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1. SKOLAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola atrodas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā Vietalvas 

ielā 15. 

Rīgas 55.vidusskola dibināta 1960.gadā. Tajā laikā mācības notika krievu un latviešu 

valodā.  

Rīgas 55.vidusskolas nosaukuma maiņa notika 2005.gadā 1.augustā, pamatojoties uz 

2005.gada 11.aprīļa Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktora rīkojumu 

Nr.563 “Par Rīgas 55. vidusskolas nosaukuma maiņu.” 

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, 

kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā 

arī skolas nolikums, kuru izdod Rīgas dome. 

2019./2020.mācību gada sākumā skolā mācās 330 izglītojamie, kuri dzīvo gan skolas 

mikrorajonā, gan citos pilsētas mikrorajonos, ir izglītojamie no Pierīgas. 

Skolas popularitāte skolēnu un vecāku vidū saistīta ar iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību, 

nodarboties ar sportu un attīstīt sevi dažādos interešu pulciņos, kā arī integrēties multikulturālā 

sabiedrībā. 

izglītojamo skaita izmaiņas 

Mācību gads Kopā 
1.- 4.klases 

klases/ skol.sk. 

5. – 9.klases 

klases/ skol.sk. 

10.-12.klases  

klases/ skol.sk. 

2016./2017. 383 8 / 172 7 / 148 3/ 56 

2017./2018. 376 8/ 158 8/ 160 3/ 60 

2018./2019. 385 8/ 155 9/ 152 3/ 55 

2019./2020. 330 8/ 140 9/ 150 2/ 40 

1.1. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Šobrīd Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā īsteno 4 vispārējās izglītības programmas. 

1) Pamatizglītības programmu apgūst – 193 izglītojamie. 

2) Pamatizglītības mazākumtautību programmas apgūst – 97 izglītojamie. 

3) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu 

apgūst – 40 izglītojamie. 

1.2. PEDAGOĢISKAIS KOLEKTĪVS 

Skolā strādā 38 pedagoģiskie darbinieki. 

Skolas vadību nodrošina direktore, 3 direktores vietnieces izglītības jomā un 1 direktores 

vietniece saimnieciskajā darbā. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem: 

Augstākā pedagoģiskā izglītība ( 37 ) 97 % 

Apgūst augstāko pedagoģisko izglītību ( 1 ) 3 % 

Maģistra grāds ( 17 ) 45 % 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam: 

Līdz 5 gadiem – 53 % 

5 – 10 gadi – 21 % 

10 – 20 gadi – 10 % 

Virs 20 gadiem – 16 % 
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Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kvalifikāciju dažādos kursos un augstākās izglītības 

iestādēs.  

1.3. SKOLAS SOCIĀLĀ VIDE 

Skolā darbojas atbalsta komisija (sociālais pedagogs, medicīnas darbinieks, psihologs, 

speciālais pedagogs, logopēds), kas regulāri apzina izglītojamo vajadzības (saskaņā ar atbalsta 

personāla komisijas nolikumu). Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam un 

sadarbībai ar pašvaldības sociālajiem dienestiem un citām atbildīgajām institūcijām (pašvaldības 

un valsts policija, bāriņtiesa, ģimenes atbalsta un krīzes centri u.tml.). Tās mērķis ir sniegt 

pedagoģisko, psiholoģisko un sociālo palīdzību un nodrošināt labvēlīgus apstākļus izglītības 

iegūšanai un personības attīstībai. Katru gadu tiek analizēts skolas izglītojamo ģimeņu sociālais 

stāvoklis. Tiek organizēts regulārs darbs izglītojamo veselības profilaksei. Skolā darbojas 

pagarinātās dienas grupas. 

Izglītojamo un viņu ģimeņu sociālā izpēte. 

Zēni 61% 

Meitenes 39% 

Sociālā riska ģimenes 10% 

Nepilna ģimene 15% 

Daudzbērnu ģimene 12% 

Dzīvo ar vecvecākiem 2% 

Aizbildnība 2% 

Neattaisnotie kavējumi 5% 

Mācību grūtības 27% 

Uzvedības problēmas 13% 

Vecāki (viens no vecākiem) ārzemēs 5% 

1.4. INTEREŠU IZGLĪTĪBA  

Skolas audzēkņiem ir iespējas apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus. Nodarbības 

notiek pēc mācību stundām, tajos var piedalīties jebkura vecuma skolēni. Skolēni ārpus stundām 

var sevi izglītot kultūrizglītības jomā un sporta izglītības jomā, kā arī var apmeklēt fakultatīvās 

nodarbības mācību priekšmetu padziļinātai apguvei. 

1.5. SKOLAS  TRADĪCIJAS 

• Zinību diena 

• Skolotāju diena 

• Karjeras nedēļa 

• Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumi 

• Ziemassvētku pasākumi 

• Masļeņica 

• Lieldienu pasākumi 

• Mātes dienas pasākums 

• Pēdējais zvans 

• Izlaidumi 

• Adaptācijas dienas 

• Ekskursiju un pārgājienu dienas 

• Sporta dienas 

• Atvērto durvju dienas 

• Absolventu salidojumi 



 5 

• Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 

• Sergeja Žoltoka piemiņas diena 

• Mārtiņdienas gadatirgus 

• Labdarības mēnesis 

• Baltā galdauta svētki 

 

1.6. SKOLAS  FINANSIĀLAIS  NODROŠINĀJUMS 

Skola tiek finansēta no valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek 

izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktu kārtību, to aprite un uzskaite 

ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. 
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2. DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI 

Skolas misija: 

Sekmēt personības attīstību un pašrealizēšanos dzīvē un sabiedrībā. 

Skolas vīzija:  

Skolas attīstības vīzija ir mācību procesa kvalitātes nodrošināšanas stratēģija, kuras 

galvenais uzdevums ir izglītošanās sekmēšana, kas nodrošina skolēna izaugsmi un skolas 

attīstības plānā noteikto prioritāšu īstenošanu, tuvojoties skolas izvirzītajiem mērķiem. 

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas mērķis ir palīdzēt skolēniem iegūt valsts standartam 

atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas, pamatojoties uz katra skolēna spējām, audzināt 

zinošus, prasmīgus un konkurētspējīgus jauniešus, kuri ir savas skolas, pilsētas un valsts patrioti. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoši audzinoša darbība. 

Skolas darbības uzdevumi: 

1. īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu, nodrošinot visiem 

skolēniem kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas; 

2. savlaicīgi veicināt skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu, lai varētu lietot inovatīvās 

metodes mācību un audzināšanas procesā; 

3. paaugstināt izglītības apguves procesa kvalitāti, izmantojot jaunās tehnoloģijas; 

4. organizēt pasākumu sistēmu, kas popularizētu skolas darbu, celtu tās prestižu, lai 

palielinātu skolēnu pieplūdumu. 
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3.  INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA 

1. Anketēšana un rezultātu analīze – balstoties uz EDURIO aptaujās iegūto informāciju, 

skolēnu anketu rezultāti, vecāku anketu rezultāti, skolotāju pašvērtējuma rezultāti. 

2. Skolas dokumentu un materiālu analīze – e-žurnāli, darba pārraudzības plāni, 

skolotāju pašvērtējumi, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes 

darbu analīzes rezultāti, skolēnu sekmju analīze, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības 

noteikumi, inspekciju akti, budžeta tāmes un statistikas dati. 

3. Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana – vērotās un analizētās mācību 

stundas, interešu izglītības nodarbības, klašu stundas un pasākumi. 

4. Intervijas, sarunas – individulās sarunas ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem – klašu 

audzinātāju portfolio, direktores un direktores vietnieku izglītības jomā materiāli, e-žurnāls. 
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4. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA STIPRO UN TURPMĀKO VAJADZĪBU KOPSAVILKUMS  
4.1. MĀCĪBU SATURS 

Stiprās puses: 

1. Visas piedāvātās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas; 

2. Izstrādāti klases audzinātāju darba plāni saskaņā ar skolā izstrādāto audzināšanas programmu 

un izglītības programmu; 

3. Skolas telpas un iekārtojums atbilst izglītības programmām, ko īsteno skolā. Esošie resursi 

nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi, ļauj īstenot vairākas interešu izglītības jomas, 

veikt atsevišķus pētnieciskos darbus, organizēt seminārus, kursus, konferences arī citu skolu 

izglītojamajiem, pedagogiem; 

4. IT integrētas visos mācību priekšmetos; 

5. Skolā ir izvirzītas un tiek realizētas vienotas mācību prasības katrai mācību stundai un 

atgriezeniskās saites nodrošināšana mācību stundas vai tēmas noslēgumā; 

6. Izstrādāti pedagogu individuālo konsultāciju grafiki; 

7. Izglītojamajiem pieejami daudzveidīgi mācību metodiskie materiāli; 

8. Skola piedāvā interešu izglītības programmas un adaptācijas pasākumus topošajiem 

izglītojamiem; 

9. Skolā norit intensīvs individuālais darbs ar izglītojamo vecākiem, regulāri tiek sniegta 

nepieciešamā informācija un konsultācijas; 

10. Izglītojamie piedalās konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs; 

11. Izglītojamajiem ir iespējas sekot līdzi izmaiņām mācību procesā, pedagogu prasībām tīmekļa 

vietnē e-klase, piedalīties skolas un pedagogu darba vērtēšanā; 

12. Izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība; 

13. Vērtējums un vērtēšanas metodes sniedz izglītojamajiem atbalstu turpmākajā mācību procesā 

un motivē tam;  

14. Izglītojamo vecāki ir informēti par skolā pastāvošo pārbaudes darbu un mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

 

Turpmākās vajadzības: 

1. Gatavoties kompetenču pieejas īstenošanai sākumskolā un pamatskolā; 

2. Sekmēt pedagoga lomas maiņu jaunā mācību satura īstenošanas procesā; 

3. Turpināt apzināt un konkretizēt skolēnu individuālās vajadzības; 

4. Organizēt vecāku pēcpusdienas vecākiem piemērotā laikā; 

5. Variēt mācību procesu, būt elastīgiem metožu izvēlē; 

6. Turpināt jaunākās IT integrēt visos mācību priekšmetos; 

7. Pedagogiem mācību materiālus, uzdevumus, pārbaudes darbus ievietot e-skolas mācību 

mākonī; 

8. Nodrošināt mācību metožu daudzveidību. Kā dominējošās izvēlēties metodes, kas ļauj 

izglītojamajam attīstīt caurviju prasmes – kritisko domāšanu un problēmu risināšanu, jaunradi 

un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, pilsonisko līdzdalību un digitālo prasmi; 

9. Organizēt mācību stundas ar skaidri sasniedzamu rezultātu  un atgriezenisko saiti ; 

10. Turpināt īstenot labās prakses apmaiņu starp skolām no citām valstīm, iesaistoties dažādos 

“Erasmus+” projektos; 

11. Uzlabot mācīšanu un mācīšanos, izmantojot atgriezenisko saiti no izglītojamajiem, vecākiem 

un pedagogiem, izmantojot Edurio atgriezeniskās saites rīku. 

 

 



 9 

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Stiprās puses: 

 

1. Skolā ir izstrādāta mācību priekšmeta Krievu valoda kā svešvaloda programma; 

2. Mācību priekšmetu programmas atbilst īstenotajām izglītības programmām; 

3. Metodiskās komisijas savlaicīgi lemj par mācību priekšmeta apguvei nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem un palīglīdzekļiem; 

4. Metodiskās komisijas strādā ar kritēriju izveidi jaunā mācību satura kontekstā; 

5. Pedagogi zina sava mācību priekšmeta standarta prasības, prot plānot paredzamo rezultātu; 

6. Izglītība valsts valodā notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

7. Regulāri tiek analizēti skolēnu diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu rezultāti; 

8. Skolas administrācija un metodisko komisiju vadītāji sniedz atbalstu jaunajiem pedagogiem 

dažādos profesionālos jautājumos, īpaši bilingvālās izglītības jomā; 

9. Regulāri tiek izstrādāts pārbaudes darbu grafiks nākamajam mēnesim. 

 

Turpmākās vajadzības: 

1. Atbalstīt skolotājus, kuri vēlas izstrādāt savas mācību priekšmetu programmas; 

2. Sekot izmaiņām jaunā mācību satura ieviešanas procesam sākumskolā un pamatskolā; 

3. Metodiskās komisijas izstrādā vienotiem kritērijiem atbilstošus uzdevumus pārbaudes darbiem 

caurviju prasmju apguvei un izvērtēšanai; 

4. Stiprināt starppriekšmetu saikni mācību procesā; 

5. Attīstīt kompetences, kas izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības 

kopējo mērķu sasniegšanai; 

6. Veicināt izglītojamo jēgpilnu darbu ar dažādiem informācijas avotiem, izmantojot 

daudzveidīgus rīkus; 

7. Pilnveidot mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības un valsts institūcijām, lai dažādotu mācību 

procesu; 

8. Atbalstīt pedagogu iniciatīvu mācību procesā izmantot diferencētu pieeju; 

9. Turpināt pilnveidot pašvērtēšanas prasmes izglītojamajiem; 

10. Uzsākt zinātniskās pētniecības darbu izstrādi pamatskolā; 

11. Turpināt analizēt izglītojamo stundu apmeklējumu. 

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Stiprās puses: 

 

1. Ir apkopotas un analizētas izglītojamo sekmes; 

2. Izanalizēti izglītojamo pārbaudes darbu rezultāti; 

3. Izvērtēti diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu rezultāti; 

4. Klašu audzinātāji reizi mēnesī informē vecākus par izglītojamo sasniegumiem; 

5. Individuālajā darbā ar pedagogiem talantīgie izglītojamie gatavojas mācību priekšmetu 

olimpiādēm un konkursiem; 

6. Izglītojamie izstrādā zinātniskās pētniecības darbus un prezentē tos; 

7. Mācību procesā pedagogi pilnveido izglītojamo pašvērtēšanas prasmes un savstarpējās 

sadarbības prasmes; 

8. Izglītojamie gūst labus panākumus sporta sacensībās; 

9. Izglītojamo motivēšanai skolā reizi gadā tiek pasniegtas zelta un sudraba liecības; 

10. Zelta liecību ieguvēji mācību gada beigās tiek aicināti uz pieņemšanu pie direktores; 

11. Mācību stundās un individuālajās konsultācijās skolotāji regulāri izmanto IKT. 
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Turpmākās vajadzības: 

 

1. Izstrādāt vienotu izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīzi atbilstoši kompetenču 

vērtēšanai; 

2. Mācību satura apguvē veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību; 

3. Motivēt izglītojamos apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas; 

4. Pilnveidot zinātniskās pētniecības darbu izstrādes procesu pamatskolā, veicinot pētniecisko 

prasmju attīstību un gatavojot izglītojamos zinātniskās pētniecības darbu konferencēm. 

4.4. ATBALSTS  SKOLĒNIEM 

Stiprās puses: 

1. Nodrošināta mācību darba diferenciācija; 

2. Skola apbalvo izglītojamos par sasniegumiem mācībās, sportā, mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un ārpusklases darbā; 

3. Nodrošināts atbalsts karjeras izglītības īstenošanā skolā, audzināšanas stundās ir iekļauti 

temati par karjeras izvēli, sabiedrības integrāciju, ar drošību saistīti temati; 

4. Nodrošināts pedagoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana; 

5. Tiek veikta izglītojamo psiholoģiskā izpēte 1., 5. klasēs un pēc klases audzinātāja 

pieprasījuma; 

6. Sociālais pedagogs regulāri veic darbu ar sociālā riska bērniem un viņu ģimenēm; 

7. Skolā darbojas atbalsta komisija; 

8. Speciālais pedagogs un logopēds sniedz palīdzību skolēniem ar mācību grūtībām; 

9. Labi organizēta sadarbība ar izglītojamo ģimenēm; 

10. Skolā darbojas aktīva izglītojamo pašpārvalde, kas iesaistīta demokrātisku lēmumu 

pieņemšanā. Tiek realizēta izglītojamo interešu pārstāvniecība un aktīva līdzdarbība lēmumu 

sagatavošanā skolas darbībā; 

11. Skolā darbojas vairāki interešu izglītības pulciņi. 

 

Turpmākās vajadzības: 

1. Veicināt un atbalstīt izglītojamo dalību konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, 

zinātniskās pētniecības darbu izstrādēs, dažāda līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu 

sagatavošanā un norisē; 

2. Izmantot dažādas mācību metodes mācību darba diferenciācijai, atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām, spējām un interesēm; 

3. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamā ģimeni, regulāri informējot vecākus par skolas darbību, 

pasākumiem, mācību procesu, bērnu sasniegumiem, izmantojot skolvadības sistēmu e-klasi, 

nodrošinot iespēju vecākiem iepazīties ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, drošības 

noteikumiem u.c. skolas iekšējiem normatīviem aktiem; 

4. Reizi semestrī organizēt skolas/klases vecāku sapulces un atvērto durvju dienas; 

5. Turpināt iesaistīt vecākus skolas pasākumos; 

6. Nodrošināt atbalstu karjeras izglītībā, sistemātiski īstenojot karjeras izglītības programmu 

izglītojamiem to interešu un spēju apzināšanai, darba pasaules un profesiju iepazīšanai, 

nodrošināt brīvi pieejamu daudzveidīgu karjeras attīstības atbalsta informāciju, tai skaitā 

elektroniskā vidē, karjeras atbalsta īstenošanu regulāri pārraudzīt un izvērtēt; 

7. Karjeras izglītības saturu integrēt īstenotās izglītības programmas saturā, tostarp mācību 

priekšmetu saturā, ārpusstundu audzināšanas pasākumos; 

8. Nodrošināt pedagoģisko atbalstu, sociālpedagoģisko atbalstu un izglītojamo drošības 

garantēšanu; 
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9. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un organizēt veselību veicinošus pasākumus skolā; 

10. Sniegt atbalstu personības veidošanā, motivējot izglītojamos iesaistīties skolas  pašpārvaldē un 

skolas padomes darbā; 

11. Nodrošināt vispusīgas personības attīstību veicinošu interešu izglītības piedāvājumu; 

12. Plānot un organizēt daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, 

patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, Eiropas piederības apziņas veicināšanā. 

4.5. SKOLAS VIDE 

Stiprās puses: 

1. Sakārtota infrastruktūra; 

2. Skolotāji mācību procesa sagatavošanai un vadīšanai izmanto IKT. Pārbaudes darbu izveidei 

un analīzei izmanto vienotu sistēmu. 

3. Izglītojamie izmanto IKT pašvērtēšanā, digitālo prasmju attīstīšanā; 

4. Skola nodrošināta ar iekārtām un materiāltehniskiem resursiem atbilstoši izglītības 

programmām;  

5. Nodrošināta kvalitatīva fiziskā vide, sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, 

uzkopšana u.tml.) atbilstoši mācību un audzināšanas procesa prasībām; 

6. Skolā nodrošināts labvēlīgs mikroklimats, kas veicina ikviena izglītojamā potenciāla 

atklāšanu, izglītojamie jūtas vienlīdz neatkarīgi no sava dzimuma, kultūras un reliģiskās 

piederības; 

7. Skolā izstrādāts Ētikas kodekss; 

8. Pedagogi ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus; 

9. Personāls un izglītojamie savstarpēji sadarbojas, izturas ar labvēlību un savstarpēju cieņu; 

10. Skolai ir savas tradīcijas, atribūtika, vienota dizaina dienasgrāmatas, izglītojamo formastērpi 

sākumskolā, mājas lapa, darbojas Sergeja Žoltoka piemiņas istaba; 

11. Skolā ir ierīkota videonovērošana un izstrādāta kārtība personu datu aizsardzības ievērošanai; 

12. Izveidota un katru gadu papildināta skolas absolventu un skolotāju fotogalerija Skolas muzejā 

un elektroniskajā datnē. 

 

Turpmākās vajadzības: 

1. Turpināt skolas infrastruktūras sakārtošanu ar mērķi uzlabot izglītojamo vajadzībām 

atbilstošas kvalitatīvas izglītības pieejamību; 

2. Palielināt IKT izmantošanu mācību procesā, izmantojot internetu, attīstot digitālo prasmi; 

3. Turpināt izmantot mācību procesā interaktīvos un digitālos mācību līdzekļus; 

4. Regulāri papildināt materiāltehniskos resursus atbilstoši izglītības programmu īstenošanai; 

5. Aktualizēt un papildināt mācību literatūras krājumus bibliotēkā; 

6. Turpināt veidot skolas tēlu, kopt esošās tradīcijas un ieviest jaunas; 

7. Izvirzīt prioritāti skolas tēla atpazīstamības nodrošināšanai un skolas darbības aktivitāšu 

atspoguļošanai, izmantojot sociālo tīklu iespējas; 

8. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstisko identitāti, cieņu pret savu skolu; 

9. Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskajai līdzdalībai skolas un kultūrvides veidošanā; 

10. Veicināt izglītojamo izpratni par veselības, cilvēkdrošības un ugunsdrošības jautājumiem, 

atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. 

 

 

 

http://visc.gov.lv/aktualitates/info_2013_2014.shtml#drosiba
http://visc.gov.lv/aktualitates/info_2013_2014.shtml#drosiba
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4.6. SKOLAS  RESURSI 

Stiprās puses: 

1. Skolai ir visas mācībām un atpūtai nepieciešamās telpas; 

2. Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus 

skolas; 

3. Klases piepildījums atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām, ir optimāls, ievērojot gan 

izglītojamo, gan pedagogu intereses; 

4. Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām; 

5. Pedagogi dalās tālākizglītībā iegūtajā pieredzē;  

6. Skolas vadība atbalsta pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās vai 

profesionālās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās; 

7. Skola iespēju robežās nodrošina izglītojamos ar izglītības programmu specifikai un apguvei 

atbilstošu mācību literatūru, papildliteratūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, 

digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, izdales materiāliem un metodiskiem līdzekļiem 

pedagogu vajadzībām utt un IKT; 

8. Skolas kolektīvs regulāri tiek iepazīstināts ar finanšu līdzekļu apjomu un to izlietojumu; 

9. Skolas telpās daļēji veikts kosmētiskais remonts un kapitālais remonts sporta un aktu zālēs. 

 

Turpmākās vajadzības: 

1. Turpināt mācību kabinetu labiekārtošanu; 

2. Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašumu departamentu turpināt veikt nepieciešamos remontdarbus 

skolas telpās. 

3. Rosināt pedagogus pieteikties profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanai; 

4. Veicināt pedagogu profesionālo kompetenču attīstību atbilstoši kompetenču izglītībai un 

jaunāko mācību metožu un tehnoloģiju izmantošanai, veicinot tālākizglītības A un B 

programmu apguvi; 

5. Stiprināt sadarbību starp mācību priekšmetu pedagogiem, veidojot starpdisciplināras stundas, 

vērojot stundas, vadot izglītojamo pētnieciskos darbus, strādājot grupās u.tml.; 

6. Stiprināt sadarbību starp skolas vadību un pedagogiem skolā; 

7. Pilnveidot atgriezeniskās saites metodiku; 

8. Izglītot dažādu mācību priekšmetu pedagogus kvalitatīva atbalsta sniegšanai jaunajiem 

kolēģiem profesionālās kompetences pilnveidē. 

4.7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Stiprās puses: 

1. Skolas pašnovērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota; 

2. Administrācija sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos 

Skolas darbības aspektos;  

3. Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, izglītojamo un vecāku 

iesaistīšanos pašnovērtēšanā; 

4. Skolas pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots skolas mājas lapā http://www.zoltoka-vsk.lv; 

5. Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms un skaidrs. Prioritātes noteiktas 3 gadiem; 

6. Attīstības plāna izstrāde notiek, konsultējoties un sadarbojoties ar Skolas padomi; 

7. Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski, 

atbilst normatīvo aktu prasībām; 

http://www.zoltoka-vsk.lv/
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8. Skolas administrācija nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem, 

to izpildi; 

9. Skolas administrācija savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan personālu ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, t.sk. lojalitāti Latvijai un Satversmei, un ētikas 

normas; 

10. Skolas personālam un izglītojamiem ir iespējas brīvi komunicēt ar iestādes administrāciju;  

11. Skolas administrācija sadarbojas ar Skolas padomi un izglītojamo pašpārvaldi; 

12. Skola īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts un citām institūcijām.  

Turpmākās vajadzības: 

1. Īstenot attīstības plāna noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus, izvirzīt jaunas 

prioritātes; 

2. Sekmēt izglītojamo iesaistīšanos reģionālos, valsts un starptautiskos projektos, veicinot skolas 

atpazīstamību un prestižu; 

3. Paplašināt sadarbību ar citām Latvijas izglītības iestādēm, izglītojamo dalību mācību 

priekšmetu olimpiādēs, sporta pasākumos, konkursos, pieredzes apmaiņas pasākumos; 

4. Izstrādāt jaunu skolas attīstības plānu no 2023. - 2025.gadam. 

http://t.sk/
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5.  RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA VIDUSSKOLAS ATĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2020. – 2022. GADAM 

Pamatjoma 2020.g. 2021.g. 2022. g. 

Mācību saturs 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešana 1., 4. un 

7.klasēs 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešana 2., 5. un 

8.klasēs 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešana 3., 6. un 

9.klasēs 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa īstenošana, izglītojamo 

pašvērtēšanas prasmju attīstīšana. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Mācību sasniegumu izvērtēšana saskaņā ar skolas mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

Atbalsts 

skolēniem 

Atbalsta sniegšana izglītojamajiem ar mācīšanās, uzvedības grūtībām un 

talantīgajiem izglītojamajiem. 

Skolas vide Mācību procesam piemērotas, drošas un estētiska skolas vides pilnveidošana. 

Resursi 
Materiālās bāzes nodrošinājums atbilstoši kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura īstenošanai. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Skolas attīstības plāna ieviešana, īstenošana un izvērtēšana. 
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6. PRIORITĀTES ĪSTENOŠANAS PLĀNS 2020.G. -2022.G. 

Pamatjoma  Mācību saturs 

Prioritāte  Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana  

Mērķis  Kompetenču pieejā balstīta mācību satura pakāpeniska ieviešana skolā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

▪ Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursi par jaunā 

izglītības satura ieviešanu; 

▪ Savstarpējā pieredzes apmaiņa - stundu hospitācija; 

▪ Atbalsta sanāksmju oranizēšana pedagogiem mācību satura īstenošanā 

un metodikā.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Standartu izpēte un 

aktualizēšana 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji 

2020.g. janvāris 

2020.g. augusts 

Metodisko 

komisiju 

reglaments 

Direktore 

Pieredzes apmaiņas 

sanāksmju organizēšana 

pedagogu horizontālas un 

vertikālas sadarbības 

nodrošināšanai 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā,  

metodisko 

komisiju 

vadītāji 

 

2020.-2022. 

Skolotāju 

portfolio, 

Metodisko 

komisiju 

vadītāju 

darba analīze 

Direktore 

Mācību priekšmetu 

programmu aktualizēšana 

un ieviešana mācību 

procesā 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji 

2020.-2022. e-žurnāls, 

skolotāju 

portfolio  

Direktore 

Mērķtiecīga mācību 

stundu vērošana atbilstoši 

jaunajam mācību saturam 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

metodisko 

komisiju 

vadītāji; 

skolotāji 

2020.-2022. Mācību 

stundu 

vērošanas 

lapas 

Direktore 
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Pamatjoma  Mācīšana un mācīšanās  

Prioritāte  Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa īstenošana, izglītojamo 

pašvērtēšanas prasmju attīstīšana. 

Mērķis  Mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņa, veicinot izglītojamo pašvadītu 

mācīšanos un pašanalīzi  

Novērtēšanas 

kritēriji 

▪ Datu analīze: stundu vērošanas lapas, pedagogu Portfolio materiāli, 

metodisko komisiju vadītāju darba analīze, indivdiuālā darba žurnāli.  

▪ Diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze. 

▪ Mācību stundu plānos aktualizētas pārmaiņas saskaņā ar jauno 

pamatizglītības standartu un izglītības programmām. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Diagnosticējošo un valsts 

pārbaudes darbu grafiku 

izstrāde. Novadīšana un 

izvērtēšana. 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2020.-2022. Metodisko 

komisiju 

reglaments 

Direktore 

Skolotāju savstarpējā 

pieredzes apmaiņa, 

sanāksmes, stundu 

hospitācijas 

Skolotāji 2020.-2022. Stundu 

hospitāciju 

grafiks 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

Plānota mācību stunda ar 

skaidri definētu 

sasniedzamo rezultātu, 

atgriezenisko saiti un 

mērķtiecīgu skolēna 

darbību. 

Skolotāji 2020.-2022. Pamatizglītības 

standarts un 

programma 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

Pieredzes apmaiņas 

sanāksmju organizēšana 

pedagogu horizontālas un 

vertikālas sadarbības 

nodrošināšanai 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

metodisko 

komisiju 

vadītāji 

2020.-2022. Skolotāju 

portfolio, 

metodisko 

komisiju 

vadītāju darba 

analīze 

Direktore 

Mērķtiecīga mācību 

stundu vērošana atbilstoši 

jaunajam mācību saturam 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

metodisko 

komisiju 

vadītāji, 

skolotāji 

 2020.-2022. Mācību stundu 

vērošanas 

lapas 

Direktore 

IT resursu izmantošana 

mācību procesā 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji 

2020.-2022. IT kabinetos Direktores 

vietnieks 

informātikas 

jomā 
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Pamatjoma  Skolēnu sasniegumi  

Prioritāte  Mācību sasniegumu izvērtēšana saskaņā ar skolas mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

Mērķis  Veicināt skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanu 

Novērtēšanas 

kritēriji 

▪ Skolēnu sekmju dinamikas analīzes rezultāti.  

▪ Skolēnu pārbaudes darbu rezultātu analīze. 

▪ Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Skolēnu pašvadīta 

mācīšanās ikdienā  

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji  

klases 

audzinātāji 

2020.-2022. Mācību darba 

rezultāti, e-

žurnāls 

Direktore 

Kvalitatīva konsultatīva 

darba organizēšana 

talantīgajiem skolēniem 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji 

2020.-2022. Individuālais 

konsultāciju 

grafiks, 

e-žurnāls 

Direktore 

Skolēnu mācību 

sasniegumu dinamikas 

izvērtēšana pa mācību 

gadiem  

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā,  

direktores 

vietnieks 

informātikas 

jautājumos, 

skolotāji 

2020.-2022. e-žurnāls, valsts 

pārbaudes 

darbu rezultāti, 

datu analīzes 

materiāli 

Direktore 
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Pamatjoma  Atbalsts skolēniem 

Prioritāte  Atbalsta sniegšana izglītojamajiem ar mācīšanās, uzvedības grūtībām un 

talantīgajiem izglītojamajiem 

Mērķis  Veidot vienotu atbalsta sistēmu skolā mērķtiecīgai katra izglītojamā 

izaugsmei. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

▪ Individuālie mācību plāni un to izvērtējums; 

▪ Individuālās konsultācijas talantīgajiem, sasniegto rezultātu 

analīze. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Karjeras izglītības 

pasākumi  

Skolotāji 

Karjeras 

koordinators, 

sociālais 

pedagogs, 

klases 

audzinātāji 

 2020. -2022. Informācija 

par karjeras 

izvēli 

Direktore 

Atbalsta sniegšana 

skolotājiem par iespēju 

piedalīties kursos un 

semināros  

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji 

2020. -2022. Informācija 

par kursiem 

un 

semināriem  

Direktore 

Individuālais darbs ar 

skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības un 

uzvedības traucējumi 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji  

Visu gadu Cilvēkresursi, 

individuālais 

atbalsta 

plāns, 

konsultāciju 

lapas, 

atskaites 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā   

Atbalsta sniegšana 

talantīgajiem skolēniem 

gatavojoties dažādiem 

konkursiem 

Direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji  

Visu gadu Mācību 

priekšmetu 

un konkursu 

nolikumi 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā   
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Pamatjoma  Skolas vide 

Prioritāte  Mācību procesam piemērotas, drošas un estētiska skolas vides 

pilnveidošana. 

Mērķis  Veidot pozitīvu sadarbības vidi skolā 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Skolēnu, skolotāju un skolēnu vecāku anketēšanas rezultāti 

• Klašu telpu un koplietošanas telpu piemērotība mācību procesam 

un atpūtai 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Mācību vides 

pilnveidošana – klašu 

telpas, koplietošanas 

telpas, pagalms 

Direktores 

vietnieks 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2020.-2022. Skolas budžets Direktore 

Veidot emocionālās un 

fiziskās vides pilnveidi 

skolas telpās 

kompentecēs balstītas 

mācīšanās pieejas 

nodrošināšanai 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā, 

klases 

audzinātāji, 

skolotāji 

2020.-2022. Skolas kolektīvs Direktore 

Popularizēt pozitīvu 

skolas tēlu 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā, 

skolotāji,  

klases 

audzinātāji 

2020. – 2022. Atvērto durvju 

diena, kopīgi 

pasākumi ar 

vecākiem, dalība 

konkursos 

Direktore 

Atbalsta sniegšana 

jaunajiem pedagogiem 

vienotas komandas 

izveidē 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

2020.-2022. Skolas kolektīvs Direktore 

Uzturēt, pilnveidot un 

veidot jaunas tradīcijas 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

2020.-2022. Skolas kolektīvs Direktore 

Informācijas 

pieejamības 

nodrošināšana vecākiem 

skolas skolvadības 

sistēmā E-klase un 

skolas mājas lapā 

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

2020.2022. Skolas kolektīvs Direktore 

Labiekārtot skolas 

telpas, veicot telpu 

kosmētisko remontu, 

atjaunojot mēbeles un 

IT 

Direktores 

vietnieks 

saimnieciskajos 

jautājumos, 

direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

2020.-2022. Finanšu resursi Direktore 
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Organizēt skolas un 

klašu vecāku 

kopsapulces, veikt 

vecāku anketēšanu, 

iesaistot skolas attīstības 

plānošanā un 

izvērtēšanā 

Direktore, 

direktores 

vietnieks 

izglītības jomā, 

skolotāji 

2020.-2022. Skolas padome Direktore 
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Pamatjoma  Skolas resursi 

Prioritāte  Materiālās bāzes nodrošinājums atbilstoši kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura īstenošanai 

Mērķis  Veidot mūsdienīgi aprīkotas, estētiski noformētas un kompetenču pieejas 

ieviešanai atbilstošas mācību telpas un koplietošanas telpas 

Novērtēšanas 

kritēriji 

▪ Telpu noformējums 

▪ Skolas datu bāze 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Materiālās bāzes 

pilnveide atbilstoši 

kompetencēs balstītas 

izglītības satura 

īstenošanai 

Direktores 

vietnieks 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2020.-2022. Finanšu resursi, 

cilvēkresursi, 

kancelejas 

preces 

Direktore 

Skolas telpas noformēt 

vienotā, mūsdienīgā 

stilā 

Direktores 

vietnieks 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2020.-2022. Finanšu resursi, 

cilvēkresursi 

Direktore 

Paplašināt skolēnu 

atpūtas zonas 

Direktores 

vietnieks 

saimnieciskajos 

jautājumos, 

klases 

audzinātāji, 

skolēnu 

padome, skolas 

padome 

2020.-2022. Finanšu resursi, 

cilvēkresursi 

Direktore 

Veicināt pedagogu 

savstarpējo sadarbību un 

profesionālo izaugsmi  

Direktores 

vietnieks 

izglītības jomā, 

skolotāji 

2020.-2022.  Direktore 
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Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  Skolas attīstības plāna ieviešana, īstenošana un izvērtēšana 

Mērķis  Ieviest un īstenot skolas attīstības plānu 

Novērtēšanas 

kritēriji 

▪ Izstrādāts attīstības plāns 

▪ Plāna īstenošanas pārraudzība un rezultātu pašnovērtēšana 

▪ Skolas darbu reglamentējošie dokumenti 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Attīstības plāna 

īstenošanas  pārraudzība, 

rezultātu pašnovērtēšana 

Direktore 2020.-2022. Pārraudzības 

plāns 

Direktore 

Skolas darba analīze un 

plānošana  

Skolotāji, 

metodisko 

komisiju 

vadītāji, klases 

audzinātāji, 

direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, vecāki, 

direktore 

2020.-2022. 

Katra mācību 

gada beigās 

Skolas 

pašnovērtējuma 

ziņojums, Skolas 

padomes 

sanāksmes 

protokols, 

pedagoģisko 

sanāksmju 

protokoli 

Direktore 

Atbilstoši resursu 

pieejamībai koriģētas 

prioritātes konkrētajam 

mācību un finanšu 

gadam 

Direktore 2020.-2022. Pārraudzības 

plāns 

Direktore 

Izmantojot EDURIO 

aptaujas, aktīvāk iesaistīt 

vecākus skolas attīstības 

plānošanā, īstenošanā un 

izvērtēšanā 

Direktores 

vietnieks 

informātikas 

jautājumos, 

klases 

audzinātāji 

2020.-2022. Aptaujas 

standarta forma 

Direktore 

Izstrādāt attīstības plānu 

nākamajam periodam 

Direktore, 

direktores 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

skolotāji, 

vecāki 

2022. Darbinieku 

pašnovērtējums, 

datu bāze 

Direktore 

 

Attīstības plāns apspriests 25.10.2019. pedagoģiskkās padomes sēdē un Skolas padomes 

sanāksmē  16.12.2019. 

Skolas direktore      V.Pluča 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Administratīvās pārvaldes priekšniece 

 

L.Lancmane 


