi turpmākajam laikam. 

 Vairāki pedagogi ir guvuši augstu sava darba novērtējumu, saņemot IZM Atzinības 
rakstus, pašvaldības, dažādu organizāciju Atzinības rakstus un pateicības. Izveidojies stabils 
tehnisko darbinieku kolektīvs. 

Skolas vadība savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja 
personāla sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. 
 
Stiprās puses: 

• Skola ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem kvalificētiem pedagogiem. 
• Pedagogi ir ieinteresēti nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kompetenci. 

• Skolā ir kvalificēts pedagogu, atbalsta un tehniskais personāls. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
• Stimulēt pedagogus 3.un 4. profesionālās kvalitātes pakāpes iegūšanai. 

Vērt ējums: ļoti labi 
 
 
4.7 SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VAD ĪBA UN KVALIT ĀTES 
NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. Skolas  darba pašvērt ēšana un attīstības plānošana 

Skolas attīstības vīzija ir skolas uzlabošanas stratēģija, kuras galvenais uzdevums ir 
tādas izglītošanās (mācīšanās un personības pilnveidošanās) sekmēšana, kura nodrošina 
skolēna izaugsmi, skolas attīstības plānā noteikto prioritāšu īstenošanu, tuvojoties skolas 
misijas definētajiem mērķiem. 

Skolas misija: sekmēt personības attīstību un parealizēšanos pilnvērtīgā dzīvē 
sabiedrībā, kurā cilvēks, tā pieredze un mūžizglītība ir vērtība, kas pilnveido un nodod 
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nākamajai paaudzei vienotās pasaules pieredzi un pamatvērtības. 
Skolas darbība ir vērsta uz skolas pamatmērķu īstenošanu. Skolas pamatmērķi tiek 

noteikti, ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu un skolas piedāvājumu. Tie palīdz izprast 
skolas izglītības procesa vispārējo virzienu. 
Skolā ir izveidota sistēmiska kārtība pašvērtēšanas un plānošanas organizēšanai. Skolas darba 
vērtēšana notiek strukturēti pēc vienotiem kritērijiem, sākot ar katra darbinieka pašvērtējumu 
(ir izveidota pedagogu darba novērtēšanas anketa, pēc kuras katrs pedagogs novērtē savu 
darbību mācību gadā), metodisko komisiju darbu, mācību gada darba plāna vērtējumu un 
attīstības plāna īstenošanas izvērtējumu. Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīts atbalsta 
personāls, kurš katra mācību gada beigās veic sava darba pašvērtējumu. Vadības komandas 
organizatoriskā un pārraudzības darba rezultātā, pedagoģiskās padomes sēdē tiek iegūts 
skolas darbības novērtēšanas visaptverošs pārskats, un noteiktas prioritātes nākamajam 
mācību gadam. 

Attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski, ņemot vērā visu darbinieku, skolas 
padomes un skolēnu pašpārvaldes pārstāvju ierosinājumus. Vēlams būtu aktivizēt  skolēnu 
vecāku iesaisti pašnovērtēšanas procesā. Labi tiek vērtēta iespēja visām ieinteresētajam 
personām iepazīties ar izvirzītajām prioritātēm un attīstības plānu skolas mājas lapā. 

Skolā ir izstrādāts attīstības plāns 2014.- 2017.gadam. Attīstības plāns un tajā izvirzīto 
prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms. Skolas attīstības plānošana 
palīdz skolas vadībai sekmīgi organizēt un vadīt pārmaiņu procesus skolā. 
 
Stiprās puses: 

● Skolas attīstības plāns ir pārdomāts, ar skaidriem mērķiem, īstenošanas gaitu, laiku un 
atbildīgajiem. 
•  Attīstības plāna veidošana noris demokrātiski. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
•  Pilnveidot skolas darba pašvērtēšanas formas un metodes, palielinot vecāku un skolēnu 

lomu pašvērtēšanas procesā. 
•  Sekmēt skolas atpazīstamību sabiedrībā. 

Vērt ējums: ļoti labi 
 

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvald ība 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija, tā 
atbilst normatīvajām prasībām, dokumenti tiek demokrātiski apspriesti, grozījumi tiek veikti 
savlaicīgi. Ņemot vērā izvirzītās prioritātes, katru gadu tiek izstrādāts darba plāns, skolas 
vadība veic izpildes kontroli.  Pedagoģiskā procesa jautājumu izpilde tiek analizēta un vērtēta 
katru gadu metodiskās padomes sēdēs un pedagoģiskās padomes  sēdēs, tāpat arī finanšu  
jautājums un budžeta plānojums - pedagogu sanāksmēs. Skolas darba organizēšanai vadība 
plāno informatīvās sanāksmes, kuras notiek katru otro nedēļu. Sanāksmes tiek protokolētas. 
Visas skolas sanāksmes tiek plānotas un laicīgi gatavotas, veidojot darba grupas, iesaistot 
tajās pedagogus un citus skolas darbiniekus. skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir 
skaidri zināmas visiem pedagogiem. Darba ritmiskuma nodrošināšanai izstrādāta skolas darba 
ciklogramma katram mēnesim, kura ievietota  informatīvajā stendā skolotāju istabā.    

Direktorei ir četri vietnieki, vietnieku darba pienākumi noteikti amatu aprakstos. 
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Direktora vietnieku amatu aprakstos ietverta atbildība par visiem skolas darbības 
pamatvirzieniem, tie nedublējas. Vadības komanda pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas, 
savstarpēji konsultējas, sadarbojas, nepieciešamības gadījumā iesaistot Skolas padomi, 
skolēnu pašpārvaldi. Vadībā strādā cilvēki ar bagātu pedagoģisko pieredzi, kas veido vienotu 
vadības komandu, tās darba pamatā ir demokrātiska pieeja visu jautājumu risināšanai. 42% 
pedagogu strādā Rīgas 54.viduskolā vairāk nekā 20 gadu un 12% pedagogu no tiem tā ir 
vienīgā darbavieta.  

Skolas direktorei, vietniekiem, atbalsta personālam ir noteikts laiks apmeklētāju 
pieņemšanai, bet praktiski gandrīz vienmēr jautājumi tiek izskatīti nekavējoties, ja skolā ir 
vērsušies skolēnu vecāki, apmeklētāji.  Direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolas 
personālu, skolēniem, vecākiem un pašvaldību. Direktore veicina radošu sadarbības vidi skolā 
un atbalsta inovācijas. 

Pedagoģiskā darba slodzes sadalē ņem vērā metodisko komisiju ieteikumus, pedagoga 
paša vēlmes un ievēro kvalifikācijas un pieredzes rādītājus. Slodžu lielums nepārsniedz 
normatīvajos dokumentos reglamentēto. Skolotājiem, kuriem nevar nodrošināt pilnu slodzi, 
tiek dota iespēja plānot darba laiku kompakti, saskaņā ar koplīgumu- neiebilstot darbam citā 
izglītības iestādē. Visi skolotāji ir noslēguši darba līgumus, iepazinušies ar saviem amata 
aprakstiem, kuros noteikti darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Skolā ir 
pieņemta noteikta sistēma darba stimulēšanai “Rīgas 54.vidusskolas darbinieku  materiālās 
stimulēšanas piešķiršanas kārtība”. 
 Skolas vadība rada iespēju iepazīties ar jaunām mācīšanas tehnoloģijām pašu organizētos 
semināros – darbam ar sociālajiem tīkliem, Uzdevumi.lv, interaktīvo tāfeli, IT izmantošanu 
mācību materiālu un prezentāciju sagatavošanā. 96% pedagogu apgalvo, ka ikdienas mācību 
procesā izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas.  
 
Stiprās puses: 

• Pārdomāts Attīstības plāns. 
• Augsta administrācijas atbildība par savas kompetences jomu. 
• Savstarpēji atbalstošs skolas kolektīvs. 

• Skolas vadības atbalsts radošām iniciatīvām. 
• Demokrātiska lēmumu pieņemšana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
• Turpināt veikt iekšējos normatīvos dokumentos nepieciešamās izmaiņas, atbilstoši 
ārējo normatīvo dokumentu prasībām un reālajai situācijai. 

• Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju. 
• Veicināt inovāciju ieviešanu skolas darba organizācijā. 

Vērt ējums: ļoti labi 
 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas kolektīvam ir lietišķa sadarbība ar  pašvaldību un tās institūcijām. Skolai ir 
regulāra sadarbība ar RD IKSD budžeta veidošanā, projektu līdzfinansēšanā, vadīšanā un 
izvērtēšanā, izglītības politikas veidošanā. Skolai ir laba sadarbība ar pašvaldības izglītības 
pārvaldi, izglītības un kultūras komiteju, problēmsituāciju risināšanā laba sadarbība ar 
pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu,  pašvaldības un valsts policiju, skolēnu ģimenes 
ārstiem. Ilgstoša un veiksmīga sadarbība pastāv ar pašvaldībā esošajām kultūras un izglītības 
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iestādēm. 
Sadarbībā ar kontrolējošām institūcijām – Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts 

sanitāro inspekciju, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts darba inspekciju - tiek nodrošināta 
optimāla vide sekmīgam mācību darbam. 

Vairāki skolas pedagoģiskie darbinieki iesaistīti dažādu izglītības procesa jomu 
nodrošināšanā: sadarbojas ar VISC – piedalās pārbaudes darbu  vērtēšanā; sadarbojas ar 
augstskolām - studentu prakses vadīšana; ar priekšmetu asociācijām un Latvijas Humānās 
pedagoģijas asociāciju; ar Microsoft Latvia; sabiedriskā labuma organizāciju Junior 
Achievment; Uzdevumi.lv. 

Skolas vadība ir atvērta ierosinājumiem un sadarbībai, veicina un atbalsta darbinieku 
un skolēnu iesaistīšanos dažādās izglītojošās un sabiedriskajās organizācijās (asociācijās, 
fondos, nevalstiskās organizācijās utt.), kā arī atbalsta sadarbību ar citām organizācijām un 
institūcijām. Lai veicinātu skolēnu garīgo, emocionālo, fizisko attīstību, sekmējot veiksmīgas 
karjeras izglītību un izvēli, skolai notiek sadarbība ar Valsts pedagoģiski medicīnisko 
komisiju, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latviešu valodas aģentūru, Gētes institūtu, 
Iļģuciema bibliotēku, Latvijas Futbola federāciju, bērnu un jauniešu basketbolu skolu „Rīga”, 
šaušanas klubu „Sherwood”, bērnu fondu „Cerību stars” un Rīgas pašvaldības bērnu un 
jauniešu centru „Imanta". 

Sadarbību ar ārzemju pedagogiem un skolēniem nodrošina dalība starptautiskos 
projektos. 
 
Stiprās puses: 

• Skolas radoša sadarbība ar plašu institūciju loku. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt sadarbību ar dažādām institūcijām. 
• Lietderīgi izmantot dažādu institūciju piedāvājumus. 

Vērt ējums: ļoti labi 
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5. KOPSAVILKUMS 

Kādas izmaiņas mūsu skolā norāda uz to, ka notiek virzība uz nosprausto mērķi: 
Izmaiņas mācību vidē kopumā: 

- demokrātisku attiecību ( īpaši skolotāju attieksmē pret skolēniem) veidošana; 
- mūsdienīga plānošana; 
- skolas mikroklimata uzlabošanās; 
- materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana; 
- vienotas pedagoģiskās komandas izveide; 
- izkoptas tradīcijas. 

Mācību satura pilnveidošana: 
- interaktīvo metožu izmantošana; 
- izstrādāta noteikta sistēma projektu un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības 

organizēšanā; 
- datoru tehnoloģiju integrācija mācību procesā. 

Izmaiņas pašos skolotājos: 
- veidojas paškontrole; 
- analītiska attieksme pret savu darbu; 
- pašrealizācija  kā darbība citu labā; 
- pievērš uzmanību skolēna panākumiem un tālāko darbu plāno balstoties uz to, ko katrs 

skolēns jau ir sasniedzis; 
- individuāla pieeja katram bērnam, saskarsmes un sadarbības prasmes.   

Izmaiņas skolēnos: 
- skolēnu zināšanu līmeņa paaugstināšanās; 
- aktīvāka līdzdalība konkursos, projektos, skatēs u.c.;  
- spēj skaidri formulēt un aizstāvēt savas intereses, patstāvīgi pieņemt lēmumus un 

uzņemties atbildību par tiem; 
- sadarboties ar pieaugušajiem. 

 Pārmaiņas skolā: 
- skaidra, noteikta un kolektīvi apzināta misija un vīzija; 
- profesionāli stiprs skolas kolektīvs; 
- izglītojošā vide nodrošina iespējami augstus skolēnu sasniegumus; 
- mācību procesa profesionāls nodrošinājums; 
- sekmīga sadarbība ar vecākiem, veselības aizsardzības, sociālajiem, biznesa, augstskolu, 

pašvaldību u.c. partneriem; 
- sistemātiska plānošana un ieviešanas process pārmaiņu nodrošināšanai. 

Rīgas 54.vidusskolas dalība projektos un cita veida aktivitātēs 
 (2012./2013.-2015./2016.m.g.) 

Nr.
p.k. 

Skolas aktivitātes Realizācijas laiks Dalībnieki 

1. 
Folkloras festivāls „Mana dziesmu 
vācelīte” 

2013./2014.m.g. 
Rīgas mācību iestāžu 
folkloras kolektīvi 

2. 
Ziemassvētku žēlsirdības akcija- 
sadarbība ar „Rīgas patversmi” 

Katru gadu 
Skolēni, vecāki un skolas 
darbinieki 

3. 
Projekta „AIDS” profilakse sadarbībā 
ar biedrību ACET 

Katru gadu 8.-12.kl.skolēni 
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4. 
Piedalīšanās biedrības „Esi brīvs” 
atkarības profilakses projektā   

2013./2014.-
2015./2016.m.g. 

5.-6.kl.skolēni 

5. 
Labdarības   akcija  „Palīdzi 
četrkājainajam draugam!” 

Katru gadu 
Sākumskolas skolēni, 
vecāki, skolotāji 

6. 
Sadarbība  ar vecākiem  „Skola topošo 
pirmklasnieku  vecākiem” 

Pastāvīgi PII vecāki 

Nr.
p.k. 

Pilsētas aktivitātes Realizācijas laiks Dalībnieki 

1. 
Skatuves runas konkurss „Rīgas 
zvirbulis” 

Katru gadu 
A.Zacarinnijs (12.kl.), 
D.Luzganova (6.kl.) 

2. 
Media Gids „Rīgas sargi” -  militāri 
patriotiskais konkurss 

2012./2013.-
2015./2016.m.g. 

10. kl.  skolēni 

3. 
Aspazijai un Rainim veltīts 
mazo formu iestudējumu konkurss   

2014./2015.m.g. Teātra pulciņa dalībnieki 

4. 
RIIMC pedagogu radošās darbības 
konkursi „Izglītības izaugsmei” un 
„Radi. Rādi. Redzi."  

2013/2014.-
2014./2015.m.g. 

Skolas pedagogi 

5. 
Baleta, teātru, klasisko un moderno 
dejas kolektīvu DEJU FORUMS 
„RĪGA” 

2013./2014.- 
2015./2016.m.g. 

Deju pulciņa 
“Fuksija”dalībnieki 

6. 
BJVIC „Rīgas Dabaszinību skola” 
„Skolēni eksperimentē” un „Nāc 
Eiropas dārzā ciemoties” 

2013./2014.-
2015./2016.m.g. 

8. kl. skolēni 
Bioloģijas skolotāja 
D.Grīšule 

7. 
BJVIC „Rīgas Dabaszinību skola” 
Vides izziņas spēļu konkurss 
„Iepazīsti vidi”  

2013./2014.-
2015./2016.m.g. 

10. kl. skolēni 
Bioloģijas skolotāja 
D.Grīšule 

8. 
„Latvijas zaļais punkts” - stikla 
šķirošanas konkurss   
„Es gribu – es šķiroju stiklu” 

2014./2015.m.g. 
9. kl. skolēni A.Nužnijs, 
V.Šakina, V.Gončarovs 
ieguva 1.vietu. 

9. 
SIA „Zaļā josta” bateriju vākšanas 
konkurss „Tīrai Latvijai” 

2012./2013.-
2015./2016.m.g. 

Skolēni, vecāki, skolotāji 

10. 
„Clean R Ekoskolas” konkurss papīra 
un PET pudeļu vākšanas konkurss 

2014./2015.m.g. 
Sākumskolas 
skolēni,vecāki,skolotāji 

11. 
Ditas Balčus teātris. Projekts „Re: 
Atmoda”  

2015.g.maijs 
Iļģuciema un 
54.vidusskolas 
9.-12.kl.skolēni 

12. ES māja „Eiropas eksāmens” Katru gadu 10.kl.skolēni 

13. Konkurss “Profesiju sīrups” 
2014./2015.-
2015./2016.m.g. 

Skolēni, skolotāji, vecāki 

14. Ēnu dienas Katru gadu 7.-12.kl.skolēni 

Nr.
p.k. 

Valsts aktivitātes Realizācijas laiks Dalībnieki 

1. 
Valsts projekts  „Tatjanas diena” 
(svētki) 

Katru gadu 
Skolēni, pulciņu 
dalībnieki, skolotāji 

2. Valsts projekts „10 Grunde, warum 2013./2014.m.g. 12.kl.skolēni,vācu valodas 
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wir Lettland lieber” skolotāja Z.Nikanorova 

3. 
Valsts projekts “Меiп beliebtestes 
deutsches Erzeugпis " 

2015./2016.m.g. 
10.kl.skolēni,vācu valodas 
skolotāja Z.Nikanorova 

4. 
Vokālās meistarības festivāls  
„Sudraba atslēga” 

2014./2015.m.g. 
Skolēni, pulciņu 
dalībnieki 

5. 
X un XI  Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki 

2010.g. un 
2015.g. 

Folkloras kopa «Birjuļki», 
skolotāji, vecāki 

Nr.
p.k. 

Starptautiskās aktivitātes Realizācijas laiks Dalībnieki 

1. 
Starptautiskais bērnu un jauniešu 
dziesmu un deju festivāls “Ceļojošais 
festivāls” (Polija, Krakova) 

2013./2014.m.g. 
Folkloras kopa «Birjuļki», 
skolotāji, vecāki 

2. 
Starptautiskais  festivāls „Oņegas 
vilnis” (Krievija, Petrozavodska) 

2014./2015.m.g. 
Folkloras kopa «Birjuļki», 
skolotāji, vecāki 

3. 
Starptautiskais festivāls “Christmas 
wave” (Latvija, Jūrmala) 

2014./2015.-
2015./2016.m.g. 

Folkloras kopa «Birjuļki»  

4. 
Starptautiskie izglītojošie projekti 
(Krievija, Sanktpēterburga) 

2014./2015.m.g. 
Mājturības un krievu 
valodas skolotāji 

5. 
Starptautiskais projekts „Starpkultūru 
tilts” Norvēģijā.  

2013./2014.m.g. 10.kl.skolēni un skolotāji 

6. 
Zinātniski pētnieciskais projekts 
„Zinātne kā cilvēces tehnosfēra”. 
Vācijā, Polijā, Somijā 

2013./2014.- 
2015./2016.m.g. 

8.-11.kl.skolēni un 
skolotāji 

7. 
IV starptautiskais krievu kultūras 
konkurss “Istoki”( Krievija, Maskava) 

2014./2015.m.g. 
10.kl.skolniece 
V.Nikolaenko 

8. 
Starptautiskais vokālistu konkurss 
“Talantu zvaigžņu lietus “ (Krievija, 
Maskava) 

2014./2015.m.g. 
Angļu valodas skolotāja 
M.Troc 

9. 
OECD Starptautiskās skolēnu 
novērtēšanas programma (OECD 
PISA 2015) 

2014./2015.m.g. Skolotāji, skolēni 

10. 

Starptautiskais pilsoniskās izglītības 
pētījums – ICCS 2016 (International 
Civic and Citizenship Education Study 
2016) 

2015./2016.m.g. 8.kl.skolēni un skolotāji 
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6. TURPMĀKĀ ATT ĪSTĪBA 

Pamatjoma Turpmākās attīstības vajadzības 

1. MĀCĪBU SATURS 

• Nodrošināt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības 
standarta un skolas izglītības programmu kvalitatīvu 
īstenošanu skolas darbībā. 

• Veicināt un paplašināt skolotāju tālāku sadarbību tematisko 
plānu, pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē, kā arī 
individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu 
izstrādē un realizācijā.  

2. MĀCĪŠANA UN 
MĀCĪŠANĀS 

• Turpināt motivēt skolēnus izmantot skolas un pašu iespējas 
augstāku mācību sasniegumu iegūšanai. 

• Turpināt strādāt pie neattaisnoto kavējumu novēršanas. 
• Pilnveidot individuālu un diferencētu mācību darbu stundās 

un ārpusstundu nodarbībās, samazinot mājas darbu apjomu.  
• Pārskatīt un aktualizēt kārtību darbam ar skolēnu izaugsmes 

dinamikas kartēm.  
• Turpināt pedagogu izglītošanu par vienotu vērtēšanas 

kārtību. 
• Nodrošināt skolēnu mācību rezultātu vērtēšanas 

pamatprincipu un kārtības ievērošanu skolotāju darbībā.  

3.SKOLĒNU  
SASNIEGUMI 

• Turpināt pilnveidot skolotāju darbu ar skolēniem, kam ir 
mācību grūtības. 

• Pievērst īpašu uzmanību, individualizējot mācību procesu, 
skolēniem ar ikdienas sasniegumiem augstā un optimālā 
līmenī. 

• Skolēnu pašanalīzes efektīvāka izmantošana savu 
individuālo sasniegumu prognozēšanā un realizēšana. 

• Veicināt skolēnu personīgo atbildību ikdienas mācību darbā 
augstāku rezultātu sasniegšanai valsts pārbaudes darbos.  

• Veikt mērķtiecīgu, metodiski saturīgu, pēctecīgu mācību 
procesa organizāciju, sagatavojot izglītojamos fizikas, 
ķīmijas, dabaszinību eksāmenam . 

4. ATBALSTS 
SKOLĒNIEM 

• Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 
• Pilnveidot atbalsta personāla un sociālo dienestu sadarbību 

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

• Ievērot apmeklētāju uzturēšanās skolā kārtību. 
• Paplašināt klašu audzinātāju sadarbību MK ietvaros, lai 

nodrošinātu labās prakses piemēru popularizēšanu, mācību 
formu un metožu pilnveidi, kā arī klašu audzinātāju 
atbildību par daudzveidīgas un radošas klases dzīves 
nostiprināšanu.  

• Meklēt jaunas sadarbības formas vecāku izglītošanai un 
iesaistīšanai skolas jautājumu risināšanā. 

• Turpināt izzināt un attīstīt skolēnu spējas un talantus. 
• Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras izglītībā.  
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• Turpināt labi iesākto sadarbību ar dažādām organizācijām 
karjeras izglītības jomā. 

• Turpināt pieredzes apmaiņas aktivitāšu paplašināšanu 
karjeras izglītības jomā. 

• Meklēt jaunas efektīvas metodes darbā ar skolēniem, kuri 
neattaisnoti kavē mācību stundas.  

• Pilnveidot darbu ar talantīgiem skolēniem. 
• Pilnveidot individuālos plānus un atbalsta pasākumus 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām. 
• Uzlabot informācijas apmaiņu, izmantojot e-klases iespējas.  
• Aktivizēt vecākus vairāk iesaistīties skolas dzīvē. 

5. SKOLAS VIDE 
• Pilnveidot iekšējās kārtības noteikumu kontroli.  
• Renovēt skolas ģērbtuvi. 
• Izveidot sporta laukumu. 

6. SKOLAS RESURSI 

• Veikt kosmētisko remontu  skolas vestibila telpās. 
• Veikt kosmētisko remontu bibliotēkā un lasītavā. 
• Atjaunot materiāltehnisko bāzi skolas mājturības un vizuālās 

mākslas kabinetos. 
• Rast iespēju regulāri iegādāties laika prasībām atbilstošu 

datortehniku un programmatūru. 
• Stimulēt pedagogus 3.un 4. profesionālās kvalitātes pakāpes 

iegūšanai. 

7. SKOLAS DARBA 
ORGANIZĀCIJA, 
VAD ĪBA UN 
KVALIT ĀTES  
NODROŠINĀŠANA 

• Pilnveidot skolas darba pašvērtēšanas formas un metodes, 
palielinot vecāku un skolēnu lomu pašvērtēšanas procesā. 

• Sekmēt skolas atpazīstamību sabiedrībā. 
• Turpināt veikt iekšējos normatīvajos dokumentos 

nepieciešamās izmaiņas, atbilstoši ārējo normatīvo 
dokumentu prasībām un reālajai situācijai. 

• Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju. 
• Veicināt  inovāciju ieviešanu  skolas darba organizācijā. 
• Turpināt sadarbību ar dažādām institūcijām. 
• Lietderīgi izmantot dažādu institūciju piedāvājumus. 
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1.tabula. Skolēnu ikdienas sasniegumi pēdējos trīs mācību gados 
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Joma „Valoda” 

Latviešu valoda 
un literatūra 

2.-6. 0,5 42,1 52,3 5,1 57,5 6,0 0 41,6 52,8 5,6 584 6,0 0 45,9 48,8 5,3 54,1 5,8 
7.-9. 1 57,1 39,8 2 41,8 5,5 1,8 61,9 32,7 3,5 36,3 5,4 0 58,4 39,3 2,2 41,6 5,5 

10.-12. 6,5 63,5 30 0 30 4,9 3 47,8 49,3 0 49,3 5,4 2,6 52,6 44,2 0,6 44,9 5,4 
kopā: 2,7 52,7 41,9 2,7 44,6 5,5 1,5 48,5 46,5 3,4 49,9 5,7 1,1 50,6 45,3 3,1 48,3 5,6 

Krievu valoda un 
literatūra 

2.-6. 0,4 44,4 49,7 5,5 55,2 6,0 0 29,2 63,3 7,5 70,8 6,4 0 37,9 56,9 5,2 62,1 6,2 
7.-9. 1 53,6 40,8 4,6 45,4 5,7 2,7 61,4 30,7 5,3 36 5,5 1,1 55,6 37,8 5,6 43,3 5,7 

10.-12. 4,8 54,8 36,9 3,6 40,5 5,3 1,5 41,8 56,7 0 56,7 5,8 0 52 40 8 48 5,8 
kopā: 1,8 45 47,6 5,6 53,2 5,9 1,4 42,3 50 6,3 56,3 6,0 0,5 45,1 48,7 5,6 54,4 6,0 

Angļu valoda 

2.-6. 0 41,2 55,3 3,5 58,8 5,9 0 32,1 65,1 2,8 67,9 6,1 0 39,4 54,7 5,8 60,6 6,0 
7.-9. 0 53,6 44,3 2,1 46,4 5,6 0 52,2 40,7 7,1 47,8 5,7 0 47,2 48,3 4,5 52,8 5,8 

10.-12. 3,6 55,4 36,1 4,8 41 5,3 0 55,2 43,3 1,5 44,8 5,5 2,6 42,1 48,7 6,6 55,3 5,8 
kopā: 1 49,3 46,3 3,4 49,7 5,6 0 45,3 50,5 4,2 54,7 5,8 1 42,2 51,2 5,6 56,8 5,9 

Vācu valoda 10.-12. 4,8 51,2 41,7 2,4 44 5,5 0 50,7 40,3 9 49,3 5,8 1,3 46,1 44,7 7,9 52,6 5,7 
KOPĀ: 2.-12. 2,3 48,7 45,2 3,9 49 5,7 1,1 45,3 48,6 4,9 53,4 5,8 0,8 45,9 48,1 5,1 53,2 5,8 

Joma „Tehnoloģiju un zinātņu pamati” 

Matemātika 

2.-6. 0 41,3 48,4 10,3 58,7 6,1 0 35,2 56,1 8,7 64,8 6,3 0,5 44,2 49,5 5,8 55,3 6,0 
7.-9. 4,1 63,3 31,6 1 32,7 4,9 15 57,5 26,5 0,9 27,4 4,8 12,4 57,3 29,2 1,1 30,3 4,9 

10.-12. 7,1 74,1 18,8 0 18,8 4,5 4,3 72,5 23,2 0 23,2 4,7 1,3 84,2 13,2 1,3 14,5 4,6 
kopā: 2,5 53,8 37,9 5,8 43,7 5,5 5,3 48,7 41,3 4,8 46 5,6 3,5 55,5 37,3 3,8 41 5,4 

Informātika 
5.-7. 1 33,3 58,3 7,8 66,7 6,3 0 45,8 48,6 5,6 54,2 5,8 1 26 61,5 11,5 73,1 6.5 

11.-12. 5,4 28,6 44,6 21,4 66,1 6,4 0 37 43,5 19,6 63 6,3 2 24 54 20  74 6,9 
kopā: 1,9 31,6 53,8 12,7 66,5 6,3 0 43,1 47,1 9,8 56,9 6,1 0,7 25,5 59,5 14,4 73,9 6,6 
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Dabaszinības 2.-6. 0 43 55,3 1,8 57 6,0 0 40,4 52,3 7,3 59,6 6,1 0 32,1 65,7 2,2 67,9 6,1 

Ģeogrāfija 
7.-9. 0 33 52,6 14,4 67 6,4 0 34,8 52,7 12,5 65,2 6,3 1,1 27 56,2 15,7 71,9 6,6 

10.-12. 3,6 53,6 35,7 7,1 42,9 5,6 2,2 34,8 50 13 63 6,3 0 44,9 40,8 14,3 55,1 6,3 
kopā: 1,3 40,5 46,4 11,8 58,2 6,1 0,6 34,8 51,9 12,7 64,6 6,3 0,7 33,3 50,7 15,2 65,9 6,5 

Fizika 
8.-9. 1,6 50,8 47,6 0 47,6 5,4 1,4 52,1 38,4 8,2 46,6 5,8 0 59,4 34,8 5,8 40,6 5,6 

10.-12. 8,3 65,5 25 1,2 26,2 4,8 1,4 56,5 39,1 2,9 42 5,2 1,3 64,9 32,5 1,3 33,8 5,0 
kopā: 5,4 59,2 34,7 0,7 35,4 5,0 1,4 54,2 38,7 5,6 44,4 5,5 0,7 52,3 43,6 3,4 47 5,4 

Bioloģija 
7.-9. 1 52 40,8 6,1 46,9 5,6 0,9 57,5 38,1 3,5 41,6 5,5 0 56,2 38,2 5,6 43,8 5,7 

10.-12. 6 53 39,8 1,2 41 5,3 0 52,2 47,8 0 47,8 5,5 1,3 52,6 46,1 0 46,1 5,6 
kopā: 3,3 52,5 40,3 3,9 44,2 5,4 0,6 55,6 41,7 2,2 43,9 5,5 0,6 54,5 41,8 3 44,8 5,7 

Ķīmija  
8.-9. 1,6 45,2 50 3,2 53,2 5,8 0 54,8 35,6 9,6 45,2 5,7 0 42 44,9 13 58 6,2 

10.-12. 6 54,2 34,9 4,8 39,8 5,3 3 53,7 35,8 7,5 43,3 5,5 1,3 59,2 32,9 6,6 39,5 5,4 
kopā: 4,1 50,3 41,4 4,1 45,5 5,5 1,4 54,3 35,7 8,6 44,3 5,6 0,7 51 38,6 9,7 48,3 5,8 

KOPĀ: 1.-12. 3,5 48,2 42,4 5,9 48,3 5,6 2,7 48,2 42,4 6,7 49 5,7 2,2 46,6 44,5 6,6 51,1 5,8 
Joma „Sabiedrība un Māksla” 

Soc. zinības (u.c. 
ētika, politika un 
ticība, ekonomika) 

2.-6. 0 7 75,7 16,5 92,2 7,3 0 7,3 67,9 24,8 92,7 7,4 0 16,8 70,1 13,1 83,2 7,0 
7.-9. 0 18,6 59,8 21,6 813,4 7,2 0 24,8 51,3 23,9 75,2 7,0 0 19,1 65,2 15,7 80,9 6,9 

10.-12. 5,9 54,1 35,3 4,7 40 5,4 0 53,6 42 4,3 46,4 5,7 2,6 44,7 408 11,8 52,6 5,8 
kopā: 2,4 24,2 58,7 14,8 73,5 6,7 0 25 51,1 19,5 74,7 6,8 1 24,4 61,1 13,5 74,6 6,7 

Vēsture 
6.-9. 1,9 54,8 41,2 2,3 43,4 5,5 1,7 57,5 33,9 6,9 408 5,6 1,1 56,1 39,4 3,3 42,8 5,4 

10.-12. 10,6 50,6 34,1 4,7 38,8 5,2 1,4 47,8 44,9 5,8 50,7 5,7 2,6 48,7 40,8 7,9 48,7 5,7 
kopā: 4,3 53,6 39,2 2,9 42,2 5,4 1,6 55,3 36,4 6,6 43 5,6 1,8 54,3 39,6 4,3 43,9 5,5 

Mūzika 
2.-6. 0 11, 4 62,3 26,3 88,6 7,2 0 11 72,5 16,5 89 7,0 0 11,9 68,9 19,3 88,1 7,3 
7.-10. 2,4 22 52,8 22,8 75,36 6,8 0,7 30,4 50,4 18,5 68,9 6,6 0 3,3 39,3 27,7 67 6,8 
kopā: 0,8 17,1 57,5 24,6 82,1 7,0 0,4 14,4 55,1 30,1 85,2 7,4 0 21,5 55,5 23,1 78,5 7,1 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

2.-6. 0 20,9 60,9 17,4 78,3 7,1 0 21,1 60,6 18,3 78,9 6,9 0 21,9 70,8 7,3 78,1 6,7 
7.-9. 1 34,7 46,9 17,3 64,3 6,5 2,7 25,4 56,1 15,8 71,9 6,6 1,1 21,1 61,1 16,7 77,8 6,8 
kopā: 0,9 27,2 54,5 17,4 71,8 6,8 1,3 23,3 58,3 17 75,3 6,8 0,4 21,6 67 11 78 6,7 

Vizuālā māksla 
2.-6. 0 7 74,6 18,4 93 7,5 0 6,4 58,7 34,9 93,6 7,7 0 7,5 79,9 12,7 92,5 7,3 
7.-9. 0 9,3 64,9 25,8 90,7 7,5 0 11,5 57,5 31 88,5 7,6 0 9,2 58,6 32,2 90,8 7,7 
kopā: 0 8,1 70,1 21,8 91,9 7,5 0 9 58,1 32,9 91 7,6 0 8,1 71,5 20,4 91,9 7,5 

Sports 

2.-6. 0 10,5 62,3 27,2 89,5 7,7 0 6,4 43,1 50,5 93,6 8,4 0 5,8 66,7 27,5 94,2 7,7 
7.-9. 0 15,5 56,7 27,8 84,5 7,4 0,9 14,3 55,4 29,5 84,8 7,3 1,1 11,1 62,2 25,6 87,8 7,5 

10.-12. 0,4 21,3 44 30,7 74,7 7,0 0 19 46 34,9 81 7,4 0 34,3 40,3 25,4 65,7 6,8 
kopā: 1 15 55,6 28,3 83,9 7,4 0,4 21,8 60,5 17,7 78,2 6,8 0,3 13,9 59,3 26,4 85,8 7,4 

KOPĀ: 1.-12. 3,2 39,3 48,9 8,7 57,6 6,0 1,0 40,4 45,6 13 58,6 6,2 0,9 25,8 57,5 15,9 73,4 6,7 



PAŠNOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA TABULA 

Pamatjoma Krit ērijs 
Vērt ējuma 

līmenis 
1. MĀCĪBU SATURS 1.1.Skolas īstenotās izglītības programmas  Labi 
2. MĀCĪŠANA UN 
MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 
2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  Ļoti labi 

3. SKOLĒNU 
SASNIEGUMI 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā Labi 
3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos Labi 

4. ATBALSTS 
SKOLĒNIEM 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 
atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība 
un darba aizsardzība) 

Ļoti labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 
4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām Ļoti labi 
4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni Ļoti labi 

5. SKOLAS VIDE 5.1. Mikroklimats Ļoti labi 
5.2. Fiziskā vide Ļoti labi 

6. SKOLAS RESURSI 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 
6.2. Personālresursi Ļoti labi 

7. SKOLAS DARBA 
ORGANIZĀCIJA, 
VAD ĪBA UN 
KVALIT ĀTES  
NODROŠINĀŠANA 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības 
plānošana 

Ļoti labi 

7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 
7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Ļoti labi 

 


